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Les funcions de la Llei d'ordenació del Tei~itorihaurien de respondre a les necessitats dels ciutadans, taiit pel que fa a les necessitats pers o n a l ~corn a les necessitats del territori, i per tant la nova estructura
administrativa ha d'estar arrelada a la realitat geografica, historica i funcional i el resultar ha de ser apropar les decisions al ciutada, és a dir,
descenrralitzar i, al mateix temps, ha de tenir una voluntat progressiva
per aconseguir el reequilibri territorial i la igualació social.
Si no es donen aquests priiicipis, la LL.0.T. no sera més que un
caprici disfressat de catalanitat tradicional i al mateix temps inútil.
Una LL.0.T. no 6s mai thcnicamente neutra i el que ha fet la Generalitat actual tornant a les comarques de 1936 és una solució romantica
que obligara a introduir molts canvis. Aquesta és la impressió popular,
si bé és cert que les comarques de 1936 responien a la descentralització
deis serveis de la Generalitat i actualment responen a la rnancomunitat
de serveis dels municipis.
D'altra banda, tornar a les comarques de 1936 setise tenir en
cornpte els canvis econbmics, socials, urbanístics i culturals d'aquests
cinquanta anys té, evidentment, moltes implicacions sobretot pel que fa
a I'area de I'entorn de Barcelona.
El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d'ordenació del Territori, el mapa comarcal de Catalunya, deixant de banda el problema
de I'anornenat Barcelonhs que correspon, actualment, a 2.435.649 habitants i que representa practicament el 41 % de la població total de Catalunya, 5.978.638, segons les dades del padró de 1986.

Sembla que aixo és comencar la casa per la teulada, organitzar el
territori de Catalunya prescindint del fenomen de Barcelona que incideix
sobre tot el territori catala és negar la realitat estructural de Catalunya i
crear un mapa comarcal que atendra exclusivament als factors més tradicional~,utilitzant criteris només aplicables a la Catalunya rural. Com
si encara ens trobéssim a 1870 quan Barcelona representava el 14,5 %
de la població de Catalunya i Valentí Almirall podia dir que les comarques «es veuen i es toquen». És a dir, reduint els elernents definitoris
comarcals a conceptes físics, geografics i microeconbmics i que en general, responien a les demarcacions histbriques i jurídiques tradicionals.
1 és evident que situats a 1870, amb I'eix vertebrador que és el riu Llobregar i des de la creació del partir judicial de Sant Feliu de Llobregat,
a 1834, amb funcions judicials i polítiques, I'Hospitalet amb 3.644 habitants (1877) forniava part, indiscutiblement, de la comarca del Baix
Llobregat .
En aquest sentit, reprendre les comarques de 1936, tal eom ha fet
la Generalitat actual, prescindint de Barcelona i la problematica que aixb
implica és una solució romantica i ineficac que haura de modificar-se
en funció de les decisions que es prenguin per resoldre qüestions corn
la que avui ens ha portar aquí.
Ara bé, durant la Generalitat Republicana, quan la Ponencia d'Estudi de la Divisió Territorial de Catalunya inicia el seu treball, Barcelona
havia passat de 248.943 habitants (1877) a 1.005.565 (1930). Creixement degut a la incorporació des de 1897 de Les Corts, Sants, Gracia,
Sant Gervasi, Sant Martí i a 1904 Horta i Sarria a 1921. Fet que representava per a 1887 més de 130.000 habitants, més de la meitat de la
població total de Barcelona. A aquest increment se li ha de sumar la
primera onada immigratbria de la Catalunya de ('interior i després de
I'Aragó, Pais Valencia, Múrcia, i Almeria.
La qüestió de Barcelona i area d'influencia per delimitar el mapa
comarcal de 1936 va ser forca complexa i en la mateixa Ponencia d'estudi no es posaven d'acord. De fet hi havia tres propostes en funció del
metode utilitzat per la Comissió:
l . La que resultava de l'enquesta dirigida a tots els municipis de Cata-

lunya on aquests definien la comarca a la qual pertanyien, segons
aquestes respostes: Badalona, Sant Adria, Santa Coloma, Tiana i
Barcelona formarien la comarca del Pla de Barcelona, mentre que
els municipis de la banda del riu Llobregat pertanyien a la comarca
del Baix Llobregat.
2. La segona proposta es definia a partir de I'enquesta de mercats, i

