
D'alguns actes socials

El vespre del dijous, el president de la Diputació de Barcelona invita a sopar els partici
pants a les Jornades, al Palau GÜell. Hi assistiren els diputats provincials senyor Joan Ran
gel, de la Comissió de Regim interior, i el senyor Germa Pedra i Peñalver, president de
la Comissió de Cooperació, que representaren el president, i el senyor Rafael Pujol i Ma
rigot, cap del Gabinetd'Estudis de la Presidencia de la Diputació, a l'assistencia, consell
i col·laboració del qual es deu en bona part que el desenvolupament de les Jornades s'hagi
efectuat sense sobresalts ni entrebancs.

Dissabte a migdia, en acabar la visita a la nova Barcelona, els participants es reuniren
a dinar. Fou, gairebé, el comiat: Pero, encara, a la tarda, pel Pare, pels carrers plens de
gent, per les parades de flors o per l'escampadissa de les parades de 1libres, es continua
una relació que, al marge dels aspectes academics, proporciona l'ocasió de converses i
de discussions forca profitoses.

La Junta de Govern no vol acabar sense expressar el seu agraíment a tots els qui partici
paren en l'organització i en el desenvolupament de les Jornades sobre la regionalització
del territori i els ens intermedis. Cal dir, d'antuvi, que la col·laboració de la Diputació
de Barcelona no s'ha limitat a un patrocini protocolari i passiu sinó que ha vetllat tots els
detall s, ha col·laborat de manera eficac pel compliment del programa preparat.

L'Ajuntament de Barcelona fou present a les Jomades a través de la sol·lícita atenció
de la Secretaria de l'Alcaldia, del Servei de Protocol, del Servei d'Urbanisme, del qual,
la col·laboració del senyor Barnadas va resultar eficient i excel·lent.

EIs serveis de l'lnstitut d'Estudis Catalans, que, amb diligencia permeteren la resolució
d'un cúmul de qüestions que, sense ells, haurien pogut resultar enutjoses.

I expressar el reconeixement a tots els participants, per la seva dedicació i les seves in
tervencions, i als assistents, perqué, al cap i a la ti, per la seva presencia i l'interes que
demostraren feren possible i justificaren, la convocatoria i la realització de les Jornades.
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