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TTeenniiuu  aa  lleess  mmaannss  eell  vvoolluumm  nnúúmmeerroo  1111  ddee  MMaatteerriiaallss
ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt,,  llaa  ppuubblliiccaacciióó  aannuuaall  ddeell  CCeennttrree
dd''EEssttuuddiiss  CCoommaarrccaallss  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt..      

AAqquueessttaa  eeddiicciióó,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  sseeuu  ddoossssiieerr  cceennttrraall,,  ssee
ssuummaa  aa  llaa  llllaarrggaa  lllliissttaa  dd''aacctteess  qquuee  eell  CCeennttrree  dd''EEssttuuddiiss
CCoommaarrccaallss  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt  hhaa  pprrooggrraammaatt  ((ii  ccoonn--
ttiinnuuaarràà  pprrooggrraammaanntt))  aa  ll''eennttoorrnn  ddeell  tteemmaa  ccaabbddaall  ddee
ll''oorrggaanniittzzaacciióó  tteerrrriittoorriiaall..  CCoomm  hhaa  aannuunncciiaatt  eell  GGoovveerrnn
ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt,,  eesstteemm  aa  lleess  ppoorrtteess  dd''uunnaa  nnoovvaa  lllleeii
dd''oorrggaanniittzzaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa..    

EEnn  aaqquueesstt  ccoonntteexxtt,,  ccaall  eevviittaarr  qquuee  llaa  ccoommaarrccaa  ddeell  BBaaiixx
LLlloobbrreeggaatt  eess  ccoonnssoolliiddii  ccoomm  eell  nneeggaattiiuu  ddee  lleess  rreeaalliittaattss
tteerrrriittoorriiaallss  lliimmííttrrooffeess,,  oo  ccoomm  uunnaa  ààrreeaa  ddee  sseerrvviittuudd
eennvveerrss  llaa  cciiuuttaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa;;  ii  ttaammbbéé  ccaall  eevviittaarr  uunnaa
ccoonncceeppcciióó  ddee  ccoommaarrccaa  mmeerraammeenntt  nnoommiinnaall  ii  bbuuiiddaa
ddee  ccoonnttiinngguuttss  oo,,  eenn  ttoott  ccaass,,  lliimmiittaaddaa  aa  llaa  pprreessttaacciióó
ddee  sseerrvveeiiss,,  oobblliiddaanntt  llaa  nnoossttrraa  hhiissttòòrriiaa,,  llaa  nnoossttrraa  ccuull--
ttuurraa  oo  eell  nnoossttrree  tteeiixxiitt  ccíívviicc..  

TToottss  tteenniimm  eell  ddrreett  ii  eell  ddeeuurree  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell
ddeebbaatt  ppeerr  ll’’aarrttiiccuullaacciióó  ddee  llaa  rreeaalliittaatt  tteerrrriittoorriiaall  ii  ppeerr

oommpplliirr--llaa  ddee  ccoonnttiinngguutt..  DD''aaqquuíí  qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiuu
dd’’aaqquueessttaa  oonnzzeennaa  eeddiicciióó  ddee  MMaatteerriiaallss  ddeell  BBaaiixx
LLlloobbrreeggaatt,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  sseeuu  ddoossssiieerr  cceennttrraall,,  ssiigguuii
iinnffoorrmmaarr  ii  ppoossaarr  aall  nnoossttrree  aabbaasstt  eellss  eelleemmeennttss  qquuee
ccrreeiieemm  mmééss  iimmppoorrttaannttss  ppeerr  aa  llaa  ffoorrmmaacciióó  ddee  ccrriitteerriiss
ii  llaa  pprreessaa  ddee  ddeecciissiioonnss  eenn  aaqquueessttaa  mmaattèèrriiaa..  

TTaall  ccoomm  rreefflleecctteeiixx  llaa  ddeeccllaarraacciióó  ddeell  ddoossssiieerr,,  ddeesspprrééss
ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ii  ddeebbaattrree  ààmmpplliiaammeenntt  eell  tteemmaa,,  llaa
JJuunnttaa  ddeell  CCeennttrree  aappoossttaa  ppeerr  uunn  ccoonncceeppttee  ccíívviicc  ddeell
BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt  qquuee  aapprrooffuunnddeeiixxii  eenn  llaa  llíínniiaa  ddee  ccoonnss--
ttrruucccciióó  ccooll··lleeccttiivvaa  ddee  llaa  ccoommaarrccaa  qquuee  hhaa  ttiinngguutt  lllloocc
dduurraanntt  lleess  ddaarrrreerreess  ddèèccaaddeess..  

PPeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  ii  ccoomm  jjaa  ééss  hhaabbiittuuaall,,  aaqquueesstt  nnúúmmeerroo
ccoommppttaa  ttaammbbéé  aammbb  ll''aappaarrttaatt  ddeellss  aarrttiicclleess  ii  eell  ddee  lleess
rreesssseennyyeess  bbiibblliiooggrrààffiiqquueess,,  ttoott  pplleeggaatt  eemmmmaarrccaatt  eenn
uunn  ppeettiitt  ccaannvvii  dd''iimmaattggee..  AA  mmééss,,  ppeerr  aaddaappttaarr--nnooss  aallss
nnoouuss  tteemmppss  ii  ccoonnttrriibbuuiirr  aaiixxíí  aa  llaa  ddiiffuussiióó  ii  ddeemmooccrraa--
ttiittzzaacciióó  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt,,  eell  ppooddrreeuu  ccoonnssuullttaarr  aall
wweebb  ddeell  CCEECCBBLLLL..

EEssppeerroo  qquuee  llaa  lleeccttuurraa  uuss  ssiigguuii  dd’’uuttiilliittaatt..    
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Aquest número de Materials del Baix
Llobregat és un extens i singular recull d’articles de
reflexió i anàlisi sobre un tema controvertit, l’or-
ganització territorial del Baix Llobregat.
Remarquem dos dels adjectius que acabem d’em-
prar: singular i controvertit.

Diem que ens trobem davant d’un
dossier singular, comparat amb d’altres números,
per un fet fonamental: la major part dels articles
no han estat elaborats especialment per a aquesta
publicació, sinó que són anteriors a les Lleis
d’Ordenació Territorial (es coneix així el paquet
conformat per la Llei 5/1987, de 4 d'abril, del
règim provisional de les competències de les
diputacions provincials, la Llei 6/1987, de 4
d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya,
la Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableix-
en i regulen actuacions públiques especials en la
conurbació de Barcelona i en les comarques com-
preses dins la seva zona d'influència directa, i, per
últim, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya). Foren presentats, en
diverses circumstàncies, ara fa prop de vint anys,
en el marc de jornades d’estudis, mitjans periodís-
tics o investigacions.

Precisament aquesta singularitat ve moti-
vada per l’altre dels dos adjectius que remarcàvem
suara: perquè el tema que tractem és complex. Una
complexitat, a més, que no va quedar ben resolta
ara fa vint anys, i que per tant ha quedat suspesa,
hibernada, fossilitzada al rebost de temes pendents,
deixats de banda per una peculiar transició realitza-
da amb massa pors i massa complexos. Per això, els
articles elaborats ara fa vint anys, tot i ser antics,
mantenen plena vigència.

L’ordenació territorial de Catalunya, i en
particular l’estructuració del Baix Llobregat, va ser

un tema que va generar molt de debat, molt
d’apassionament, en el període de reinstauració
del govern autonòmic d’ara fa vint-i-cinc anys. La
reivindicació del fet comarcal, del dret a organitzar
el territori en un marc d’autogovern, aquí i a tot
Catalunya, va ser un dels elements importants en
el procés de recuperació de les lli-bertats democrà-
tiques. Perquè, d’una banda, la restauració de les
comarques era una reivindicació que enllaçava
amb el passat democràtic republicà i, d’altra, era
un element simbòlic del poder d’autogovern que
es volia recuperar.

Però, finalment, les lleis d’ordenació
territorial es van aprovar sense l’exercici de con-
sens necessari que requereixen els temes d’interès
nacional i de caràcter estratègic. Així, la recu-
peració del fet comarcal es va tancar en fals. I més
al Baix Llobregat, on els problemes d’estructuració
que una bona divisió territorial podien solucionar
van quedar com estaven, irresolts. Fent un petit
exercici de síntesi, aquests problemes han estat,
bàsicament, tres:

- En primer lloc, la dificultat d’estructurar
una comarca tan propera a la capital del país.
L’estructuració dels territoris que envolten les
capitals dels països, a tot el món, és difícil.
L’acumulació de població, d’una banda, i la
inexistència, a dins del mateix territori, d’un cen-
tre, d’un pol d’atracció econòmica, social i cultural
–ja que el centre real és la gran ciutat veïna–, és un
gran factor de distorsió a l’hora de plantejar-se l’or-
ganització dels, diguem-ne, suburbis. Aquest
problema general, parell al de tots els hinterlands
de les grans ciutats del món, té en el nostre cas
una concreció ben coneguda: la dificultat de com-
paginar els fets metropolità i comarcal.

