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L'assoliment d'una adequada Divisió Territorial per a Catalunya, des de fa quasi un se
gle ha estat un problema que ha merescut l'atenció preferent de geografs, economistes,
historiadors i molts altres especialistes i ciutadans. Personalment, el tema ens interessa
des de la nostra adolescencia, quan, cinquanta anys enrera, des del quinzenari «Excursio
nisme» propugnarem per una delimitació de les comarques catalanes que ens resolgués
dubtes com el de saber a quina d'elles pertanyia la localitat de Sant Quirze de Besora,
tota vegada que hi havia autors que la posaven a la Plana de Vic, altres al Ripolles i altres
al Llucanes, Les dificultats, pero, recordem que encara augmentaren amb aquella pregun
ta nostra, tota vegada que, en resposta al nostre escrit, un periodista competent va propo
sar que Sant Quirze de Besora fos la capital d'una nova comarca, que es podria anomenar
«Bisaura-. Veurem més endavant que en cert aspecte tenia raó.

Més tard, l'any 1936, várem tenir la sort d'intervenir, sota la direcció i mestratge de
Pau Vila, en la formació i publicació delllibre «La Divisió Territorial de Catalunya» suara
reeditat en facsímil. En aquesta obra es recollien els fruits dels minuciosos treballs que
des de feia cinc anys realitzava la Ponencia de la Divisió Territorial. Les enquestes mena
ren, després d'una metódica i exhaustiva interpretació de les dades obtingudes, a l'elabo
ració d'una divisió de les quatres províncies en 38 comarques, que foren agrupades en
9 supercomarques anomenades «regions». Pensem que ara seria millor, d'aquestes últi- .
mes, dir-ne «vegueries», encara que aquesta unitat territorial histórica no coincideixi en
cap cas amb la «regio» corresponent.

Han passat quaranta-dos anys i creiem que, per a reestructurar el territori de la Genera
litat, cal recórrer indubtablement a aquesta Divisió Territorial, que avui encara resulta es
sencialment adequada a la geografia física i a la humana del nostre país, i que es manté
ben viva en el pensament dels seus habitants.
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Ens sembla que és amb aquesta base que cal tornar a l'endegament de les nostres activi
tats i dels nostres recursos, i a planejar el poblament i les poblacions de Catalunya per
a assolir una ordenació urbanística, económica i social que resulti la millor sota tots els
aspectes.

Prou sabem que en aquestes materies ni els fenomens propis de la naturalesa ni les accions
de l'home converteixen en irnmutables les ratlles, més o menys artificials, d'una divisió
territorial, sobretot quan aquesta ha de fonamentar-se en els límits, sovint irregulars i ca
priciosos, dels termes municipals. Hom pot copsar certa inquietud en alguns llocs, i fa
ja alguns anys que es manifesten proposits d'introduir variacions que alterarien l'actual
configuració de les nostres comarques. Per exemple, Santa Coloma de Queralt diu que
se sent més lligada a la Segarra que no a la Conca de Barbera; per la seva banda, Mollerus
sa voldria deixar de pertanyer al Segria per a erigir-se en la capitalitat de l'Urgell; Ba
nyoles no desitja continuar al Girones perquecreu ésser el centre d'una comarca propia.
Fins i tot les modificacions podrien afectar les vegueries: la de Tortosa, per tal de consti
tuir la unitat de les terres de l'Ebre, hauria d'incloure la comarca de la Ribera.

Caldra estudiar bé aquests casos, i d'altres que se'n presentaran. Hi ha fets que, sense
dubte, transformen les primitives circumstancies d'aillament o de relació entre pobles: unes
vegades faciliten la comunicació (l'obertura del túnel de Vielha), d'altres la dificulten (la
submersió recentíssima del camí del congost de Mont-rebei). En trencar-se un equilibri
o en establir noves estructures en un territori, esdevenen noves situacions que cal conside
rar mitjancant una detallada analisi que faciliti i aconselli la determinació més recomanable.

Ens sembla oportú de manifestar, amb total convenciment, que a Catalunya no caldra
tancar cap comarca si la Generalitat ajuda, com és el seu proposit, amb unes disposicions
encertades a la revitalització del medi rural a les zones muntanyenques i a les contrades
pobres del nostre país. Així evitarem un exode que fa restar deserts i solitaris moltspobles
i llogarrets en els quals, les llars apagades acostumen a ésser preludi de llur anorreament
i desaparició.

Ha contribuit a crear aquesta tri sta imatge, tant com l'atracció de la ciutat, l'abandona
ment al qual s'han vist sotmesos per part de l'administració pública molts municipis rurals
que, en lloc de veure's auxiliats en llurs penúries amb una suficient dotació d'equipaments
i de comunicacions i amb el foment i suport de la riquesa local, han estat invitats a desapa
reixer del mapa incorporats en un altre Ajuntament per decisió que al Butlletí Oficial de
l'Estat sovint surt qualificada com a «voluntaria», de la qual cosa en tenim molts dubtes.

Deixem, pero, aquests comentaris amargs, i tractem de proposar solucions.

