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Les relacions entre Barcelona i el seu entom immediat es remunten 
histbricarnent al període medieval. 

La determinació dels Iímits d'aquesta Barcelona i el seu entorn es- 
tan en relació amb el caracter jurisdiccional del Consell de Cent i tenen 
una base geografica: els dos rius, Llobregat i Besos que actuen com a 
elements estructurals del territori i en cap cas com a frontera. 

El territori sobre el qual tenia jurisdicció el Consell de Cent era 
I'anomenat «Pla de Barcelona». Aquesta jurisdicció era de caracter so- 
bretot penal, fiscal i protecció al ciutada (Dret de recollida). 

A finals del segle XIII comencament del XIV es consolida progres- 
sivament un terme municipal més redu'it «I'hort i vinyet» que correspon- 
dra fonamentalment a la ciutat emmurallada sobre la qual el Consell de 
Cent té competencies i funcions de caracter civil més hmplies i intenses, 
tot mantenint la seva jurisdicció sobre el territori. 

No crec que ara sigui el moment de fer un aprofundiment histbric 
dels orígens de Barcelona pero síposar de manifest alguns fets, per tal 
de poder comprovar que la relació entre Barcelona i el seu entom té 
més arrels histbriques que depassen la conjuntura actual. 

El Decret de Nova Planta significa la desaparició del Consell de 
Cent i la reducció del terme municipal de Barcelona a xl'hort i vinyetn. 
Des de la seva creació fins a finals del s. XIX 1'Ajuntament de Barcelona 
viura sotmés a una legislació i unes practiques governamentals que ten- 
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del qual era dissenyar arees de descentralització de la Generalitat i no 
pas nous ens locals. 

A finals dels anys 40 el creixement de la població, si bé encara no 
assolira I'enorme magnitud dels anys següents, ja manifestava una nota- 
ble dinimica relativa. 

La immigració anava recuperant els nivells anteriors a la Guerra 
Civil, atreta per les possibilitats d'ocupació que oferia Catalunya i sobre- 
tot I'irea barcelonina on l'existencia d'una més solida base economica 
i industrial havia permis resistir millor els efectes de la desfeta. 

Aquesta immigració ja no es concentrava només a Barcelona sinó 
que alguns municipis de la rodalia n'absorbien una bona part juntament 
amb la localització de noves indústries. 

Es repeteix a una escala més gran el procés de segregació especial 
que havia caracteritzat els cent anys anteriors. 

Apareix un segon aneli periferic que anunciava els perills d'una 
propera expansió urbana en «taca d'oli». 

Els perills d'aquests tipus d'expansió van justificar l'elaboració i 
aprovació el 1953 d'un «Pla comarcal que cobria la ciutat de Barcelona 
i les poblacions circumdants que viuen i es desenvolupen amb ella» i la 
creació d'un brgan anomenat «Comissió d'urbanisme de Barcelona», 
que havia de garantir-ne I'aplicació del pla, tot fent ús de les importants 
competencies en materia d'urbanisme que se li adjudicaven. 

Un aspecte important a remarcar és el canvi d'orientació que es 
dóna al plantejament de la problematica supramunicipal: Ja no es proce- 
deix, com a principis de segle a l'annexió administrativa dels termes 
veins, sinó que s'aborda l'ordenació conjunta de tota una hrea, pero res- 
pectant -administrativament i en les propostes del planejament- la sin- 
gularitat dels municipis que la formen, els quals «havien de desenvolu- 
par-se com a nuclis independents amb caracter propi». 

Aquesta concepció era totalment innovadora en el panorama espa- 
nyol i contrastava amb el procés que estava seguint Madrid en aquells 
mateixos moments, amb annexions que augmentaven el seu terme muni- 
cipal. 

El resultat de tot aix6 desemboca al cap d'uns anys en una configu- 
ració que ha existit fins avui dia sota el nom de La Corporació Metropo- 
litana de Barcelona. 

La institucionalització completa de ~ 'Area Metropolitana no es fa 
fins el 1976, 20 anys, més o menys, massa tard. Quan s'aprova el Pla 
Comarcal al 53, no hi va haver una traducció institucional de gestió que 
abracés els municipis que contemplava el Pla i que garantís l'aplicació 
d'aquest i vetllés pels interessos de ~'Area Metropolitana. 



Potser si en aquel1 moment, en lloc de deixar l ' ~ r e a  Metropolitana 
en mans d'un control polític on no hi intervenien directament els muni- 
cipis i el fet que aquests es quedessin aillats enfront del poder central i 
I'Ajuntament de Barcelona, s'hagués pogut en gran part evitar el gran 
caos urbanístic que va haver-hi i els desequilibris econbmico-socials que 
es van anar accentuant. 

