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Els comentaris que segueixen es fonamenten en l'estudi que --per encar
rec de la Fundació Jaume Bofill de Barcelona-- s'efectua per intentar defi=
nir les unitats territorials basiques en les quals assentar una divisió no
va de Catalunya adaptada a la situació actual, unitats que haurien de servir
per a l'administració local catalana. l

Amb aquesta recerca es prengué part en la discussió sobre la divisió
territorial de Catalunya, que ja fa temps que dura, ja que ha estat sempre
present en el pensament geografic, municipalista i administrativista deIs
autors catalans. Ara, aquesta discussió consisteix a determinar si les
trenta-vuit comarques i les nou regions o vegueries definides per la Ponen
cia'i aprovades per la Generalitat entre els anys 1932 i 1936, encara són,
en aquests moments, les unitats territorial s més adequades per a la nova
administració catalana autonoma, tant la local com la periferica de la
Generalitat, i si serveixen com a canemas en el qual as sentar l'estructura
administrativa de Catalunya.

No és necessari insistir en l'antiguitat de la preocupació deIs autors
catalans sobre els problemes de la divisió territorial de Catalunya i sobre
el concepte, el nombre i el contingut de les comarques. Pero sembla oportú
recordar, entre els nombrosos autors que s'hi han dedicat, alguns noms
que sobresurten: Pere Gil, en la seva Historia natural de Catalunya de
1600; Onofre Menescal, en el seu Sermó, vulgarment anomenat ... , de 1602;
Andreu Bosch, en el seu Títols d'honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya,
de 1628. Tots són una bona prova d'aquesta tradició tan llarga. .

S'ha de fer esment del fet que, l'any 1833, Catalunya fou dividida
en quatre províncies --entitats noves i sense cap tradició ni arrelament
popular-- i que, per a fer-ho, es van tenir en compte pures raons de tipus
político-administratiu al servei d'un Estat de concepció centralista molt
forta que, aquells moments, de la ma de liberals reformistes volia iniciar
un camí de racionalització de les seves estructures tradicionals. Un any
després, Catalunya fou dividida en 32 partits judicials (més tard aquesta
xifra fou elevada fins a 35) que, tant per la seva extensió com per la
seva relació més estreta amb els problemes del territori i deIs seus habi
tants, s'aproparen molt més al concepte tradicional i popular de comarca,
sobretot si es pensa que gairebé sempre el cap del partit era un centre
comarcal molt cIar i la seu d'un mercat setmanal ben important.

Des del comen~ament, a Catalunya, fou vist el sentiment antiprovincial
i es va oposar al concepte una mica artificial de la província el concepte
de comarques, enteses com a demarcació natural i s'aixeca, des d'horitzons
polítics ben dispars, la bandera de l'enfortiment deIs municipis i de llur
autonomia, per fugir de l'excessiu control deIs caps polítics nous de les
recent implantades províncies. A l'arrelament del sentiment antiprovincial
va contribuir la renaixen~a literaria i el renaixement economic que com
porta l'engrandiment de les ciutats petites. 1 si d'una banda en sorgí
el catalanisme polític com a for~a dirigent de la societat catalana, un
deIs punts del qual proposava la supressió de les províncies, refer la
unitat catalana i establir que les futures demarcacions político-adminis
tratives de Catalunya havien d'ésser les comarques, d'altra banda e~ so~giren
multitud de crítiques recolzades en un sentit molt viu de la realitat mu
nicipal.
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Així dones, des de mitjan del segle XIX va apareixer un conjunt d'au
tors que discutiren sobre les comarques des de punts de vista diferents.
Algunes vegades les consideraven unitatspolítiques. sense cap finalitat

~~~-adm±n±strativar--ci'-a1tresvegades-¡- -en--ca-mri, --res--aüapt-aven a-cei:'ees--neeess-i-
tats molt concretes, tals com l'organització social agraria, la determina
ció de zones botaniques, etc.

