
Acta de la Tercera Sessió Plenaria del
Grup Permanent de TrebaU Internacional
de Geografia deis Textils

Organitzada per la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, i sota el patrocini de
l'lnstitut d'Estudis Catalans, el Grup Permanentde Treball Internacionalde Geografiadels
Téxtils ha celebrat la seva Tercera Sessió Plenaria a Barcelona, durant els dies 3 al 7 del
mes de juny de 1985. El tema general d'aquesta reunió ha estat l'estudi del paper de les
materies primeres en la localització de la indústria textil.

Foren presentades, estudiades i discutides una vintena de comunicacionsenviades per
una trentena de geografs, historiadors i economistes procedents de sis paísos: Franca (M.
Battiauv B, Boussemart, B. Dézert, M. Laferrere, S. Montagné-Villete, 1. Pinard), Índia
(Ahmad Aijazuddin, DN. Bajpai. Kanchan Sing, Lal K. Prasad Sing, Hanuman Prasad,
1.1. Shah, PN. Shulda, W. Thingo, RSP. Yerma), Polonia (T. Marszal, S. Paczka, L. Stras
zewicz), Txecoslovaquia (M. Strida), USA (Ph. Scranton), Países Catalans (C. Carreras,
Ll. Casassas, E. Mendizábal, F. Nadal, l. Olondriz, P. Rovira, MT. Rodrigo, B. Sabiron).

El dilluns dia 3 de juny els participants foren rebuts a la seu de l'lnstitut d'Estudis Cata
lans on tingué lloc la inauguració de la Conferencia. Presidiren 1'acte el vicepresident de
l'lnstitut d'Estudis Catalans, dr. Bastardas, el vicepresident de la Unió Geográfica Interna
cional, dr. Vila Valentí, el president del Grup Permanent de Geografia dels Textils, CIr.
Ludwik Straszewicz i el vicepresident de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA,
dr. Lluís Casassas, els quals dirigiren sengles parlaments als assistents.

A continuació, ja constítuíts en sessió de treball, que presidí el professor Straszewicz,
foren presentades i discutides les següents comunicacions:
- Lluís Casassas: Fibres tradicionals i emplacaments industrials a la regió de Barcelona.
- Enrie Mendizábal i Ignasi Olondriz: L'evolució de les fibres i altres factors locacionals
en els inicis de la «Colonia Sedó».
- Vicent Ortuño: La sederia valenciana: un auge sobretot agrícola.
- Miroslav Strida: La influencia de la producció de lli en la localització de la indústria
textil a la regió de les Muntanyes Gegants a Bohemia.
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A primera hora de la tarda, el Grup es trasllada a la Generalitat, seu del Govern catala,
on, acompanyats dels Srs. Bonet i Major, del Consell de Direcció de la CIRIT, es procedí
a una visita del Palau. Durant la visita, els reunits van poder conversar durant una estona
amb el Molt Honorable President de la Generalitat Sr. Jordi Pujol.

Després de dinar es continua la discussió de les comunicacions presentades i se'n llegí
la següent:
-Jacques Pinard: EIs vestigis de les antigues produccions textils a Franca.

Fou una exposició que ana acompanyada d'una visió de diapositives.
Més tard, els membres assistents foren traslladats al cim de Montjuic. Des de la terrassa

del Castell, el professor Casassas comenta la situació i l'emplacament de la Ciutat de Bar
celona i el professor Joan Alemany, de la Facultat de Ciencies Economiques comenta el
paper del port en la vida i evolució de la regió de Barcelona.

A finals de la tarda es procedí a una rápida visita de la Ciutat Antiga i del Parc de la
Ciutadella abans d'anar a I'Ajuntament de Barcelona. Es feu una visita de les dependencies
del Palau Municipal on, per delegació del Sr. Alcalde, que estava a Berlín, el Regidor
Sr. Batlle oferí una recepció als membres del Grup.

El dimarts dia 4 de juny els assistents a la III Reunió es traslladaren a Sabadell. Als
locals del Gremi de Fabricants de Sabadell foren rebuts pel Sr. Isidre Creus, Regidor de
Cultura deI'Ajuntament, que els dona la benvinguda,

Constituíts en sessió de treball, presidida pel doctor Casassas foren presentades i discu
tides les següents comunicacions:
-Michel Battiau: EIs trets principals del negoci internacional de la llana.
-Kanchan Sing: El paper de les materies primeres en la situació de les industries textils,
L'experiencia índia.

EIs professors Strida, Paczka i Mildos durant la 1 Reunió Plenaria celebrada a Lódi.
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EIs professors Casassas i Marszal es dirigeixen a la Facultat, durant la Il Reunió Plenaria celebrada
a Lille,
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- Tadeusz Marszal: Canvis en les relacions espacials entre producció de fibres textils i
la indústria textil al món.
- Solange Montagné-Villete: Sobre la deslocalització de .les indústries del vestit.
- Jayalaxmi Jayantilal Shah: Analisi comparativa de dos grans centres textils de cotó a
l'Índia: Bombai i Ahmedabad.

