GRUP D’ESTUDIS TERRITORIALS (GET)

El Grup d’Estudis Territorials (GET), fundat i liderat per Enric Lluch en el context
de les activitats de recerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
Barcelona, cap al 1972 s’integra en el Servei d’Estudis de Banca Catalana.
Posteriorment, el quefer del GET s’incorpora a la recerca pròpia del Departament
de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona però, davant la
reorientació donada i la vinculació d’un bon nombre de professors d’aquesta
universitat, adopta el nom d’Institut Universitari d’Estudis Territorials (IUET) que
serà el resposable d’investigacions que incorporen mètodes quantitatius prou
sofisticats com els aplicats al de les Àrees funcionals a la vegueria de Girona.
Albet, Abel: Enric Lluch i Martín: l’obra escrita. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2007 (p.28)

Aquest fons és una donació feta el novembre de 2004 per la Sra. Pilar
Riera de la documentació del Grup d'Estudis Territorials, format per Pilar
Riera, Enric Lluch, Emili Giralt i Joan Soler. Recull la documentació de
l’estudi sobre “La delimitació de les àrees funcionals (EDAF)”. L’estudi
es va iniciar l’any 1972 i va ser finançat en una primera etapa pel Servei
d’Estudis de Banca Catalana i en una segona etapa per la Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica. En l’estudi es plantejava el
coneixement de les relacions entre localitats, motivades per la demanda de
béns i serveis i, per tant, la delimitació de les àrees d’influència de les
ciutats catalanes. Vegeu: Riera, Pilar: “Enrich Lluch investigador de les
estructures territorials de Catalunya” dins Treballs de la Societat Catalana
de Geografia, núm. 76, desembre 2013, p.75-86. També hi figuren alguns
treballs d’alumnes universitaris, posteriors a aquesta data que arriben fins a
la dècada de 1980.
L'inventari respecta l'ordenació que tenia la documentació quan va entrar a
la Cartoteca. En total hi havia:
• 15 arxivadors mida foli.
• 4 arxivadors de fitxes.
• 8 carpetes de cintes mida foli.
• 2 carpetes de cintes mida mitjana.
• 16 capses de diverses mides.
• 10 llibres solts (anuaris, enciclopèdies i catàlegs).
• 4 mobles metàl·lics de calaixos (sense numerar)
El 7 de novembre de 2013, Montserrat Galera dona un arxivador amb
documentació del GET procedent de la biblioteca particular
d’Enric Lluch. S’ha afegit al final de l’inventari i porta per número
GET-45
El gener de 2014 les fitxes dels arxivadors metàl·lics es posen en capses.

INVENTARI
GET-1.

- Estudi sobre la Delimitació d’Àrees funcionals ( EDAF )
- Programa global i fases de realització.
- Grup d’Estudis Territorials (GET). [11 camises]
- Catalunya: Recursos Naturals. [1 carpeta]

GET-2.

- Camises i dossiers amb fotocòpies d’articles impresos procedents
d’universitats de Canadà, EE.UU. i França sobre estudis territorials amb la
següent numeració: 16-21-29-41-50-57-111-112-114-117-120-122-123127-128-129-131(2 u.)-132 i 133. [ 3 camises i 17 dossiers]
- Sense numerar: Divisió Administrativa del Territori Català. Informe per
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
- Debat sobre la divisió Territorial: Fundació Jaume Bofill. Feb.-79 [2
camises]
- Notes manuscrites.

GET-3.

- Fotocòpies d’estudis de geografia i territori procedents, principalment, de
revistes d’ universitats americanes, canadenques i angleses.
- Notes manuscrites.

GET-4.

- Quadres amb paper mil·limetrat i llistes amb xifres no identificades.

GET-5.