La CMB es va crear massa tard i segurainent s'ha abolit massa 
d'hora sense donar temps a que s'adaptés tant a nivell d'organització, 
com de representativitat, com a nivell de la definició dels seus límits 
geografics a la situació idbnia i actual. 

Perb ara és un tema que ja no hem de discutir més a nivell de si 
era o no convenient suprimir la CMB sinó que la discussió ha de ser 
com d'ara en endavant resolem el tema metropolita amb les lleis que 
tenim aprovades al Parlament de Catalunya. 

Ens trobem amb dos fets paral.lels contradictoris i complementaris. 
Per un costat el fet metropolita a dos nivells diferents -aglomeració 
urbana i area metropolitana que va més enlla de I'estricta aglomera- 
ció- i per un altre costat el fet comarcal. La qüestió és com casem 
aquests dos fets. 

En primer lloc els municipis són intocables per dues grans raons 
que els enforteixen: el seu caracter electiu directe i la seva immediatesa 
social. 

Sigui quin sigui al final el Iímit de les comarques que s'inclouen 
en I'area metropolitana, el que s'ha de garantir per sobre de tot és que 
els municipis que la integren reforcin la seva autonomia local i tinguin 
capacitat d'intervenir en la política de tota l'area metropolitana defensant 
els seus interessos, i per un altre costat, que es garanteixi una planifica- 
ció territorial, una gestió dels grans serveis i una promoció econbmica 
i social conjunta de tota I'area metropolitana que continui resolent la 
situació heretada de molts anys de descontrol urbanístic, d'especulació 
i de manca d'un govem metropolita democratic que ha anat acumulant 
deficits i desequilibris que només grans actuacions estructurals poden 
resoldre. 

D'altra banda, assistim a una situació crítica a I'ambit metropolita 
de Barcelona. 

Primerament estem en un període de reactivació econbmica. Aixo 
és veritat. Perb una reactivació economica que es fa d'una manera ex- 
traordinariament desordenada, ainb molt poc control social i a més en 
una zona de major concentració de treballadors i també d'atur. Si ara 
multipliquem els sectors públics d'intervenció d'aquesta zona, es diguin 
actors d'Estat, actors diferents de la mateixa Generalitat, les diferents 



entitats metropolitanes, etc., no ens estem dotant dels mitjans per contro- 
lar socialment una dinamica de creixement. Necessitem una actuació pú- 
blica unificada, en aquest sector. 

En segon Iloc, la fragmentació político-administrativa del fet metro- 
polita en zones amb greus dkficits socials i urbanístics condueix al 
«campi qui pugui!)) i condueix a que els municipis es converteixin en 
institucions que demanen almoina a qui sigui, com sigui i contra qni 
sigui. Aixb vol dir que els mecanismes de solidaritat que s'havien co- 
mencat a crear, s'estan trencant. 1, en aquests moments, sigui del partit 
que sigui un alcalde del Baix Llobregat, per exemple, o fins i tot del 
Barcelonks o del Vaflks, anira a buscar que li facin habitatges, que Ii 
facin zona industrial, que li facin hipermercat, etc., on sigui, encara que 
aixo vagi en contra dels interessos globals del territori o en contra dels 
interessos dels municipis del voltant. Encara que els municipis del seu 
costat siguin del mateix partit. 1 si no, munteu un sistema per veure 
quants socialistes i comunistes no van a la Generalitat, a la Direcció 
General d'urbanisme o d'Habitatge a buscar el que sigui i com sigui. 1 
sense que se n'assabenti el veí. 1 és normal. Tenim una situació de frag- 
mentació administrativa amb un espai social i urbanístic molt fotut. 
Tant, que si volem crear mecanismes de solidaritat i de coherencia, cal 
una autoritat superior. 

Jo voldria proposar per actuar en aquest embolic almenys tres tipus 
de criteris. Primer, acceptar el que hi ha, el que la llei diu que hi ha. 
Pero acceptar-ho de veritat, no de paraula. S'han de crear dues entitats 
especialitzades, s'han de crear consells comarcals, etc. Hem de jugar 
amb aixo. Perque aixb hi és. Perque aixo ho ha creat la llei. Aixb tindra 
competkncies. Poques, pero en tindra. Recursos, pocs, pero en tindri, 
etc. 1 a més a més, generara immediatament interessos polítics i repre- 
sentació política. Per tant, doncs, hem d'acceptar aquest garbuix cabtic, 
pero que hi és. De la mateixa manera que hem de deixar molt clar davant 
la Generalitat que ella ha d'acceptar la mancomunitat, si els municipis 
decideixen crear-la o que ha d'acceptar, perquk hi és, el consorci de la 
Zona Franca com a qualsevol altre instrument d'actuació política a I'am- 
bit metropoliti. Penso que hem de seguir unes regles de joc amb la Ge- 
neralitat d'acceptar, riiútuament, aquelles institucions legals que hem he- 
retat, que la Constitució ha reconegut, que el Parlament de Catalunya 
ha pogut crear o que la voluntat lliure dels Ajuntaments també ha creat. 
Aixo per comentar. Perb ho hem d'acceptar tots. Segona qüestió: hem 
de crear mecanismes polítics superadors de tot aquesta complicació. Que 
pot ser un consorci, que pot ser, complementiriament, una comissió 
d'urbanisme de la Generalitat a nivel1 Regió 1 .  És a dir, hem de crear 