Pero, si hom es fixa en les unitats territorial s d'intencionalitat
político-administrativa més clara, es poden indicar algunes obres caracte
rístiques: les Bases de manresa (1892), que foren considerades com la pe
dra fundacional del catalanisme polític tradicional, les unitats que foren
proposades per Esteve Sunyol a l'Ateneu Barcelones (1897), els escrits
de pi i Margall (Las Nacionalidades, 1877), de Valentí Almirall entre
1865 i 1886, de Valles i Ribot (1872), de Sunyer i Capdevila, de Pere Coro
minas, del partit Republica Democratic Federal i de la Unió Federal Nacio
nalista Republicana, els articles que es refereixen a les comarques de
la Constitució Provisional de la República Catalana, aprovada a l'''Assem
blea Constituient del Separatisme Catala" (L'Havana 1928), les demarca
cions que Pau Vila va proposar a la seva conferencia de la Casa del Va
lles de Barcelona (1930) que consten al llibre El problema comarcal de
Catalunya. Una divisió de Catalunya en comarques (Barcelona 1931), etc.

Les obres que s'acaba de citar poden ésser considerades com els an
tecedents irnmediats dels treballs que s'efectuaren per encarrec de la Ge
neralitat republicana. Aquesta, per Decret d'octubre de 1931 crea una "Po
nencia per a l'estudi de l'estructuració comarcal de Catalunya" que, més
endavan~, va adoptar el nom de "Ponencia per a la Divisió Territorial de
Catalunya", que és el nom pel qual és coneguda.

Aquesta Ponencia era presidida pel Conseller de Cultura i hi figura
ven persones que s'havien distingit per la seva dedicació als estudis co
marcals: Pau Vila, Josep Iglésies, Antoni Rovira i Virgili, Miquel San
taló, Pere Blasi, Felip Solé, Antoni Bergós ... ·

La ponencia, per regir els seus treballs, establí els criteris següents:

-a efectes d'economia en el govern, establir el nombre m$es petit
de demarcacions,

<conven i enc.í.a que en un dia es pogués anar i tornar des de cada
poble d' una demarcació a la seva capitali tat;

-les demarcacions haurien de tenir un cert equilibri quant al nombre
d'habitants, o que l'extensió compensés les diferencies;

-reduir al mínim els trastorns que la nova divisió pogués ocasionar
als centres d'unitats territorial s vigents.

La Ponencia, sense cap condicionant imposat pel Govern o establert
per Lleis especials, va actuar amb total i completa llibertat. Va estudiar
les obres antiguas, les arees de mercat, el possible arrelament dels par
tits judicials, el valor de les vies de comunicació i les diferencies ter
ritorials del dret civil catala.

Després, el mes de novembre de 1931, la Ponencia va dirigir a tots
els Ajuntaments de Catalunya l'enquesta famosa:

-A quina comarca penseu que pertany el vostre poble?

-A quin lloc aneu principalment a mercat?

-És que també aneu a algun altre mercat?

Amb eÍs resultats dels treballs de la Ponencia s'elaboraren dos mapes.
En un d'ells, constaven les comarques declarades pels municipis. En l'altre,
els mercats amb la concurrencia de cada poble segons el que havien declarat
els ajuntaments.
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És important d'assenyalar un fet: d'acord amb el que es va declarar,
aparegueren cent divuit comarques, que era un xifra molt propera a les
realitats humanes de Catalunya, i vuitanta-set arees de mercat. La Ponen
cia va considerar desorientadores i excessives les xifres obtingudes (més
que d'un problema de repartiment de funcions lucals tractaven de resol
dre el de les funcions de l'administració periferica de la Generalitat)
i va presentar, l'any 1932, un avantprojecte en el qual figuraven vint
i-vuit demarcacions. Hi hagué problemes de delimitació, de segregacions
i agregacions, diferencies d'apreciació, etc. Després es valora i conside
ra el paper jugat fins aleshores pels Partits judicials de 1834 i per llurs
capitalitats. De tot aixo en sortí el projecte definitiu, que fou discutit
i compulsat en sessions de la Ponencia i en visites a punts especialment
conflictius, i que, després d'ésser modificat lleugerament, fou aprovat
definitivament el dia 12 d'octubre de 1932: Catalunya apareixia dividida
en trenta-vuit comarques que s'agruparen en nou regions o vegueries. 2

Aquesta divisió no fou promulgada fins el dia 27 d'agost de 1936,
per Decret de la Conselleria d'Economia de la Generalitat i, després,
per altre Decret, de la presidencia, de 23 de desembre de 1936.

Cal tenir ben present a la memoria el que s'ha dit en el punt ante
rior: de les respostes deIs Ajuntaments es van obtenir 118 comarques psi
cologiques o populars i vuitanta-set arees de mercat. Fou la confusió con
ceptual que existia entre administració local i administració periferica
de la Generalitat la que porta a l'abandó d'aquestes xifres i a la seva
reducció a trenta-vuit demarcacions comarcals i a la proposta d'agrupar
les en poques supercomarques, abandonant una organització del territori
en entitats d'extensió més redulda que hauria pogutproporcionar els ambits
significatius de l'administració local catalana.