- Fotocòpies procedents de llibres i d’articles impresos sobre estudis
urbanístics.
- “Plan de inversiones a las cabeceras de comarca 1972-1973 aprobado
por el consejo de Ministros el 11 de junio de 1971”.
- Mercats de la Generalitat. Llista dels pobles de Catalunya amb la seva
preferència de plaça de mercat.
- “Estudio de la red urbana de la Costa Brava entre El Estartit y Blanes”. Girona, Figueres i Banyoles: zones d’influència. Treball de Geografia del
Col·legi Universitari de Girona. II curs.
- Informació variada en dossiers i carpetes.
- Fotocòpia d’articles impresos que tracten sobre geografia econòmica.
- “Selección de cabeceras de comarca y núcleos de expansión en las
provincias españoñas” 1971.

GET-6.

- EDAF. Mètodes: Estudi pilot i estudi aprofundit.
- “Estudio sociológico...” → àrees d’influència comercial.
- Àrea pilot: Girona i comarques (incomplet).

GET-7.

- Fotocòpies de revistes, llibres i treballs de geografia d’universitats dels
E.E.U.U. Numeració: del 1 al 49, menys els núms. 16,21,29,38 i 41.
- Notes manuscrites.

GET-8.

- Alternativa d’ordenació territorial. - EDAF. [11 camises]

GET-9.

- Estudi del ranking de serveis i pobles de la Costa Brava. (Alt Empordà i
Baix Empordà).

GET-10. - Fitxes de la carpeta GET-9.
GET-11. - Proposta de codificació de les comarques.
- Índex de localitats dels Països Catalans.
- Nomenclàtor del País Valencià, Illes, Catalunya Nord. Any 1976
GET-12. - Informació sobre divisions administratives. Banca Catalana. 1973
- Treball sobre les àrees funcionals del Territori Català.
GET-13. - Paper continu amb llista d’Estadística de Serveis.
GET-14. - Informació general per l’EDAF [Estudi sobre Delimitació d’Àrees
Funcionals].
GET-15. - Fitxes per a la informació de base d’un EDAF.

GET-16. - Assessorament per al Mapa Comarcal, ed. Seix i Barral.
- Primeres galerades i proves del qüestionari en català de l’EDAF.
- Recollida del “Q.G.” de l’àrea pilot.
- Primeres galerades en castellà.
- Informació variada. Notes, retalls de diaris i revistes. Documentació i
cartes.
GET-17. - Reunions de l’EDAF. Notes i resums sobre les reunions.
- “Reunion General de Servicios de Estudios Económicos”. Comunicacions
a la ponència.
- Galerades en català.
- Assessorament per al Mapa Comarcal, ed. Seix i Barral (falta la 1a
pàgina)
GET-18. EDAF:
- Informació institucional [sobretot procedent d’ajuntaments]
- Informació variada [principalment procedent de la UAB]
- Quadres estadístics.
GET-19. - Fulls estadístics en paper continu.
GET-20. - Llista de municipis exteriors als Països Catalans.
- EDAF (continuació): memòria de treball, índex, mapes, ponències...
GET-21. Continuació EDAF:
- Assumptes del dia.
- Mapes de límits municipals.
- Problemes territorials.
- Treballs de diferents autors de la UAB.
- Estudi de la Masia Catalana.