senyalava que del radi d'atracció de Barcelona, en resultava un espai
territorial formar per quasi tots els municipis del Baix Llobregat, a
excepció feta dels que eren atrets per Martorell o Vilafranca i , els
m u n i c ~ ~ de
i s la banda del Besbs i fins i tot molts del Maresme, a
excepció de Santa Coloma atreta per Graiiollers. Aixb significava
parlar d'una vegueria amb tres sectors: Barcelona, municipis del Besos i municipis del Baix Llobregat.
3. La proposta defensada per Pau Vila i que finalment és la que s'impos i , proposava formar una comarca nova anomenada Barcelones amb
els municipis de Barceloiia, I'Hospitalet de LI., Esplugues, Sant Just,
Santa Coloma, Sant Adrii i Badalona.
No s'utilitzaven tan sols criteris geografics i histbrics sinó que es
pretenia introduir criteris administratius i funcionals i aixb malgrat les
respostes a les enquestes de Sant Just, Esplugues i I'Hospitalet que defensaven la seva pertinenca al Baix Llobregat. Perb cal insistir en la
mateixá definició que feia la Ponencia en decidir incorporar aquestes poblacions al Barcelones, en el benentes que aquesta demarcació -deia
la Ponencia- estara «constituida per aquells nuciis de població que,
més aviat o més tard, esdevindran part integrant de la ciutatp.
La tesi era agregar a Barcelona aquests sis municipis, i aquesta és
, realment la qüestio. Per tant, des de I'origen el Barcelones no és una
comarca, sinó una ciutat situada a la confluencia de dues comarques natural~i que tendia a engrandir-se des de Badalona fins a Sant Just.
Barcelona exigia un tractament específic, responent a les necessitats
urbanístiques determinades pel creixement demografic, i cal dir que les
poblacions ainb el creixement demografic inés alt de tot Catalunya a
causa de la immigració eren: Sant Adrii, Santa Coloma i I'Hospitalet.

Sant Adrii
Santa Coloma
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Mentre que Barcelona només s'havia increnientat un 88,6 %, passant de 533.000 habitants a 1.005.565 malgrat la incorporació de Sarrii
i Horta.
El problema, per tant, es resolia amb la voluntad de formar una
ciutat-comarca, Barcelona.
A I'informe presentar pel Centre d'Estudis de I'Hospitalet, ja s'ex-

plica com, de fet, la intenció agregacionista de Barcelona, venia de més
Iluny, ja de la Dictadura de Primo de Rivera, sense capacord, perb,
entre I'alcaldia de I'Hospitalet, dirigida pel Sr. Tomas Gimenez Bernabé
i els diversos intents promoguts especiaiment per Joan Pich i Pont. Són
els mateixos anys que sorgeix la idea de la Catalunya-Ciutat, o Barcelona-Catalunya, impulsada per Gabriel Aiomar, el Dr. Martí i Julia i
defensada des de les pagines de la «Revista de Catalunyan per Rovira i
Virgili.
Durant la República, amb la nova divisió territorial i el projecte del
G.A.T.C.P.A.C., el tema de la integració fou debatut a la premsa local,
i si inicialmeiit tothom s'hi oposh, i en tot cas manifestaren que el que
s'havia de fer era que Collblaiic-Torrassa, p e r continu'itat urbanística
amb Barcelona i sobretot pels probleines que la immigració implicava,
fos segregat de la nostra ciutat. El fet és que des que Ramon Frontera
ocupa I'alcaldia, a gener de 1934, s'iniciaren coiiverses amb Carles Pi
Sunyer, alcalde de Barcelona, per a concretar aquest procés d'integració
de L'Hospitalet a Barcelona. Així m'ho ha manifestat Ramon Frontera:
«els déficits estructurals de I'Hospitalet, en sanitat, ensenyament, comunicacions i la manca de prcssupost municipal obligaven a aquesta agregación.
Pero la guerra civil, obrí una dinhmica absolutament diferent:
I'Hospitalet, de fet, s'integra en el Baix Llobregat a nivel1 de la Conselleria de Cultura, Economia, Proveiments i Finances. ~ e r ba, més a més,
totes les organitzacions polítiques durant la guerra civil defensaren I'adscripció de I'Hospitalet al Baix Llobregat, considerant, tal com va reconeixer Pau Vila, la fiexibilitat amb que havia de tractar-se aquest tema.
Durant el franquisme, amb la perdua dels drets nacionals de Catalunya, la qüestió de I'ordenació tei~itorialqueda reduida a les províncies; i en tot cas, el que ens hem de preguntar és com Madrid entre
1947 i 1954 amplia el territori municipal, amb I'annexió de tretze municipis veins, fins a ser rnés gran que el que ha estat la Corporació Metropolitana, mentre Barcelona es mantenia sense creixement d'espai (si bé
s'agrega una zona de Santa Coloma a 1943). Hi ha raons polítiques,
suposada la identificació entre Catalunya i Barceloiia que s'ha fet sempre
que no hi ha hagut Ilibertats democratiques. A part dels enfrontaments
entre la Diputació i I'Ajuntament de Barcelona. Suposo que ara estem
en condicions de poder-ho investigar, perb el fet és que Barcelona en
aquests quararita anys no ha incrementat el seu espai territorial, no ha
agrega: altres municipis, sinó que s'han succe'it deversos projectes d'ordenacio urbanística i de serveis: El Pla Comarcal de 1953, el Pla Provincial de 1959, 1 ' ~ r e aMetropolitana de 1968 i la Corporació Metropoli-

