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EL VALLES OCCIDENTM: INVITACIO AL D I ~ E G  

1. El Valles Occidental: una area clau per a ral de Catalunya, del Pla Territorial Parcial de la 
I'ordenament territorial de Catalunya Regió I, juntament amb els plans sectorials o muni- 

cipals que es preparin, no es suficient, no es prou 
La comarca del Valles Occidental es un petit tros de operatiu. I no es prou operatiu per dues limitacions. 
Catalunya -no arriba al 2%-, dens, ric, vital i, evi- La primera, pel ritme d'aquestes actuacions, que 
dentment, amb un munt de problematiques i contra- es molt baix tal com s'ha demostrat, i la segona, 
diccions. És un territori plural geograficament, amb per I'enorme dificultat d'articular les accions con- 
petites planes i muntanyes, amb municipis grans i cretes en cada moment. Aquest darrer aspecte no 
d'altres molt petits, amb una efervescencia social s'ha de confondre amb la critica logica a I'acció de 
i cívica important, amb nivells economics molt diver- govern de la Generalitat o a d'altres opinions políti- 
sos, amb zones relativament pobres i d'altres flo- ques que hi concorren, sinó que prové de I'enorme 
rents, amb indústries i serveis, amb treball i avui complexitat i pluralitat d'aquesta comarca. 
amb una alta proporció d'atur, amb espais urbans i 
rurals endrecats i d'altres bruts i deixats. 2. Com endegar la comarca? 

Mes enlla del valor que cadascú doni a la comarca I la pregunta que es fa el Consell Comarcal, amb 
com a contrada historica, com a demarcació ad- preocupació, amb angoixa fins i tot, es com el 
ministrativa o com una part integrant de la Regió I, Valles, aquest conglomerat plural, viu, ric i com- 
al Valles Occidental hi viu, hi esta o hi dorm mes plex, pot  endegar el seu planejament, com pot  
de 1'1 1% de la població de Catalunya -mes de endrecar el seu territori a escala supramunicipal, 
650.000 persones-; es on hi duen a terme la seva resolent problemes i contradiccions entre els diver- 
tasca pública i política mes de 330 ciutadanes i sos ambits i amb I'area metropolitana i la resta de 
ciutadans regidors municipals. Catalunya, amb Espanya i Europa. 

El planejament que ordena un territori verge o crea Es veuen poques sortides a aquesta pregunta. O 
una ciutat des del no res pot ser una ciencia o una esperar que els deus siguin propicis, que allo que 
tecnica apassionant, com I'actuació de I'arquitecte es decideixi o faci per tot  Catalunya no els vagi 
o I'enginyer en fer una obra nova. malament als municipis vallesans, o que un ens, 

una institució o individu assumeixi la funció de lide- 
Ara be, avui per avui el Valles no es una terra rat explicant cap a on vol anar, com anar-hi i quin 
verge, no es un país per fer, sinó que es un territo- paper hi juga cadascú, lideratge que no pot ser 
ri absolutament condicionat que necessita interven- imaginat ni des del modest, jove, mancat de com- 
cions fortes tant per resoldre greus problemes petencies i fragil Consell Comarcal, ni des de cap 
com per erigir noves infrastructures necessaries altra instancia radicada al territori. 
per garantir la vida economica i social del nostre 
futur immediat. Si es vol incidir, orientar i millorar el futur de la 

comarca cal treballar des de cada municipi, pero 
Hi ha grans alternatives possibles per plantejar també s'ha d'anar mes enlla del municipi. 
un creixement concentrat o difús a I'ambit del Va- 
Iles, de caracter únicament endogen o no, al pla o 3. Un espai per al dialeg 
a la muntanya; considerar la comarca com un es- 
pai de pas o un ambit tancat, depenent o suburbial És per aquest conjunt de raons que el Consell 
de la conurbació barcelonina, o amb caracter Comarcal ha decidit impulsar, conjuntament amb 
propi. I'lnstitut dlEstudis Metropolitans, la realització del 

seminari El Valles Occidental. Planejament urbanis- 
El procés iniciat a traves del Pla Territorial Gene- tic i problematica territorial, els materials presen- 
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tats en el qual, s'apleguen en el present quadern. 
El seminari pretén ser el  pr imer  d'una ser ie 
d'encontres de caracter tecnic, i obviament també 
polític, amb la finalitat de reflexionar sobre la pro- 
blematica del planejament a la comarca del Valles 
Occidental i la seva relació amb I'entorn immediat, 
el metropolita i el catala. La preocupació basica i 
tambe una de les il.lusions del Consell Comarcal és 
de fer possible un intercanvi, un coneixement 
mutu, de les opinions, els interessos i la voluntat 
dels diversos agents que actuen a la comarca i 
dels creadors d1opiniÓ. 

Vull expressar I'agra'iment del Consell Comarcal 
del Valles Occidental a tots els qui des de fora 
d'aquesta entitat han fet possible la celebració del 
seminari. Al rector de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, Josep M. Valles, que va oferir el local; 

al director de I'lnstitut dlEstudis Metropolitans, 
Oriol Nel.lo, que va preparar amb entusiasme la 
sessió de treball, i als ponents que van expressar 
preocupacions, il.lusions i punts de vista. L'acte 
tenia com a objectiu trobar idees compartides i 
tambe idees noves o diferents que podien ser o no 
ser compartides, que es voldrien rebutjar, pero 
que, en qualsevol cas, farien pensar. 

És amb I'objectiu i I1esperanca d'arribar a trobar 
unes solucions acordades -no en va aquesta és 
una terra amb cultura de pacte- que el Consell 
Comarcal vol fer possible un espai de dialeg per 
donar a coneixer tot el que es pensa, es fa o es pot 
fer, per tal que des del Valles, i amb una visió valle- 
sana i catalana, es vagi avancant de forma positiva 
perque dins d'uns anys tothom estigui orgullós 
d'aquest tros de Catalunya, d'aquest tros de món. 