- Circulació. Fitxes per comarques.
- Retalls de diaris i informació variada.
GET-22. - “Banca Catalana: publicación de información económica”.
- Memòria 1973.
- Enquesta sobre la Delimitació de les Àrees Funcionals en el Roselló.
- Jordi Porta: La Nova Divisió Territorial.
- Dades estadístiques dels pobles de Catalunya.
- Lluís Racionero. Notes sobre la Delimitació Territorial.
- Llistes de professionals amb la seva adreça.
GET-23. - Joan Soler i Riber:
a) Pauta per a una monografia comarcal de l’Alt Empordà.
b) Nivells de riquesa comarcal als Països Catalans.
c) Les Estructures Territorials Bàsiques. Quadres, estadístiques i
informació variada.
- Avantprojecte de pauta per a treballar una Monografia estructural d’una
comarca. Metodologia.
- Informació variada [6 dossiers].
GET-24. - [continuació de GET-23 i del fitxer que porta el nom de Joan Soler i Riber].
- Publicacions: Programa Espanyol d’Investigació MAB 6 Alt Pirineu,
números diversos dels anys 1986, 87 i 88. En total 13.
- Guies Diocesanes. [13 números.]
- 3 llibres.
GET-25. - EDAF:
- Mostra de qüestionaris de l'enquesta de l’Estudi sobre Delimitació d’Àrees
Funcionals.
- Àrees Funcionals a la Regió de Girona. Autor: Institut Universitari
d’Estudis Territorials.
- Informació variada, documentació escrita i mecanografiada.
- Estadístiques en paper continu, mecanografiades i escrites.
- Despeses de recollida de qüestionaris.
- Correspondència, factures
- Documentació variada escrita i mecanografiada.
- Fotocòpies de llibres.
- Fitxes.
GET-26. - 3 fitxers amb fitxes de la regió I a la VII, Província de Terol / Saragossa,
Saragossa i Castelló.
GET-27. - Butlletins informatius, anuaris i memòries d’empreses varies.
- Reculls informatius de la UAB.
- Informació Impresa variada: llibres, agendes, reglaments, butlletins
informatius... etc.

GET-28. - Enquesta amb propostes de modificacions fetes per Enric Lluch sobre el
text mecanografiat d’Eugeni Giralt .
GET-29. - “Ministerio de Hacienda. Dirección General de Aduanas. Estadística del
Comercio Exterior de España. Resumen mensual”. Any 1960.
[10 resums. Falten els de març i maig].
- Borsa de Bilbao i Barcelona: Obligacions i Accions dels anys 1953 al
1955.
- “Estadísticas de Producción Industrial 1958”.
- “Anuario estadístico de la producción agrícola. Campaña 1959-1960”.
- Banco de Fomento. 5 memòries dels anys 1965 al 1973
- Banco Central. 6 memòries dels anys 1957 al 1967.
GET-30. EDAF. Any 1973:
- Model i proves del qüestionari del treball sobre les àrees funcionals.
- Enquestes generals. Valoració de les respostes. Metodologia.
- Sol·licitud d’ajuda al “Comité Conjunto Hispano Americano para Asuntos
Educativos y Culturales”.
- “Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica” per a l’Estudi
sobre la Delimitació d’ Àrees Funcionals.
- Resums de reunions d’abril, maig i juny de 1978.
- Comarcalització a les Balears i Pitiüses.
- Resum del text del Projecte d’Investigació.
- Sol·licitud i documentació presentada per a la sol·licitud (abril 1977) i
també la pròrroga (gener 1979) per a la beca d’investigació del treball:
Bases i conceptes d’una nova divisió territorial a Catalunya, demanada pel
Departament de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
GET-31. - Ajuntament de Barcelona. Estadística Municipal. Butlletí 1984.
- Institut Català del Sòl. Actuacions industrials i residencials i memòria anys
1987-88.
- Manuscrit d’estadística. Temes molt variats: màquines d’escriure, de
calcular, safrà, vegetals...
GET-32. - “Cámara Oficial de Comercio, Indústria y Navegación de Palma de
Mallorca y Menorca: Memoria Comercial y de Trabajos”. De l’any 1964 al
1974. [8 memòries].
- Institut d’Estudis Catalans. Memòria curs 1991-92. 1llibre
- “Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas: Informe
Económico”. Any 1963. [1llibre].
- “La Renta Nacional de España en 1959”. [1 llibre].
- “Revista Servex. Servicio Extranjero del Banco de Bilbao”. És informació
sobre l'economia mundial. Enquadernat. [3 toms].