Hom es pot preguntar si aquelles petites unitats que s'entreveien
en les respostes deIs ajuntaments encara conserven llur poder aglutinador.
Sembla, després d'una analisi inicial, que la majoria deIs dits ambits
menors han sorgit més refor9ats per les transformacions que han tingut
lloc a Catalunya de 1932-36 cap en9a, tant en la distribució de la pobla
ció i en l'activitat economica, com en els nous assentaments urbans i en
l'aparició del nou concepte de sistema urba.

Entre aquestes modificacions són notables, especialment, el foment
deIs desequilibris entre les comarques, com a conseqüencia del model de
creixement que s'imposa a Catalunya, amb el resultat de l'augment del pes
demografic deIs sectors situats al voltant de Barcelona i de la desertit
zació paral.lela de la meitat occidental i meridional de Catalunya;3 l.'in
crement de l'ús de mitjans motoritzats de transport, amb la generalització
deIs privats; les transformacions deIs mercats agrícoles; l'extensió de
la indústria a sectors del territori catala molt amplis; la prestació de
serveis nous que depassen els estrictes límits comarcals ...

L'analisi de tots aquests fets i de llurs repercussions territorial s
fa pensar en la necessitat de revisar els resultats que va obtenir la Po
riencia i els f0naments de les seves teories per a adaptar-los a la reali
tat tan diferent. Cal recordar, sempre, que si bé el territori no canvia,
sí que ho fa l'ús que en fan els seus habitants.

Pero, davant d'aquest fet, les opinions deIs diversos autors que
s'han dedicat al tema són molt diferents. 4

Solé Sabarís, a la seva intervenció de la seu,S va recordar la inten
ció administrativa deIs treballs de la Ponencia i ~emana que es tingués
present que una divisió territorial és, sobretot, un fet huma, dinamic
i variable en el temps i no un fet creat per la naturalesa. Els seus mots
finals foren: "Una adequada divisió regional s'ha de basar en el tipus
de serveis economics, culturals, sanitaris, etc. que ha d'atribuir a cada

unitat."
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El citat Solé Sabarís, Manuel Ribas Piera, Enric Lluch, Manuel Sola
Morales, Joaquim Clusa, H. Estalella, R. Ascon, A. Serratosa, L. Lliset,
E. Argullol, J.M. Vilaseca, són només alguns deIs autors que darrerament
s'han preocupat del citat problema de l'adequació deIs treballs de la Po
nencia a la realitat actual, des de diferents i, a vegades, oposats, punts
de vista.

La mateixa diversitat de criteris que hi ha en relació amb aquest
punt vol dir que no hi ha una idea clara sobre el tema, tot i que tothom
coincideix a mantenir intacte el respecte per l'obra de la Ponencia, obra
que ha estat mantinguda historicament en els darrers decennis.

És ara quan convé plantejar-se la qüestió i quan convé saber quins
són els organs i les divisions territorial s idonies per a la millora de
l'administració local. Aquest és un problema d'interes polític molt gran
perque, cada vegada més, les entitats locals demanen ~na autonomia més
amplia i recursos que siguin suficients.

Per tant, no es tracta, només, de dibuixar unes ratlles sobre un ma
pa, sinó que és necessari, a més, proposar les bases d'una nova Llei de
Regim Local de Catalunya, ja que s'han de proposar els "escalons", "graons"
o nivells d'administració local en tots llurs graus possibles i les "com
petencies" de cada esglaó. La reorganització de l'administració local,
també ha de proposar el sistema fiscal, el sistema d'elecció i les relacions
entre administració local i Generalitat, encara que aquests siguin aspectes
que tinguin un contingut territorial més petit.

Hi haun altre punt que també obliga a plantejar-se la qüestió d'una
manera diferent a la de la Ponencia: tant la Constitució espanyola com
l'Estatut de Catalunya concedeixen a l'Administració local i a la Genera
litat competencies concretes i funcions públiques. També s'ha de tenir
en compte la realitat municipal de més de 900 unitats, l'existencia de
les províncies com a organs de l'administració de l'Estat i la de les Di
putacions com a organs d'administració local. Cal recordar que la Ponen
cia es troba amb la no existencia de províncies i de. Diputacions.

