
LES JORNADES SOBRE LA
REGIONALITZACIÓ. SESSIÓ INAUGURAL





A les set del vespre del dia 19 d' abril de 1989, tal com s'havia previst, a la Sala Prat
de la Riba de 1,Institut d,Estudis Catalans comencaren les Jornades sobre la regionalitza
ció del territori i els ens intermedis. La sessió inaugural fou presidida per 1,Excel·lentís
sim president de la Diputació de Barcelona, senyor Manuel Royes i Vila, pel vice-president
de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor Enrie Casassas i Simó i pel president de la Socie
tat Catalana de Geografia (filial de l'Institut d'Estudis Catalans), senyor Lluís Casassas
i Simó.

La presidencia de / 'actc inaugural durant les paraules pronunciados pe/ presiden! de /0 Diputacio de Bar
ce/Olla, scnvor Manuel Rovcs

En comencar, el vice-president de 1,Institut dona la benvinguda als assistents, assenyala
la trajectoria de treball i d'obertura de la Societat Catalana de Geografia i posa de relleu
I'interes que l'Institut d'Estudis Catalans sent per aquestes activitats que realitza una filial
que, en aquest cas de les Jornades coincideix amb un moment de represa del debat sobre
l'organització del territori, d'aprofundiment del coneixement sobre aquest territori i d'acla
riment conceptual.

A continuació, el president de la Diputació pronuncia unes paraules al·lusives a l'acte.

Després d' afirmar que organitzar l' administració territorial requereix un debat pluri
disciplinar, ref1exiu i desapassionat, l' orador es congratula de la iniciativa presa per la
Societat Catalana de Geografia de convocar aquestes Jornades.
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Al costat de la labor del Parlament, és necessária la manifestació dels professionals,
i dels especialistes, economistes, administrativistes, juristes, geografs, tot i que són els
polítics als qui pertoca portar la iniciativa.

La regionalització, tot i no ésser una qüestió que desperti I'interes popular té una gran
influencia de futur i és un projecte que s'ha de considerar cabdal.

Potser la regionalització podria permetre de rectificar els aspectes més partidistes de
la llei actual d'organització del territori de Catalunya, de repensar l'eliminació de la Cor
poració Metropolitana, de considerar la demanda de molts municipis de no formar part
de la comarca que els ha estat assignada.

No es pot recaure en l'error de crear estructures inoperants. Per evitar-ho, cal estudiar
en profunditat les possibilitats que presenten les unitats territorials existents i aprofitar-les
al máxim,

En primer l1oc, considerar més significatiu el contingut de l'ens que no el nombre d'uni
tats. La divisió regional ha de respondre a la descentralització del Govern de la Generali
tat i haura de significar una miliora de la gestió dels recursos públics que, en bona part
estan en mans de l'administració local.

Com alcalde i com a president d'una institució de suport municipal, pensa en una de
marcació que sigui el marc territorial per a l'exercici de funcions propies de l'administra
ció local i que tingui una representació política nascuda de l'autonomia municipal. Aixo
comportaria un estalvi de recursos, seria un exemple de cooperació institucional i signifi
caria un reforcament de l'autogovem.

Per acabar, l'orador considera que aquestes Jomades poden ésser l'obertura d'un nou
diáleg entre especialistes i polítics i la represa del camí del consens.

Finalment, es concedí la paraula al doctor Lluís Casassas i Simó, president de la Socie
tat Catalana de Geografia, que pronuncia la conferencia inaugural sobre Els ens interme
dis i la descentralitzaciá inacabada.
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