- Borsa. Cotitzacions de la borsa de Bilbao i Barcelona. Any 1956.
Enquadernat. [1 tom].
- “Servicio de Informaciones Económicas. Boletín privado”. Anys 1960-61.
Mecanografiats. [1 sobre].
- “Anguelos. Servicio Universal de Información Económica”. [5 resums
mecanografiats i enquadernats sobre la marxa de l’economia mundial de
l’any 1956]
GET-33. - Articles sobre planificació urbana, la majoria en anglès. [30 carpetes].
GET-34. - Facultat dels CC. PP. I Sociologia. Sociologia Urbana. Curs 93-94.
- Treballs sobre Ildefons Cerdà, Josep Lluís Sert, Oriol Bohigas i Pau Vila
fets pels alumnes. Professor: E. Lluch. [18 treballs].
GET-35. - 7 memòries de la “Caja de Ahorros Provincial de Barcelona” (anys 1965
al 1971) i 3 d’altre bancs.
- “Revista Sindical de Estadística”. 1960
- “Informe Económico del Banco de Bilbao” (any 1974)
- Memòries de la Companyia Telefònica. 1970, 71, 72 i 75.
“
“ " Hidroelèctrica de Catalunya. 1974 i 75
“
" " Sociedad Anónima Cros. 1957
- “Indústria Algodonera del Género de Punto. Plan de reorganización”. 1959
- “Informativos Servex, del Servicio Extranjero del Banco de Bilbao”. [Dades
sobre l'economia mundial]. Any 1960. Enquadernat.
GET-36. - Prospectes de promoció d’urbanitzacions. [800 aprox.]
GET-37. - Relació de llibres encarregats per a la biblioteca de lletres de la UAB.
Gener a desembre dels anys 1979, 80 i 81.
- Seminari: Territori i Societat. 1978 [comentaris mecanografiats].
- Fotocòpies procedents del llibre Tre Italie: la problematica teritoriale dello
sviluppo.
- Fotocòpies de la Problemática del Subdesarrollo. Charles Bettelheim. México 1971
- Fotocòpies de La Nova Geografia d’Italia (Concordato a Napoli, 24-4-77)
- Fotocòpies de La Problemàtica y la Estrategia de la Transición. Samir Amin
1975.
- Biblioteca de la UAB. Divisió Geogràfica. Registre d’entrada.[manuscrit]
- Fotocòpies d’articles de j. M. Bricall, J. M. Carreras i Harry W. Richardson.
- Anàlisi de Territori. Professor: E. Lluch.
- UAB. Facultat de Lletres. Dep. De Geografia. Bellaterra. Inventari de
Cartografia. Despatx núm.3
- Joaquim Clusa i Oriach: Algunes de les causes dels desequilibris territorials
a Catalunya. Congrès de Cultura Catalana. Les Borges Blanques. 13 de
març de 1977.