- En segon lloc, un altre dels problemes



que sorgeixen a l’hora de pensar i repensar la
comarca és la diferència, gran o petita, però
innegable, entre la part septentrional del Baix
Llobregat i la part central i meridional. Una
diferència que és comprensible, ja que
l’organització econòmica, social i cultural del ter-
ritori no es defineix, com en el cas d’una comarca
tradicional, a partir de la dialèctica entre centre i
perifèria (capital comarcal versus rodalia) mit-
jançant una estructura radial, sinó que es defineix
a partir de la llunyania o proximitat a la gran ciu-
tat aliena a la comarca, mitjançant una estructura
en què els gradients de proximitat a la gran urbs
dominen sobre qualsevol altra tendència cen-
trípeta de caràcter local. En el nostre cas, això es
concreta en la constatació de la singularitat del
Baix Llobregat Nord, i el problema de reconèixer i
organitzar aquesta singularitat.

- I, finalment, el darrer dels problemes
és la pròpia debilitat de la denominada conscièn-
cia comarcal. Dit d’altra manera, el poc pes que,
en l’imaginari personal i col·lectiu, té el fet
comarcal. Un fet que queda substituït per la iden-
tificació amb el propi municipi, que esdevé el
marc de referència territorial per excel·lència.
Això dóna lloc, en el cas del Baix Llobregat, a una
capitalitat feble.

Aquests tres problemes es van salvar,
l’any 1987, de la pitjor manera possible: l’encaix
entre realitat metropolitana i reivindicació comar-
cal va comportar l’acumulació de noves administra-
cions (quatre!): consell comarcal, entitat  metro-
politana del medi ambient, entitat metropolitana
del transport i la mancomunitat de municipis. La
singularitat del Baix Llobregat Nord va quedar sim-
plement ignorada. I el problema de la capitalitat es
va tallar recuperant la capitalitat d’un partit judicial
creat l’any 1834, que tot i això havia fonamentat la
divisió comarcal republicana de 1936.

Per sort, vint anys després és hora de
reprendre les reflexions. Igual que en molts altres
temes que van quedar obviats durant la transició,
ara és hora d’un aggiornamento. I precisament
perquè el debat es va tancar en fals, cal ara
reprendre’l allà on va quedar congelat. És exacta-

ment aquest el sentit que volem donar a aquest
dossier. Un dossier en el que hem volgut  recu-
perar, precisament, els antics debats sobre els
temes problemàtics que esmentàvem abans.

Obrim el dossier amb dos treballs
introductoris. El primer, de l’any 1982, és un
escrit del professor Joan Vilà i Valentí, que recull
la conferència d’obertura de les Primeres
Jornades d’Estudi organitzades pel nostre Centre.
L’article defineix geogràficament el territori –el
riu, l’aigua, és el que ens defineix–, i acaba amb
un repte: “la comarca no ens ve pas feta”, diu. I
per això planteja la necessitat de la “construc-
ció” de la comarca. El segon article és de l’any
1996 –extret de l’Atles del Baix Llobregat– i
planteja molt clarament que en cada moment la
divisió territorial de la nostra geografia s’ha anat
adaptant a la realitat social, històrica, econòmi-
ca... Un toc d’atenció que convida a abandonar
apriorismes i a buscar noves fórmules organitza-
tives “presidides pels principis de coherència i
simplicitat”.

Els altres quatre articles que hi ha a con-
tinuació –Carles Riba, Jaume Codina, Ignasi Riera i
Miquel Roa– tenen orígens diversos, tot i que
ataquen un mateix problema: l’encaix entre
comarca i metròpoli. En el primer, publicat a les IV
Jornades d’Estudis del Baix Llobregat de l’any
1984, es formula una proposta per fer compati-
bles aquestes dues realitats fins ara confrontades:
organitzar la realitat metropolitana mitjançant la
creació d’una “federació de les comarques metro-
politanes amb la ciutat de Barcelona”. Els altres
tres, publicats als Quaderns d’Estudis del Centre
d’Estudis de L’Hospitalet, l’any 1988, tracten de
l’encaix particular de L’Hospitalet al Baix
Llobregat. Un encaix que l’actual divisió territorial
simplement ignora.