Per tot aixo, encara no s'ha respost a la pregunta que es formulava
la Ponencia referent al tipus de "continguts" pels que havien de servir
els "continents" que s'anaven a delimitar. El treball que ara es comenta
vol ser la síntesi dialectica del problema plantejat i fins ara no resolt,
de la relació entre continents i continguts.

S'ha pro~urat que la resposta satisfés uns principis que poden ésser
d'acceptació 'general: uns criteris d'eficacia política, com poden ésser
l'apropar les decisions als ciutadans i l'increment de la ~apacitat deIs
Ajuntaments per ésser interlocutors dela Generalitat enfront de la pro
liferació d'instancies municipals, i uns criteris d'eficacia tecnico
administrativa que pot ésser, per exemple, fer que tot allo que es pugui
resoldre en un esglaó no s'hagi de resoldre en el superior, amb la qual
cosa s'assoliria un estalvi de les despe~es i una reducció del cost de
l'administració local.

Per trobar una resposta adequada calia dirigir la recerca en dues
direccions: l'una, havia de permetrela identificació més enc~rtada pos
sible de les entitats territorial s significatives, la determinació de
llurs límits i de les competencies qU€ hom els pot concedir, i l'altra
feia referencia a l'atribució de competencies, al control i a la parti~
cipació en el poder i al refor9ament de la" base política de la societat
i de l'organització administrativa de Catalunya.

Per arribar al resultat final Se seguí una línia metodologic~ clara
que havia estat objecte d'una recerca previa6 i que havia estat compulsa
da durant l'execució de treballs paral.lels i aplicats. 7

És important d'assenyalar que se seguiren els mateixos metodes em
prats a Europa per arribar a les propostes més responsables i a les re-
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formes de l'administraciólocal més rellevants: per aixo s'estudiaren de
tingudament i s'analitzaren amb cura les propostes de reforma de Belgica,
Italia, Dinamarca, Finlandia, Fran9a i el Regne Unit. 8

A més, durant el curs de la recerca es tingueren en compte les consi
deracions relatives als problemes actuals de l'administració local a Ca
talunya, especialment els problemes que origina la divisió municipal vi
gent, que és considerada excessiva, les qüestions que fan referencia als
requeriments territorial s i aquelles altres que provenen de la realitat
humana i territorial de Catalunya.

La informació que es reuní ho fou mitjan9ant l'ús de fonts diverses,
fins i tot d'algunes fins ara oblidades, amb tecniques d'analisi noves
que permetien coneixer millor els problemes de l'administració local cata
lana. 9

Fou un metode que considera tots els aspectes que configuren el proble
ma i que respongui a uns principis políticsclars.

Es dirigí una enquesta a diversos Ajuntaments, es feren visites a
localitats i a arees conflictives, s'hi parla amb persones i institucions
significatives ... Tot plegat permeté arribar a coneixer i quantificar els
problemes actuals de l'administració local catalana:

-pet~tesa excessiva de la majoria deIs municipis actuals¡

-necessitat de cooperació supramunicipal¡

-desigualtat fiscal generada per la localització de l'activitat eco-
nomica;

-insuficiencia de recursos¡

-insuficient autonomia¡

-migradesa del potencial demografic necessari per garantir un aparell
tecnico-administratiu¡

-canvi del sentit popular i tradicional de comarca com a conseqüencia
de l'enfortiment deIs moviments de residencia-treball, de l'aparició
deIs se~veis per l'oci, de nous centres de compra, d'un nou sentit
en les transaccions ... IO

-presencia dominant del fenomen metropolita amb l'enfortiment de l'a
rea de. Barcelona i l'aparició de nous sistemes metropolitans en di
versos indrets de Catalunya¡

-existencia de tendencies centrípetes fortes com a conseqüencia de
l'engrandiment urba i de tendencies descentralitzadores que volen
contrarestar-Ia. l l

L'analisi deIs requeriments territorial s de les principals funcions
centrals i locals, va permetre constatar:

-l'existencia d'una relació entre la base demografica, la realitat
territorial i l'accessibilitat als serveis públics¡

-l'existencia d'uns llindars a partir del$ quals hi ha un canvi qua
litatiu en l'exercici de les competencies públiques¡

-la necessitat que si es vol assolir l'eficacia de la gestió,pública
i del govern local, aquests s'han d'adaptar als ambits on es produei
xen els problemes territorials¡

-l'existencia gels increments significatius de funcions com a con
seqüencia de l'augment de la base demografica¡

-l'ampliació del sector metropolita¡

-l'aparició de dificultats de gestió més enlla deIs cinc-cents mil
residents¡
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-la realitat que, per a l'administració periferica de la majoria de
les competencies centrals, a Catalunya, si es respecta la seva rea
litat actual, són adequades de quatre a sis unitats territorials.

