
LA SESSIÓDE CLOENDA
DE LES JORNADES





Prop de les vuit del vespre del divendres dia 20 d' abril comencá l' acte de cloenda de
les Jornades sobre la regionalització del territori i els ens intermedis que, amb el patrocini
de la Diputació de Barcelona, havia organitzat i convocat la Societat Catalana de Geografia.

Presidí la reunió el senyor Joan Rangel i Tarrés, de la Diputació de Barcelona, diputat
president de la Comissió de Regim interior, hisenda i planificació, acompanyat del senyor
Joan Botella i Corral, de la Universitat Autónoma de Barcelona, vice-rector de professo
rat; del president de la Societat Catalana de Geografia, senyor Lluís Casassas, i del coor
dinador de la sessió celebrada aquella tarda, senyor Josep M a Carreras i Puigdengolas.

La presidencia de la sessió de cloenda durant la intervenció del professor Paul Claval. D 'esquerra a dreta,
el vice-rector de la Universitat Autónoma doctor loan Botella i Corral, el professor Paul Claval, el diputat
provincial senyor loan Rangel, el president de la Societat Catalana de Geografia, doctor Lluis Casassas, i el
professor Josep M. Carreras i Puigdengolas.

El senyor Casassas féu un resum i una valoració de les Jornades, comenta els objectius
que s 'havien fixat i les incidencies i desenvolupament de totes les sessions.

Agraí a la Diputació el seu patrocini, a l'Institut d'Estudis Catalans el seu acolliment,
la collaboració de l' Ajuntament de Barcelona i I'assistencia dels qui participaren com
a oients a les Jornades, sense l' escalf i l' interés dels quals el treball efectuat hauria perdut
bona part del seu interés. Finalment, el doctor Casassas anuncia que estava assegurada
l' aparició de la publicació de les actes generals de les Jornades: en un número de la revis-
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ta «Treballs de la Societat Catalana de Geografía», amb menció de tots els actes efectuats
i el resum de les intervencions; en un tom de la Collecció Prat de la Riba de la Diputació
de Barcelona, amb totes les intervencions in extensoo

A continuació, el vice-rector de la Universitat Autónoma pronuncia unes paraules en
les quals féu constar I'interes que la Universitat sempre ha tingut per la recerca i, també,
en la divulgació dels resultats obtingutsoPer aixo no podia menys que felicitar els organit
zadors i els participants per la tasca feta, de sobresortint intereso

El vice-rector de professorat de l 'VA B, doctor loan Botella
i Corral, durant la seva intervenció.
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El diputat provincial senyor Joan Rangel pronuncia, així mateix, unes paraules:

En nom del President de la Diputació de Barcelona agraeixo a la Societat Catalana de
Geografia, i molt especialment al Sr. Lluís Casassas, l' organització d' aquestes Jornades
sobre la regionalització del territori.

En aquests moments del debat sobre la regionalització de Catalunya i els seus ens inter
medis, calen aportacions teoriques com les que s'han produit durant aquests dies, a fi
d'introduir-hi importants elements de racionalitat que poden donar a les resolucions que
s'adoptin al voltant del tema una vocació de permanencia.

Durant els darrers anys, el nostre país ha recorregut un apassionant camí que ens ha
conduit a la plena integració europea. Hem cremat moltes etapes en molt poc temps; eta
pes que altres paisos han trigat molt més temps a superar. Aquest fet, si bé el podem
considerar positiu, ens ha de fer reflexionar sobre alguns aspectes de la nostra actuació.
Sobre la conveniencia o la necessitat de donar-la per bona o bé procedir a esmenar els
errors comesos.

El nostre procés, encara que més accelerat, no difereix massa del de paísos molt pro
pers. D'aquests, precisament, en podem prendre exemple. EIs seus encerts i desencerts
poden marcar la pauta de lanostra reflexió. També cal, pero, que siguem rigorosos i no
vulguem treure les coses de context. Una determinada organització del territori té molt
a veure amb la naturalesa particular de cada societat, la seva historia, la seva realitat eco
nómica, política, social, cultural, etc. Seria molt perillós intentar justificar una proposta
que no tingués en compte tots aquests elements. De la mateixa manera, pot representar
un greu desencert la imposició de fórmules que responen a la realitat de la Catalunya de
fa 50 anys.

Segurament, els plantejaments que es varen fer a priori, a l'inici de la transició demo
cratica, compartits per la majoria de les forces polítiques catalanes, responien a la volun
tat de procedir a la rápida institucionalització de fórmules que enteníem propies. El resultat,
pero, no resulta satisfactori per a molts. La nostra afirmació nacional s'ha fet passar, massa
sovint, per l'interes de partit més que no pas per una visió de país i la seva projecció
de futuro Ha mancat, també, una base científica que donés suport a les resolucions
adoptades.

D'altra banda, cal tenir una atenció especial al paper que ha de jugar l' administració
local en un procés descentralitzador. El món local ens dóna idea d' auto-organització so
cial, front de l'aparell burocratic de l'Estat (administració central i automática). El muni
cipi és una peca clau de l'organització local, pero massa sovint de poca capacitat per a
la prestació adequada de serveis públics als ciutadans. És per aquest motiu que cal refor
car l' estructura local amb ens intermedis que assumeixin el paper d' actors subsidiaris en
la prestació d' aquests serveis, al temps que actuen també com elements de reequilibri te
rritorial. Com saben, aquest és el paper assignat a les Diputacions provincials per la Cons
titució, l'Estatut i les Lleis Basiques de Regim Local.

Des del meu punt de vista polític, el paper del sector públic és essencial per garantir
unes condicions de vida dignes per a tots els ciutadans. Hem passat de l' etapa de l' estat
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del benestar al'estat de l' eficiencia. És absolutament necessari que l' organització política
no esdevingui un element burocratic ineficient i complexe, que exhaureix els recursos
públics sense aportar valor afegit en la producció de bens i serveis públics. L'actual orga
nització territorial de Catalunya, amb la creació de 41 comarques sense un contingut clar,
podria ser un bon exemple del que hauríem d'evitar si volem ser eficients.

Estic convencut de que, tard o d'hora, s'imposara la racionalitat, i que aportacions tan
valuoses com les que vostes han fet ajudaran a assolir aquest objectiu. Moltes gracies,

El diputat provincial senyor loan Rangel i Tarrés durant les paraules finals de les Jornades.

Finalment, fou concedida la paraula al professor Paul Claval, de la Universitat de París
Sorbonne, que pronuncia la conferencia de cloenda, en que tracta de la realitat i dels dife
rents aspectes de la regió nova a finals del segle vinte.
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