El següent dels articles és de Mercè
Renom –publicat a El Far del Llobregat l’any 1986–
i posa de relleu la singularitat del nord del Baix
Llobregat i els seus precedents històrics. A partir
d’això s’apunta la necessitat de tenir-ho en compte,
ja que són aspectes que fan que “la gent del nord
del Baix Llobregat no se senti part de la comarca”.

14 Materials del Baix Llobregat 2005
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Finalment, el problema de la manca
d’identitat comarcal queda magníficament
exposat a l’article de Josep Palos, publicat en els
Materials del Baix Llobregat de l’any 1994. Més
clar no ho pot dir: “Per als habitants de la comar-
ca, aquesta no actua com un marc de referència.
És a dir, els baixllobregatins no se senten de la
comarca”, i en canvi, com mostra ell mateix, sí
que s’identifiquen amb els seus municipis. Això
complica, per si fos poc, la solució al debat territo-
rial del nostre petit tros geogràfic.

El dossier es tanca amb quatre articles
que volen mirar al futur. Un, de Josep Maria
Carreras, publicat l’any 1995 a la revista Arrel,
de la Diputació de Barcelona, que posava negre
sobre blanc la problemàtica pendent de resoldre

de les lleis d’ordenació territorial de 1987. Un
altre, de Valerià Paül i Joan Tort, que és la
transcripció de la conferència amb què van inau-
gurar l’actual període de reflexió entorn del fet
comarcal que impulsa el Centre. El tercer article
ressenya el Debat de Primavera organitzat pel
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, el
maig de 2005. I, finalment, l’últim, signat
col·lectivament per la Junta del Centre d’Estudis,
que explica i presenta el posicionament final de
la nostra Associació en aquest debat que ara es
reobre. 

D’alguna manera, aquests articles con-
tribueixen a assentar les bases objectives des d’on
reflexionar i debatre. A partir d’aquí, “tot està per
fer i tot és possible”.





Aquestes  pàgines constitueixen  un  resum  de  la   con-
ferència prèvia a l’assemblea del Centre d'Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, que fou celebrada a
Martorell el 4 de juliol de 1981.

El meu agraïment, en primer lloc, per la vostra invitació
i així mateix per les paraules de presentació, tan
amables, del doctor Jaume Codina, president del Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Ha estat sempre
per a mi una gran satisfacció poder parlar a Martorell de
temes locals i comarcals, pel viu interès que aquest con-
junt de problemes aquí desperten. Per altra banda, no
deixo de recordar les reunions d’estudiosos comarcals,
la primera de les quals, ja fa més de trenta anys, va
ésser celebrada precisament a Martorell.

Voldria exposar unes característiques de la vostra
comarca, sense insistir massa ni en xifres ni en detalls
de valor local, assajant de subratllar, en canvi, certes
característiques de conjunt que em semblen singulars.

UUnnaa  ccoommaarrccaa  ccoorrrreeddoorr

Si observem les comarques de forma allargassada
(Ribagorça, Vallespir, Maresme, Baix Cinca, Ribera
d’Ebre, aquesta mateixa del Baix Llobregat) advertirem
que hi sol aparèixer un eix natural, gairebé sempre,
concretament un corrent fluvial important. Sols el
Maresme, com a excepció, es presenta com una plana
allargassada, com una androna, sense un eix longitudi-
nal, entre els vessants de la Serralada litoral i el mar.

Però en tots els altres casos, a part del darrerament
esmentat, podrem parlar d’unes comarques axials,
concretament fluvioaxials. Són el riu i la vall paral·lela
els que defineixen la forma comarcal; però evident-
ment no sols aquesta característica formal té relació
amb l’existència de l’eix fluvial. Cal tenir-ho en compte,
des del primer moment, per a poder després establir
altres relacions.

EEll  ccoonnttiinngguutt  ccoommaarrccaall

Una d’aquestes possibles relacions és que la comarca
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L’ORIGINALITAT COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT1

JOAN VILÀ I VALENTÍ

Joan Vilà i Valentí (Sallent, 1925). Catedràtic emèrit de Geografia regional de la UB i membre emèrit
de l’Institut d’Estudis Catalans. Fou catedràtic de Geografia a la Universitat de Múrcia i, des de 1965,
catedràtic de la Universitat de Barcelona. Hi fundà el Departament de Geografia (1966), inicià i fou
director de la Revista de Geografia (1967) i el 1969 organitzà la llicenciatura de Geografia a la
Universitat de Barcelona. S’ha interessat especialment per la geografia regional i el pensament
geogràfic. És acadèmic de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts. Fou vicepresident de la Unió Geogràfica Internacional (1980-1988). Ha estat membre de la
Comissió de Delimitació Territorial (Departament de Governació) i actualment és membre de la
Comissió d’Urbanisme de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i forma
part del Patronat de l’Institut Ramon Muntaner i del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya. És
president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.