uns mecanismes superadors d'aquest embolic amb una perspectiva de 
Regió 1, d'anar més enlla del fet metropolita prbxim a Barcelona, i amb 
una perspectiva, també, d'integrar-hi la Generalitat. Jo crec que s'ha 
d'anar cap a un consorci dels brgans d'actuació a I'ambit metropolita 
de Barcelona, perb aquest consorci ha de ser amb la Generalitat i ,  potser, 
amb 1'Estat. Perque el fet metropolita de Barcelona és, per una banda, 
un fet de govern local (aixb ja hi és, ja hi són els organismes, uns millors 
que altres, pero ja hi són), perb després el fet metropolita gros és un 
fet d'interes de Catalunya i d'interks d'Espanya, de presencia, fins i tot, 
en el món europeu i, per aixb, la forma de consorci és bona, pero re- 
duida a I'ambit local. 1 entre aixb que hi ha ara i aixb on es vol anar, 
em sembla que hem de trobar com a camí intermedi, i aquesta és la 
meva tercera i última proposta, anar creant mecanismes de col~laboració 
practica entre les entitats i és els organismes de caracter. Per exemple 
entre les polítiques d'habitatge, i la comissió d'urbanisme. És absurd 
que els plans d'urbanisme de Barcelona els aprovi una comissió d'urba- 
nisme de la «província» de Barcelona. Hem d'anar a crear per anar 
d'aquesta conflictivitat actual a una actuació conjunta en l'ambit de la 
regió. Hem d'anar a crear, dones, organismes de concertació entre uns 
i altres. Hi ha temes quejo penso que són, necessariament, de confron- 
tació política, com és la llei dels consells comarcals. Perb hi ha altres 
temes que són necessariament de concertació política i en aquests mo- 
ments penso que, ni interessa a I'esquerra, ni interessa a Convergencia, 
ni interessa sobretot a Catalunya, continuar fent del tema metropolita un 
tema de batalla partidista. 

Davant d'aquesta panoramica del fet metropolita, parlaré ja per aca- 
bar de les altematives de comarcalització de l'hrea metropolitana. 

La proposta més racional tecnicament fóra la de crear una comarca 
equivalent al territori de la CMB o als ambits de les dues entitats metro- 
politanes. Aquesta proposta perb, planteja problemes polítics diversos 
(no solament amb el Govern de la Generalitat, també amb els Ajunta- 
ments amb majoria d'esquerres i amb sectors dels partits polítics d'es- 
querres). 

Aquesta comarca única hauria d'organitzar-se internament en dis- 
trictes metropolitans: els 10 de Barcelona i almenys els 5 corresponents 
a les 5 subarees (unitats funcionals que convé respectar íntegres en les 
propostes de comarcalització -o en la divisió en districtes de ~ ' ~ r e a .  

La proposta alternativa seria construir comarques en I'actual ambit 
metropolita i deixar Barcelona -ciutat a part (es podra remetre a la llei 
especial). 

Aquestes comarques seri'en: Baix Llobregat baix (amb la inclusió 



d'Hospitalet, Esplugues i St. Just), Besos (els municipis del Barcelones 
situats al nord de Barcelona) rVall&s-Collcerola. 

Aquestes tres comarques i el municipi de Barcelona podrien crear 
posteriorment amb les entitats metropolitanes, i, si cal, amb el govern 
de la Generalitat i de I'Estat, un Consorci per coordinar i per integrar 
o subsumir les funcions de la Mancomunitat (que podria aleshores desa- 
pareixer). Els brgans comarcals facilitarien I'actuació descentraiitzada 
del Consorci i assumirien funcions i actuacions supramunicipals concre- 
tes. 

Ja per últim, si el Parlament de Catalunya no aprovés aquesta pro- 
posta, es mautindria 1á Mancomunitat que, en la mesura que integraria 
a tots els alcaldes, podria fer d'brgan polític metropoliti i garantir la 
coordinació de les entitats especials. En aquest cas els Consells Coinar- 
cals quedarien reduits de facto a assemblees que es reunirien poc i per 
atemes molt específics dels seus tenitoris. 