[:lila de 1974: sciise oblidar pero. les pretensioiis de la Gmii Barcelon;~
represeiitades per I'alcalde Porcioles ( 1957-73) qiic repetidaiiient s'eiifrontava anib I'alcalde de I'Hospitalet d':tqiiells rinys. Matias Espüfi;i
( 1962-73 ).
Mentrestant, I'Hospitalet hiivia p:issat de 51.739 hahitiiiits ( 1930) 11
780.640 ( 1975). creixeineiit que h;i siyificat I'ocupacici ~irhaiiisticade
pricticniiieiit tot I'cspai miinicip;il. coiiiertint-se en uiici ciutat-doriiiitori
formada per i i i i coii.j~intde bnrris sense cap ~iiiitotiirhaiiística. seiise cap
~iiiitatc~ilt~iral.
resiiltant el que diiraiit inolt de tcnips heiii repctit: uiiii
ciutat iiicomplcta iirbaiiísticanieiit i ciiltiiraliiirnt. i és ciideiit que la proxiiiiitat a Barceloiiii iio ha cstnt u11 factor rili?. El resultrit ~luraiit:iqiicsts
qliaranta aiiys ha estat uii I'Hospitnlet fortameiir teiinllat pcr Barcelona.
forniaiit el que se n'lia dit. una ciutat que no 6s ciutat i per aixi~I'esforq
dels ajuiitaiiieiits deiiiocrlitic. en nqiiests deu nnys. pcr recuperar la
identitiit local. la itlentitat de ciutat. Iio estat iiiiportant. pero. seiisc un
plante.i:riiieii zlobal correcte. perque la Corporació Metropolitatia actuava com o cortiiin de fui11 enfront del fe1 coiiinrciil.

Avui, la qüestio no és que fem de I'Hospitalet? siuó, que fem amb
Barcelona, els municipis de l'antic Barcelones i la Regió l . ?
En aquests moments, penso que hi ha dues tendhncies. Una que
proposa I'absorció dels municipis del seu voltant, municipis que formen
una unitat urbana, periferia de Barcelona o subciutat. De fet, es podrien
argumentar les mateixes raons de 1932 en relació als sis municipis que
conformaren cl Barcelones de cara a la formació d'un únic municipi,
pero avui aplicant-ho a I'espai territorial que va des del Garraf fins al
Montgat, es a dir aproximadament I'espai de la Corporació Metropolitana.
L'altra tendencia, que és la que dcfenso, parteix del concepte de
comarques metropolitanes. El que podem denominar cultura metropolitana, en tot cas, si evidencia alguna cosa és que el Barcelones, creat
artificialment I'any 32 amb un caricter funcional, avui ja no té sentir,
es digui com es digui i es disfressi com es vulgui. Ara el problema metropoliti inclou plenament la comarca del Baix Llobregat i és des de la
Comarca del Baix Llobregat incloent-hi I'Hospitalet com s'ha de veure
el tractament de l'ordenació del territori pel que fa a les implicaciones
ainb Barcelona.
L'Hospitalet fou fins a la guerra civil, diposit de les deixalles de
Barcelona, femer dc Barcelona, Pero avui, aquesta relació xdiposit de
Barcelona», és comuna a tota la comarca del Baix. Alguns exemples
ens ho evidencien: Les obres d'ampliació de I'aeroport de Barcelona en
el Prat, I'abocador d'escombreries eit el Papiol o el nou cinturó per Cornelli, Esplugues i I'Hospitalet.
Podem dir doncs que el fenomen de dependencia amb Barcelona
és un element de la idenrificació comarcal. Avui el Baix Llobregat té
unes característiqucs determinades per la pressió de Barcelona, si bé en
el cas de I'Hospitalet, la diferencia amb la resta de les poblacions del
Baix és de grau, es poden definir com a comunes:

- Un rnodel semblatit d'industrialització.
- Un creixement descontrolat de la població entre 1955-1975.
-

Una dependencia economica i industrial de Barcelona.
Una manca d'identificació comarcal d'un percentatge important de
la població.