A continuació, l'analisi permeté determinar la forma en que la co
~Iunitat i la població catalanes s'orgariitzen actualment i com funcionen
territorialment degut als canvis que s'han enumerat ~teriorment experimen
tats a partir deIs anys trenta i, molt especialment, a partir deIs anys
cinquanta.

Molts d'aquests canvis tingueren lloc després de la guerra civil i
tingueren una clara repercussió sobre el territorio Val lapena recordar,
per exemple, els moviments migratoris massius, tan interiors com provinents
de fora de Catalunya; el nou repartiment de les activitats comercials i
flnanceres; el nou sentit del credit i de l'estalvi; una nova distribució
de les inversions; trasllat de molts establiments industrial s a sectors
~o congestionats del país; construcció de les autopistes i millora de les
infrastructures del transport; l'ús generalitzat del telefon, que ha com
portat una reducció del volum deIs despla~aments; l'augment general del
nivell de vida i de la mobilitat, etc.

Moltes vegades, aquests canvis que s'acaben de citar han provocat
el buidament demografic d'algunes capitals comarcals, que han perdut les
seves funcions de capitalitat que, sovint, han passat als vells centres
naturals de relació i de coordinació social. Alguns d'aquests centres han
arrelat en els seus palsos i han arribat a ésser capitals de petites roda
lies que s'han convertit en ambits significatius de relació de base diaria
i que, algunes vegades, han assolit la forma de sistemes urbans, quan en
ells predomina un centre urba cIar. En el cas contrari, hom els pot anome
nar "camps urbanitzats". Alguns exemples d'aquests darrers potser són Agra
munt, Mollerussa, Torelló, Ulldecona, Santa Coloma de Queralt, Blanes,
etc.

Correlativament, s'ha comprovat l'existencia de les quatre o cinc
ciutats ubicades fora del sector metropolita central més importants, tant
per llur potencia demografica, com pel fet d'ésser la seu deIs serveis
de nivell més alto Cada dia s'accentua el paper director del territori
catala de Barcelona, Lleida, Tarragona-Reus, Girona i manresa. A la resta
de Catalunya apareixen dues o tres ciutats de jerarquia intermitja entre
les capitalitats de rodalia i les grans ciutats catalanes citades. Aquest
és el paper de Figueres i de Tortosa i, potser, d'Igualada, les quals,
per a determinats serveis, han organitzat espais supramunicipals extensos
que apareixen com a veritables comarques, en el sentit descrit per la Po
nencia del 32. El que passa és que és un model territorial limitat en el
nombre i que, ben segur que no és generalitzable a la resta de Catalunya
on els canvis que s'han dit abans han destruIt la piramide tradicional
urbana, que havia estat reflex d'una jerarquització ben senzilla: municipi,
centre de rodalia, capital de comarca, capital de vegueria, capital metro
politana. És ben cIar que, des de fa uns anys, aquesta forma tradicional
ha canviat i que es pot comprovar que molts municipis i moltes capitals
de rodalia i de comarca estan sofrint una regressió cada vegada més gran
de la seva funció organitzadora, al mateix temps que aquestes funcions
es van concentrant en les grans ciutats.

Hi ha unaltre fet que caracteritza l'organització territorial actual
de Catalunya: és l'existencia d'uns espais concrets en els quals es troben
la majoria deIs serveis propis de la vida urbana, pero on no existeix cap
centre dirigent, per la qual cosa constitueixen com una mena de ciutats
discontínues en les quals alternen els espais edificats i les arees agrí
coles o rurals.

Així doncs, el que es pot assegurar és que a Catalunya no existeix
una sola organització territorial, uniforme i homogenia, que cobreixi tot
el territori, sinó diferents tipus d'organització. I aixo no s'allunya
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gaire deIs resultats assolits per la Ponencia en els seus primers treballs,
les 119 comarques populars o psicologiques i les 8' ciutats-mercat. La
diferencia rau en que el que pels anys 30 eren relacions de base periodica
amb un nombre d'entitats massa elevat per esdevenir útils a l'administra
ció periferica de la Generalitat, ara han esdevingut sistemes urbans i
metropolitans amb relacions de base diaria.

