La divisió territorial de Catalunya i l’organització de la regió metropolitana de
Barcelona han estat uns dels temes més debatuts en les societats científiques i
professionals del nostre país. Avui, en aquesta taula rodona, tornem sobre el
tema a partir d’una proposta d’en Manel Larrosa, en la que proposa
reorganitzar la regió metropolitana actual en tres àrees metropolitanes per
resoldre les deficiències del sistema i conferir una major autonomia a les
comarques del Vallès i El Maresme.
Per debatre sobre aquest tema l’ACTU ha convidat a tres experts, l’opinió dels
quals es poden agrupar en dos grans famílies. En Manel Larrosa i en Robert
Vergés, el primer amb el seu projecte i el segon opinant sobre el mateix,
mantenen posicions en la línia dels grans debats celebrats en el darrer quart
del segle, l’Adam Bonnin i l’Àlvar Garola plantegen qüestions metodològiques
que haurien de ressituar el debat.
En Manel Larrosa és arquitecte i, tal com ell es defineix, un agitador cultural. En
la ponència que presenta, denuncia el tractament que reben les comarques de
l’entorn de Barcelona i proposa, en base a la estructura geogràfica i les
capacitats econòmiques de cada territori, definir tres àrees metropolitanes de
nova planta: Barcelonès-Baix Llobregat, Vallès i El Maresme. Tres àrees
metropolitanes que permetin a cada territori assolir una capacitat de govern
adequada als reptes que cadascuna té plantejats. El Penedès i el Garraf, en
aquest projecte, quedarien fora, en una nova vegueria que aniria des del mar
fins l’Anoia.
En Robert Vergés, enginyer de camins, canals i ports, professor de la UPC,
comenta las dificultats que hi ha per promoure aquesta solució. No critica la
proposta, que valora positivament, sinó els problemes polítics i tècnics que
suposaria la seva implementació.
L’Adam Bonnin, geògraf i investigador, no entra en les propostes d’en Manel
Larrosa perquè entén que la realitat urbana de Catalunya ultrapassa alguns
d’aquests plantejaments. L’estudi que està realitzant sobre les àrees funcionals
del país dibuixen un mapa focalitzat entorn a nou sistemes urbans.
L’organització territorial de Catalunya no passa per la reorganització de la
Regió Metropolitana de Barcelona sinó pel reconeixement d’aquesta nova
realitat i la creació de institucions adequades per a la seva gestió..
Finalment, l’Àlvar Garola, economista i professor de la UPC, reflexiona sobre la
metodologia de treball, reivindicant l’objectiu central de qualsevol debat sobre
aquests temes, el benestar de la població. Per assolir-lo estima que és
fonamental es posi més atenció en l’economia del territori, en la importància
d’aquesta com a condició indispensable per valorar l’encert de les formules de
governança que es proposin.
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