
Programa de la III Sessió Plenaria del
Grup Permanent de Treball Internacional
de Geografia deIs Textils

El paper de les materíes primeres en la localització
de la indústria textil

Barcelona - Sabadell - Manresa - Prats de Llueanes: 3-7 juny 1985

Dia 3
Recepció dels participants a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans.
Inauguració de la Conferencia.
Lectura i discussíó de comunicacions.

Lluis CASASSAS-SIMÓ (Barcelona): Fibres tradicionals i emplaeaments in
dustrials a la regíó de Barcelona.
Enric MENDIZABAL i IGNASI OLONDRIZ: L'evolució de les fibres i altres
factors locacionals en els inicis de la «Colonia Sedó»,
Vicent ORTUÑO GINESTAR (Valencia): La sederia valenciana: un auge so
bretot agricola.
Jacques PINARD (Limoges): EIs vestigis de les antigues produccions téxtíls
a Franca,
Miroslav STRIDA (Praha): La influencia de la producció de lli en la localitza
ció de la indústria textil de la regió de les Muntanyes Gegants a Bohemia.

Recepció i visita al Palau de la Generalitat.
Dinar.
Continuació de la lectura i discussió de comunicacions.
Visita a Montjuíc: explicació de la ciutat i del port de Barcelona.
Recorregut per la Ciutat vella i Pare de la Ciutadella.
Recepció i visita a l'Ajuntament de Barcelona.
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Dia 4
Sortida cap a Sabadell.
Rebuda al Gremi de Fabricants de Sabadell.
Lectura i discussió de comunicacions.

Michel BATTIAU (Lille): Els trets principals del negoci internacional de la llana.
KANCHAN-SING (Meerut): El paper de les matéríes primeres en la situació
de les indústries téxtíls, L'experiéncía índia.
Tadeusz MARSZAL (Lódz]: Canvis en les relacions espacials entre producció
de fibres téxtils i la indústria textil al món.
Solange MONTAGNÉ-VILLETE (París): Sobre la localització de les indústries
del vestit. '
Jayalaxmi Jayantilal SHAH (Bombay): Análisi comparativa de dos grans cen
tres téxtíls de cotó a I'Índia: Bombay i Ahmedabad.
Lal Keshwar PRASAD SING (Patna): Les materies primeres básiques de la
indústria del jute a I'Índia.

Reunió' amb representants d'entitats económiques i culturals de Sabadell.
Recepció a l'Ajuntament de Sabadell.
Dinar ofert per I'Ajuntament de Sabadell.
Continuació de la lectura i discussió de comunicacions.
Visita a instal-lacions industrials tradicionals i al'Arxiu Históríc Municipal.
A Barcelona, recepció a la Fundació J aume Bofill, amb assísténcia de gent

del món de la cultura.

Dia 5
Sortida 'cap a Manresa.
Rebuda a I'Escola Politécnica de Manresa.
Lectura i discussió de comunicacions.

Ludwik STRASZEWICZ (Lódz): Els problemes fonamentals de les matéries
primeres a la indústria textil polonesa.
Stanislaw PACZKA (Lódz): La distribució del potencial productiu de la indús
tria textil i la seva base en matéries primeres en els países socialistes d'Europa.
Benoit BOUSSEMART (Lille): La localització de les indústries deIs téxtíls ar
tificials i sintétícs: del fracás de les teories liberals a I'éxit de la praxi capitalista.
CarIes CARRERAS i VERDAGUER (Barcelona): El cotó, una antiga fibra nova
en la indústria occidental.
Bernard DEZERT (París-Nanterre): El paper deles materies primeres quími
ques en la localització de les indústries téxtils europees.
Michel LAFERRERE (Lyon): La producció de materies primeres téxtils a la
regió deIs Alps-Roina.

Recepció a l'Ajuntament de Manresa.
Dinar ofert per l'Ajuntament de Manresa.
Continuació de la discussió de les comunicacions.
Visita a una fabrica tradicional: la Cinteria Dalmau.
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Dia 6:
Sortida cap al sector central de Catalunya: el Llucanes,
Visita a Perafita: recepci6 a l'Ajuntament i visita a una fabrica textil

artesanal.
Visita a Prats de Llucanés, Fabrica de Puigner6 SA.
Dinar ofert per la Mancomunitat del Llucanés,
Visita al monestir de Santa Maria de Llucá, Explicacions deIs problemes ge

nerals de la contrada.
A Barcelona, reuni6 del Consell del Grup Permanent de Treball. Preparaci6

de la Sessi6 de Cloenda.

Dia 7
Visita a la Ciutat Vella i a I'Exposici6 Municipal «Catalunya fabrica d'Es

panya» sobre el procés d'industrialitzaci6 a Catalunya.
Al Deganat de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Bar

celona: Lectura, discussi6 i aprovaci6 de la Declaraci6 de Barcelona i conclu
sions de la Tercera Reuni6 Plenaria. Presentaci6 de projectes i informe del pro
fessor Strida referent a la Quarta Reunió Plenaria.

Reuni6 al Departament de Geografia, amb professors i alumnes.
Recepci6 al Deganat de la Facultat de Geografia i Historia.
Assísténcía a la Sessi6 de Clausura deIs Actes del Cinquantenari de la Socie

tat Catalana de Geografia:
Conferencia del Dr. Vila i Valentí, vice-president de la Uni6 Geográfica In

ternacional: Cinquanta anys de Geografia a Catalunya.
Clausura de la Tercera Sessi6 Plenaria del Grup Permanent de Treball de

Geografia deIs Téxtils.
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