A més, aquells números tampoc no estan gaire lluny del nombre que
s'ha demostrat efica9 per a l'ernmarcament territorial de les relacions
actuals de base diaria a Catalunya. Existeixen 107 estafetes de correus,
175 subcomarques educatives, 130 sectors telefonics, 150 arxiprestats ...

Per tant, si es fa una analisi profunda de la realitat territorial
el que es troba és el conjunt de les ciutats.reals, o sigui de les veri
tables ciutats actuals de Catalunya.

Per aixo, després d'avaluar totes les alternatives possibles, hom
proposa, per a Catalunya, un únic nivell'o esglaó de govern local autonom,
per sota de la Generalitat, amb 127 unitats que podrien rebre totes les
competencies locals i algunes delegacions de la Generalitat. A més, hi
ha cinc unitats territorials per a l'administració periferica de la Gene
ralitat, que seria convenient que poguessin coincidir amb les de l'Estat
Central.

Aquesta proposta s'ha de completar amb un segon nivell o esglaó local
per a la zona metropolitana de Barcelona (27 unitats locals) i, potser,
per a la zoha de Tarragona-Reus (comprendria 6 unitats locals). .

Rom pot designar amb el nom de municipalia aquestes 127 unitats d'ad
ministració local. El mot municipalia és una paraula que actualment no
existeix al catala pero que per la seva formació hom pot pensar que es
pot convertir en un vocable real. Municipalia, dones, és el conjunt de
nuclis de població (municipis) en el qual es produeixen les relacions hu
manes quotidianes.

Després de l'analisi territorial queda ben pales que no existeix un
sol tipus de municipalia sinó que la tipologia existent en compren diver
sos: sistemes urbans clars, ambits sense centres clars, subsistemes metro
politans ...

La proposta de les municipalies és un bon instrument polític que sim
plifica les decisions de govern, que evita un reguitzell d'eleccions locals,
que permet la descentralització municipal als barris o'entitats de pobla~ió,
que crea uns interlocutors potents i clars enfront de la Generalitat i
que confereix entitat política a tots els ambits de vida col.lectiva. Per
tant, també és un bon instrument de planificació pública, ja que permet
prendre facilment les decisions d'assignació de recursos que permetin d'ac
celerar la superació dels desequilibris territorial s de Catalunya.

Nó hi ha dubte que aquesta proposta pot crear objeccions i recels.
Pero cal tenir en compte que l'ordenació de l'espai no és, solament, un
problema tecnic, ni un pur exercici de practica literaria, ni una acade-
mia d'investigació geografica, sinó que comporta conseqüencies polítiques
importants, perque determina la grandaria, els límits i els continguts
dels ens territorials. ~s una decisió que, per tant, hom no pot confiar
a practiques voluntaristes ni a improvisacions d'afeccionats. Les seves
conseqüencies polítiques són grans, ja que en crear organismes menors amb
poder es limiten considerablement els que ara exerceixen els organs central s
de l'administració i, també, es torna a l'individu la part de llibertat
real que, si es;fes d'una altra manera, quedaria submergida en entitats
més grans, que és el resultat on a fi de comptes ha arribat l'organitza-
ció social moderna vigent.

Sembla, dones, per tot el que s'ha vist, que la proposta de les munici
palies soluciona més problemes polítics i de gestió, i s'adapta més bé
al territori que la proposta de reinstaurar La Divisió Territorial de
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1932-36 tant per a l'administració local, com per a l'administració peri-.
ferica.

No hi ha cap dubte que aquesta proposta és millor que les propostes
d'institucionalitzar tres nivells d'administració local, nivells que s'a
dapten molt menys a la realitat territorial i als requeriments de les com
petencies públiques.

1, finalment, una organització territorial basada ~n les municipalies
conferiria una elasticitat operativa considerable, amb gran capacitat d'a
daptar-se, en el futur, a les variacions territorials que puguin esdevenir
se, cosa que la converteixen en una eina efica9 de cara a ia reconstruc
ció del país i al seu acomodament a totes les exigencies futures.

24 abril 1981

(Curs Pau vila de la Societat
Catalana de Geografia)
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