
Divisió territorial i repartiment de poder

per Antoni TULLA

L'organització del territori planteja, en general, la presa de decisions tant per a l'espai
productiu com per a la gestió del mateix. Fixar unes competencies, o reconeixer-les enca
ra que es deleguin en determinades institucions, implica definir uns nivells d'organització
del territori així com el poder que es concedeix a cadascun d'ells.

La polémica entre divisió funcional del territori i estructura organitzativa en el nostre
país, pot ésser marginal en 1'actualitat, pero és la principal raó perqué les coses no rutllen
bé en el nostre país.

Pensem que cal comparar la realitat que configura la Divisió Territorial de Catalunya
de 1933 i la seva entrada en funcionament amb la revolució socialista del 19 de juliol de
1936, amb l'actual Divisió Territorial.

El problema del nombre, dimensió i contingut dels ens intermedis és un acte més en
la lluita pel repartiment del poder institucional.

Découpage territorial et répartition du pouvoir
par Antoni TULLA

L'organisation du territoire propose, en général, la prise des décisions autant dans l'aspect produc
tif que pour la gestion de celui-ci. Indiquer des compétences ou les reconnaitre encore que cela se
fasse dans des institutions déterminées, cela implique définir des niveaux d'organisation du territoire
ausi comme le pouvoir que l'on accorde a chacun d'eux.

La polémique entre la division fonctionnelle du territoire et la structure d'organisation dan s notre
pays, peut étre marginale dans l'actualité, mais c'est la principale raison pour laquelle les choses
ne fonctionent pas bien dans notre pays.
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Nous pensons qu'il faudrait comparer la réalité qui configure la division territoriale de la Catalog
ne de 1933, et son entrée en fonctionament avec la révolution socialiste du 19 juillet de 1936, avec
l'actuelle division territorial.

Le probleme du nombre, de la dimension et du contenu des organismes intermédiaires est un acte
de plus dans le combat pour la répartition du pouvoir institutionel.

Després de la intervenció del senyor Tulla, el coordinador de la Sessió primera obrí
el debat, tal com havia estat anunciat. Les intervencions foren nombroses. Cal destacar,
entre d'altres, la que efectua la professora Laura Zumin i les dels senyors Pere López, Joan
Rebagliato, Jaume Camps, Lluís Casassas, etc. Es demanaren aclariments sobre l'organit
zació italiana de nivell subregional i l'evolució més recent dels conjunts compressorials,
sobre el paper determinant o no de la societat civil en la presa de decisions territorials
colIectives, sobre les propostes d'organització del poder local a Catalunya, segons els co
mentaris i els mapes apareguts a la premsa de Barcelona, sobre detalls de la posta en mar
xa de la divisió territorial de 1936, durant el període de la guerra civil, etc.

Les respostes fetes pels ponents provocaren demandes de matisació per part d'alguns
assistents i també, entre alguns .d'aquests, intercanvis animats de punts de vista.

El professor Antoni Tulla, de la Universitat Autonoma de Barcelona, durant la seva intervenció, el dia 20 d'abril.
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