GET-38. - Anguelos [fulls mecanografiats d’informació diària i exclusiva sobre
l’indústria tèxtil al món]. Any 1956. 3 volums enquadernats.
- Treballs d’alumnes de Geografia sobre països del món. 1984 [1carpeta].
- Treballs d’alumnes de Geografia sobre països d’Europa. 1990 [1carpeta].
- Pla d’estudis de Geografia UAB. Versió lliurada al Rectorat. 1991
- UAB. Facultat de Filosofia Lletres. Avant-projectes de nous plans d’estudis
de lletres. Nov. 1991. [1carpeta].
- Anàlisi de l’impacte del túnel de Vallvidrera sobre el territori metropolità de
Barcelona. Nov. 1984. Josep Anguera, Manuel de Miró, Antoni F. Tulla i
Josep A. Vivar.
GET-39. - Anguelos. Juliol a setembre 1956. [Enquadernat en 1volum]
- Associació Catalana de Ciència Regional. Jornada d’anàlisi territorial. 13
de febrer de 1979. Alexandre Chechi.
- Qüestionaris per a l’estudi sobre l’EDAF. [en sobres i camises].
- Pautes per a la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC). [1 camisa]
- Facturació de la GEC als articles aportats pel Sr. Joan Soler i Riber.
[1 camisa].
- Los Jinetes de la Cocaina, de Fabio Castillo. Dedicat a E. Lluch.
- Dades económiques i renda dels PP.CC. Any [ sense any].
- BOE, dels anys 1958 a 1962 , de les províncies de Barcelona i Zaragoza.
[6 números en 1 camisa].
- Retalls de “La Vanguardia” dels anys 1968-69 sobre problemàtiques
urbanístiques i rurals.
- “Institut National de la Statístique et des Études Économiques: recesement
de 1968. Pirénées-Orientals”. [1 camisa].
- Informació variada sobre la Catalunya Nord. [1 sobre].
- Retalls de diaris de l’any 1966 a 1972, sobre promocions urbanístiques i
cròniques sobre la possibilitat de la creació de futurs centres de recursos
econòmics i pols de turisme. [1 sobre].
- Informació variada. [1 sobre].
- Models d’enquestes.
- Dirección General de Estadística de Barcelona. “Censo Electoral. Año
1945”. [1 carpeta lligada].
- Carta de l’equip del GET dirigida als enquestats per l’EDAF.
GET-40. - Enquestes, nomenclàtors i documentació variada. [camises i
enquadernacions, total 8].
GET-41. – Transparents. [Comarques o Rodalies i Principat]
GET-42. – Transparents. [País Valencià i Marca Occidental]

GET-43. -10 vols:
- “Anuario General de España” [anuari d’empreses]. 1955. Toms I, II, III i IV.
- “Enciclopedia Comercial. El Comerciante Moderno2. Ed. Labor. Maurice –
Potel. Toms I, II, III, i IV.
- “Catálogo de Importadores y Distribuidores Españoles”. Anys 1946-47.
- “Anuario Aduanero de España”. Any 1936.
En total són 10 volums.
GET-44. - 4 fitxers. Els núms.1, 2 i 3 de les persones enquestades per l’EDAF i el
núm. 4 de fitxes de llibres
GET-45. – Estudi sobre Delimitació d’Àrees Funcionals. GET Grup d’Estudis Territorials
(capsa verda amb etiqueta amb aquest títol. Donat per Montserrat Galera el 7/11/2013.
Conté manuscrits i fotocòpies d’Enric Lluch sobre aquest tema. Hi ha carpetes
temàtiques a dins:
- GET: qüestionaris d’enquesta
- GET-EDAF: Plantejament de l’estudi
- GET reunió Urquijo Madrid 1973
- GET relacions amb València, Perpinyà, Mallorca
- GET: originals E.LL.M. (fotocopiats)
GET-46. – Les àrees funcionals de Catalunya / Pilar Riera i Figueras. Tesi doctoral
dirigida per Helena Estalella, del Departament de Geografia. Universitat Autònoma de
Barcelona, 1988. 2 volums (el vol. 3: Atles, falta (nov. 2013))
GET-47.
- 71 capses grogues amb enquestes de l’EDAF classificades per
comarques.
- 4 revisters amb publicacions periòdiques (1 arxivador amb la revista Nova
Tàrrega i 3 amb la revista MUNDO), que s'han inclòs al fons general de
l'Hemeroteca
GET-48.

5 capses amb retalls de diari no classificats.

GET-49.

Fitxes bibliogràfiques (1 capsa)

GET-50.

-4 capses: Fitxes per comarques i regions d’Espanya

GET-51.

Fitxes diverses i retalls de diari sense classificar

Les revistes són:

mes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
gener
juny
juliol
agost

-

Nova Tàrrega
any
quantitat
1979
4
"
4
"
5
"
4
"
4
"
5
"
3
"
3
"
5
"
2
"
1
"
1
1980
1
"
2
"
1
"
3
Total
48

MUNDO
quantitat
any 1943:
d'agost a desembre
any 1944:
de gener a desembre
any 1945:
de gener a juliol
Total

19
53
25
97