Els estudis presentats a I'lnforme Tecnic del Centre d'Estudis, ens
mostren d'una banda que la continu'itat urbanística amb Barcelona té implicacions de mobilitat, tant per treball com per estudis i logicament superior~a qualsevol altra població del Baix, pero, d'altra banda, els trets
sociol6gics definitoris de les característiques de la població són identifi-

cables absolutament amb les altres poblacions del Baix Llobregat, si exceptuem el Baix-Nord i Sanr Just, població residencial, amb característiques molt més semblants a les de la niitjana de Barcelona.
Per tant, hem de parlar de Barcelona, com a realitat supra-comarcal
i hem de parlar de comarques metropolitanes, pero cense perdre la realitat geografica, historica i cultural, en aquest sentit el Baix Llobregat,
més que cap altra, és una comarca metropolitana que ha d'organitzar els
seus serveis d'acord amb Barcelona, com les comarques del Valles o el
Maresme.
L'Hospitalet reincoporant-se al Baix Llobregat no fa més que ressituar la realitat metropolitana de Barcelona. 1 si volem acabar amb el
suburbialisme i volem reequilibrar el territori, I'Hospitalet ha d'incorporar-se al Baix Llobregat, conscients, pero, que aquesta és la proposta
més complexa i que si no hi ha una voluntat política, uit acord entre
tots els municipis i una reordenació de la comarca, el més facil sera fer
de I'Hospitalet un cas especial, la qual cosa considero que no facilita la
necessitat urgent d'identitat que té la població de I'Hospitalet i d'altra
banda seria el resultat de la indefinició.
És clar que I'Hospitalet ha de recuperar la seva identitat comarcal
en el Baix Llobregat, no solament per les raons geografiques i historiques, que suposo que ningú no posa en dubte, sinó també per les característiques sociologiques i culturals actuals que defineixen I'Hospitalet
en la comarca del Baix. Pero es que a rnés, tal com hent explicat la
supracomarcalitat de Barcelona, vol dir que hem de parlar de la Regió
1, estructurada en comarques, entre les quals el Baix Llobregat forma
una pinya amb Barcelona, més que cap altra comarca metropolitana.
L'última qüestió és com s'ha de reordenar la comarca per a aconseguir realment eficacia, descentralització, coordinació de serveis i aprofundir en la democracia, és a dir, una major participació ciutadana en
la gestió dels serveis públics. El treball comenca a partir d'ara, per a
aconseguir una reordenació comarcal que sigui funcional, que reequilibri
el territori i que apropi les decisions als ciutadans.
En principi, seinbla que es poden definir quatre arees diferenciades
a la cotnarca: El Nord-Baix Llobregut, a I'entorn de Martorell, amb
63.541 habitants i queja han pres la iniciativa de definició, si bé sembla
que amb una proposta de separació. El Mis-Baix Llobregat, a I'entorn
de Molins de Rei i que inclouria: Cervelló, Corbera, Molins, Palleja,
El Papiol, Sant Vicenc, Torrelles i Vallirana, arnb 62.073 habitants. El
Delta-Occidental, que inclouria Begues, Castelldefels, Gava, Viladecans, Sant Boi, Sant Climent, Santa Coloma i el Prat. amb 250.502 habitants. 1 finalment la zona fronterera amb Barcelona, el Delta Orientul,

a banda i banda de riu, amb Sant Feliu, Sant Just, Sant Joan Despí,
Esplugues, Cornellh i I'Hospitalet, amb una població de 497.007 habitants, o potser s'ha de parlar d'una cinquena irea formada per I'Hospitalet en funció dels seus 279.779 habitants(1).
El que cal és reordenar la comarca sense que es lesionin els interesas de cap població i aconseguir la máxima funcionalitat per als interesos
de tots els ciutadans del Baix Llobregat.