Més tardal local de l'Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, els participants
en aquesta In Reunió conversaren amb alguns representants d'entitats economiques i cul
turals de Sabadell: Banc de Sabadell, Caixa d'Estalvis de Sabadell, Ómnium Cultural, Gremi
de Fabricants, Cambra de Comerc i d'lndústria, Mútua Metal·lúrgica, Obra Cultural, ..
Després d'unes paraules introductories dels Srs. Ripoll i Casassas, es tractaren diversos
aspectes de la vida sabadellenca i s'intercanviaren opinions i punts de vista sobre els pro
blemes plantejats.

Després a l~juntament de Sabadell, el batlle de la Ciutat, Sr. Antoni Farrés, en presen
cia d'alguns regidors, rebé els membres del Grup al Saló de Sessions. Els dona la benvin
guda oficial a la Ciutat i els explica la situació dels problemes urbans en aquesta epoca
de crisi i els projectes pel futuro

L'Ajuntament de Sabadell i algunes Entitats oferiren un dinar als assistents, ápat al qual
assistiren el Regidor Sr. Creus i el president de la Cambra de Comerc, Sr. Ermen Forrellad.

Després de dinar, i de nou als locals del Gremi de Fabricants, es procedí a la lectura
i discussió d'una altra comunicació:
- Lal Keshwar Prasad Sing: Les materies primeres básiques de la indústria deljute a l'Índia.

A continuació, acompanyats pel regidor d'urbanisme Sr. La Rosa, es visitaren algunes
instal·lacions tradicionals i, a la seu de 1i\rxiu Historie Municipal es tingué una reunió
en la qual, davant de planols antics de la ciutat, es va poder comentar l'impacte de la in
dustrialització en la morfologia urbana.

Un cop retornats a Barcelona.Ta Fundació Jaume Bofill rebé els components del Grup
i els oferí una recepció. Hi assistiren alguns representants del món de la cultura, de la
Universitat, de l'lnstitut d'Estudis Catalans, dels escriptors... La reunió permeté fer-se car
rec d'algunes particularitats de les terres catalanes i del carácter de les seves gents.

El dimecres dia 5 de juny, els assistents a la III Reunió Plenaria foren traslladats a Man
resa. Allí, a l'Escola Politécnica de Manresa, el Sr. Rafael Llussa, regidor de lJ\.rea de
Joventut de l'Ajuntament de Manresa els dona la benvinguda.

Després, constituíts en sessió de treball que presidí el professor Strida, es presentaren,
llegiren i discutiren les següents comunicacions:
-Ludwik Straszewicz: Els problemes fonamentals de les materies primeres a la indústria
textil polonesa.
- Stanislav Paczka: La distribució del potencial productiu de la indústria textil i la seva
base en materiesprimeres en els paísos socialistes d'Europa.
- Benoit Boussemart: La localització de les indústries dels textils artificials i sintetics:
del fracas de les teories liberals a 1'exit de la praxis capitalista.
-CarIes Carreras: El cotó, una antiga fibra nova en la indústria occidental.
-Bemard Dezert: El paper de les materies primeres químiques en la localització de les
indústries textils europees.
- Michel Laferrere: La producció de .materies primeres textils a la regió dels Alps-Roina.

Traslladats a l'Ajuntament, els participants foren rebuts per I'Alcalde de Manresa, Sr.
loan Cornet i alguns regidors. Es tractaren problemes de la ciutat i s'analitza la seva evolu
ció i els fets geográfics que la condicionaren.

Després, li\juntament oferí un dinar als membres del Grup, amb assistencia de mem-
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bres del Consistori i funcionaris. En acabar es traslladaren a la fabrica de cinteria Dalmau
SA on es va poder estudiar el procés de fabricació.

la tard, camí de Barcelona, es seguí el curs dels rius Cardener i Llobregat i es veieren
colonies fabrils i instal·lacions industrials diverses.

El dijous dia 6 de juny, se sortí de Barcelona cap al sector central de Catalunya, a la
petita regió rural del Llucanes,

Al poble de Perafita, els assistents a la lIT Reunió Plenaria foren rebuts, a I'Ajuntament,
pel batlle Sr. Ramon Matavera que explica l'estructura económica i social de la contrada.
Després, els acompanyá a la visita d'una fabrica textil artesanal.

Es continua cap a Prats de Llucanes on alguns representants del Consell de la Manco
munitat del Llucanes s'afegiren a l'expedició. Es procedí a una detinguda visita a les mo
dernes instal·lacions de filatura i de teixit de la casa Puigneró, SA, acompanyats pels di
rectors de les diferents seccions.

Després, el Consell Intermunicipal oferí un dinar als membres del Grup. Durant l'ápat
es van poder tractar els problemes derivats de la implantació industrial a una regió de pIe
carácter rural.