De bell antuvi, hem d'afirmar com a principi la necessitat d'estimular l'expansió mesu
rada de moltes capitalitats de comarca, que cal convertir en centres de subministrament
de béns i d'equipaments i de serveis. És absurd, per exemple, que en tot el Pallars Sobira
no hi hagi ni un sol hospital o establiment assistencial, i que per necessitats clíniques cal
gui traslladar-se a Tremp. Les necessitats primaries han d'ésser satisfetes als indrets de
residencia; en aquest cas vol dir que la vila de Sort hauria d'estar ben dotada en aquest
aspecte i en molts altres equipaments i serveis que li manquen, no pas per culpa dels seus
habitants.
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En lloc de realitzar noves i drastiques supressions de municipis, pensem que seria una
política encertada la d'agrupar-los en mancomunitats, cosa que ja és possible i per a alguns
fins s'ha realitzat (mancomunitats turístiques, de serveis d'aigües, etc.) d'acord amb la Llei
de Regim Local. Pero aquestes mancomunitats tindrien un carácter més ampli, i no esta
rien vinculades per necessitats i objectius tecnics solamente

A més de les capitalitats de comarca, hi ha altres poblacions que exerceixen una funció
semblant, encara que en menor escala. En realitzar el Projecte de l'actual Servei Provin
cial d'Extinció d'Incendis de Barcelona, l'any 1962, assignarem l'establiment d'un Pare
Auxiliar a localitats com Prats de Llucanes, Moiá, Guardiola de Bergueda, Cardona, To
relló, Calaf, etc.; tots ells subsisteixen i són bona prova que algunes localitats requereixen
un tractament preferent per llurs comunicacions, dimensió en cens o en superfície, riquesa
en determinats sectors economics, patrimoni artístic, o per ésser centre de concur
rencia d'altres municipis dels environs. Constitueixen la capitalitat d'una rodalia, i és en
aquest mot on veiem genuínament representada i configurada la unitat-tipus de carácter
supramunicipal, apta per incloure en un districte territorial altres Ajuntaments que, si bé
conserven llur independencia com a entitat local, resulten solidariament units entre ells
a la realització de les obligacions imposades per la Llei, amb el major grau d'eficacia ad
ministrativa i de productivitat técnica,

Així dones, tornant al cas esmentat al comencament, resultaria que la rodalia de Besora
podria ésser integrada pels municipis de Vidra, Santa Maria de Besora, Montesquiu, Sora
i Sant Quirze de Besora, amb la capitalitat en aquesta última població. Caldria, pero, pas
sar al Ripolles el terme municipal de Sora, que actualment és de la comarca d'Osona;
és també un exemple de com una nova infrastructura (la carretera fa poc temps construida,
que mena al nucli de la parroquia) pot variar els límits comarcals.

En el mapa que oferim adjunt hem situat les rodalies que, a priori, creiem que corresponen
a la comarca d'Osona. Hom pot veure que Torelló és cap d'una rodalia que agrupa entorn
seu els municipis de Sant Vicenc de Torelló, Sant Pere de Torelló i Orís. Les altres roda
lies d'Osona serien les del Llueanes (8 municipis, amb la capitalitat a Prats); Voltrega
(5 municipis, amb capitalitat a Sant Hipolit); Manlleu (4 municipis, considerant la fusió
de Pruit i Rupit); Roda de Ter (4); Vic (8); Tona (3); Viladrau (3); i Centelles (4). EIs
47 municipis actuals d'Osona (comptant el de Sora al Ripolles, com hem dit) passarien
a integrar-se en 10 rodalies. A efectes administratius, aquesta reducció no significaria pas
la desaparició dels Ajuntaments respectius, sinó una major agilitat i rendiment en les acti
vitats municipals. L'establiment d'un districte anomenat «rodalia» no ha de fer variar el
Mapa Municipal de Catalunya, sinó que ha de conservar i reforcar la personalitat de les
nostres entitats locals, moltes de les quals tenen profundes arrels historiques, que cal enal
tir i respectar.

És ben evident l'actualitat d'aquest problema, que hom sent amb viva inquietud, de la
qual se'n fa sovint resso la premsa. Així, per exemple, el dia primer del mes de juny proppas
sat, el diari barceloní «Avui» insertava una carta del senyor X. Riera, amb l'epígraf «Per
una nova comarca». En l'escrit feia present la marginació amb la qual s'ha tractat la pobla
ció de Ponts i de la seva rodalia. Per a posar-hi remei proposava la creació d'una nova
comarca, que podria anomenar-se «Mig Segre Mitja». La comarca de Mig Segre és una
invenció de nom per a un territori que, en la Divisió de 1936, forma part la Noguera. No
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calen, dones, comarques noves, i potser encara és més extremada la subdivisió de les ter
res de la pretesa «Mig Segre», en «Mig Segre Mitja», que implica l'existencia del «Mig
Segre Alt» i «Mig Segre Baix». En canvi, ens diu el mateix Sr. Riera que Ponts té una
rodalia de la qual és centre geográflc: escau així d'establir la «rodalía de Ponts-, de
la qual creiem que en poden formar part sis municipis, pero no el d'Artesa de Segre, que
és capitalitat d'una rodalia propia

Tornant al cas de Torelló, la població és situada al punt més destacat de la Vall del Ges,
en la seva confluencia amb el Ter. El seu antic mercat del dimecres, les activitats economi
ques, les comunicacions, les institucions, d'ensenyament i culturals, la vida social, els equi
paments sanitaris, esportius i d'esplai, el Jutjat de Pau, el Pare de Bombers, les oficines
professionals, els establiments de banca i d'estalvi, i tants d'altres serveis i funcions caracterit
zen la localitat, li confereixen indubtablement el dret a la capitalitat d'una rodalia, nova
modalitat de subdivisió territorial que ens plau d'exposar ací per primera vegada, aprofi
tant la cordial acollida d'aquestes pagines dedicades amb tanta estimació a la vida de la
població i dels seus encontorns.

Agost, 1978
* Revista -Torelló».
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o. Escala gráfica

Rodalies del Llucanés, de Vol
tregá, de Torelló. de Manlleu.
de Víc, de Roda de Ter. de To
nl\ de Taradell, de Viladrau i
de Centelles.