Més tard, es visita el monestir romanic de Santa Maria de Lluca (església,. claustre,
pintures murals ...). En aquell mare es van poder tractar els problemes generals de la
contrada,

la a Barcelona, el consell del Grup Permanent es reuní per preparar la Sessió de Cloen
da, per discutir els projectes que hi ha estudiats i per analitzar la proposta per a la Quarta
Sessió Plenaria.

EIs professors Nadal, Straszewicz, Marsha1, Pinard i Paczka esperen el tren, en tornar de Foumie
res, durant la Il Reunió Plenaria.
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El divendres dia 7 de juny, els membres del Grup Permanent es traslladaren a l'Exposi
ció Municipal «Catalunya fabrica d'Espanya-, després de seguir un tros del Barri vell de
Barcelona: Santa Maria del Mar, carrer Monteada, el Born... La visita a l'exposició fou
comentada per un deIs seus organitzadors, el professor Ferran Calabuig i Alsina, de l'Es
cola Industrial de Barcelona.

Després, sota la presidencia del professor L. Straszewicz, el Grup es va reunir a les
dependencies del Deganat de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Bar
celona. Es llegí, discutí i aprová la «Declaració de Barcelona»; s'acceptá amb gran plaer
la invitació de l'Institut de Geografía de l'Academia Txecoslovaca de Ciencies, tramesa
pel professor Strida. Gracies a aquesta invitació, la propera sessió plenaria de treball s'efec
tuara la primavera del 1987 a Txecoslováquia, Sera una reunió que es dedicara a l'estudi
del paper deIs mercats en la localització de les indústries textils, També es decidí publicar,
en les llengües oficials de la Unió Geográfica Internacional, una revista dedicada a la Geo
grafía deIs Textils, efectuar una bibliografía deIs treballs més recents relacionats amb la
Geografía deIs Textils, elaborar un directori deIs geografs interessats per la indústria deIs
textil s i publicar una llista de les organitzacions internacionals textils existents en els dife
rents paísos del món.

Traslladats al Departament de Geografía els components del Grup mantingueren una
conversa amb alguns professors i alumnes del mateix. Finalment, el Dega de la Facultat
de Geografia i Historia, Sr. Salvador Claramunt, oferí un aperitiu als components del Grup.

A la tarda, als locals de l'Institut d'Estudis Catalans, s'assistí a la Sessió de Cloenda
deIs Actes commemoratius del Cinquante Aniversari de la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA. Presidiren l'acte el President de l'Institut d'Estudis Catalanas, Dr. Enrie
Casassas, el Director General de .l'Ensenyament Universitari, professor Martí Reboller,
el vicepresident de la Unió Geográfica Internacional, doctor Vila Valentí, el president de
la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, doctor Salvador Llobet i el vicepresident,
doctor Lluís Casassas. Desprésd'unes paraules d'aquest darrer, en les quals es glossa el
signifícat de l'acte, el professor Vilá Valentí pronuncia una llicó sobre Cinquanta anys de
Geografia a Catalunya. Sacaba l'acte amb unes paraules deIs professors Martí Reboller
i Enrie Casassas.

Abans d'acabar l'informe present s'ha de fer constar que la Tercera Reunió Plenaria ha
estat organitzada per la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA com a resultat de la
petició que ti fou feta a Lille durant la Segona Reunió Plenaria del grup Permanent de
Treball Internacional de Geografía deIs Textils, La realització del programa projectat ha
estatpossible gracies a la concurrencia d'esforcos i de col·laboracionsde diverses perso
nes i d'entitats. És just, sens dubte, citar, entre d'altres, el treball efectuat per Maria Teresa
Rodrigo i per Enrie Mendizabal durant la preparació i la realització de la Reunió, com
també ho és deixar constancia de les col·laboracions, per a nosaltres totes importants, re
budes de les Entitats següents:
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- Direcció General d'Ensenyament Universitari de la Generalitat de Catalunya.
- Comissió Interdepartamental de Recerca i d'Innovació 'Iecnologica (CIRIT) de la Ge-
neralitat de Catalunya.
- Diputacióde Barcelona.
- Ajuntament de Barcelona.
- Ajuntament de Sabadell.
- Ajuntament de Manresa.
- Mancomunitat de Llucanes i Ajuntament de Perafíta.
- Universitat de Barcelona.
- Facultat de Geografía i Historia.
- Departament de Geografía.
- Gremi de Fabricants de Sabadell.
- Cambra de Comerc i d'Indústria de Sabadell.
- Associació Industrial del Procés Cotoner.
- Fundació Jaume Bofíll (Barcelona).
- Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell).
- Caixa d'Estalvis de Catalunya.
- Caixa d'Estalvis de Sabadell.
- Banc de Sabadell.
- S. Cooperativa Catalana d'Arts Grafiques El Tinter.

La SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA fa constar, a tots, el seu agraíment.

Barcelona, juny 1985
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