(1) Aquest article va ser publicat a I Jornades d’Estudis sobre
el Baix Llobregat. Martorell: Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat, 1982. P. 7-12,
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fluvioaxial es converteixi en un eix de comunicacions,
a través de l’establiment d’unes vies d’edat i carac-
terístiques ben diverses. Tindrem ocasió d’insistir-hi. 

Però ara, prescindint de la forma externa de la comar-
ca, voldria fixar-me precisament en el seu interior, en
el seu contingut, concretament el contingut humà. Un
contingut ben divers, en el nostre cas, i que assoleix
xifres absolutes elevades en diferents aspectes, mal-
grat que la comarca no presenta pas una extensa
superfície (uns 475 km2), cosa que donarà com a
resultat uns nivells d'ocupació poblacional i econòmi-
ca notablement elevats. 

La població, poc elevada fins a principi de segle (1857:
38.900 habitants; 1900: 46.200 h.) augmentà notable-
ment en el tercer i quart decennis (1936: 90.500 h.).
Però quan el creixement esdevingué realment
extraordinari fou en la segona meitat del sisè decenni
i al llarg del tot el setè (a partir de 96.600 h. a mitjan
segle, 1960: 155.300 h.; 1970: 351.300 h.). D’aquesta
manera vàrem arribar, fa deu anys, a una densitat
propera als 750 habitants per km2, xifra teòrica i mit-
jana, tinguem-ho en compte, que mostra clarament
que en nombrosos punts i sectors espacials la con-
gestió poblacional serà ben manifesta, amb tota la
seva problemàtica consegüent. I això tenint sols en
compte uns problemes purament quantitatius que
poden venir agreujats, com realment hi vénen, per
unes característiques qualitatives de la població
(condicions d'assentament, condicions laborals). 

Aquest creixement poblacional és degut fonamental-
ment, com és sabut, a la forta immigració. Aquest fet
fa més complexa encara la problemàtica comarcal.
Malgrat que des de mitjan vuitè decenni hi ha hagut
una minva notable en el corrent immigratori, fet que
quedarà sens dubte reflectit en el darrer cens efectuat
(març d'aquest any), el problema del correcte assenta-
ment i distribució de la població subsisteix, encara més
si considerem que aquesta important massa humana
està afectada per una forta crisi econòmica.

El punt que acabem d'assenyalar ens condueix a par-
lar del contingut econòmic. Tindrem ocasió de referir-
nos, més endavant, a determinats aspectes concrets.
Indiquem tan sols ara la seva diversitat, amb
problemes ben diferents i interessos que poden ésser

contrastats, i la seva irregular distribució, determinant
a vegades una aguda congestió espacial. 

LLaa  ddiivveerrssiittaatt  ccoommaarrccaall

Un fet que cal tenir molt en compte, en el nostre cas,
és la gran diversitat interna de la comarca. En realitat
hi ha un conjunt de peces emmetxades, però no del
tot unides. Aquesta diversitat té diversos sentits:

a. Diversitat física. L'eix fluvial ressegueix, en
realitat, sectors molt diferents: el Llobregat surt del
congost del Cairat i travessa terres de la Depressió
Prelitoral que posen en contacte el Vallès i el Penedès;
penetra pel congost de Martorell; esdevé després el
que pròpiament
és el curs   infe-
rior del riu;
afaiçona final-
ment un sector
deltaic. Queden
encara els ves-
sants i turons
laterals, espe-
cialment al llarg
de la penúltima
unitat. Un con-
junt, doncs, de
planes interiors
de sentits diferents, de vessants, de petites serres i
una plana costera, amb un congost intern. És força
més simple la configuració de les comarques
properes, com el Vallès, el Penedès o el Bages.

b. Diversitat poblacional. Ja hi hem al·ludit
abans, en l’apartat anterior. 

c. Diversitat econòmica. Coexisteixen formes
econòmiques molt diverses i en una situació d’evolu-
ció i de mercat molt diferents. L’antiga agricultura de
secà resta abandonada (antigament vinya olivera,
garrofer); el bosc ocupa part d’aquests sectors, que rep
l’impacte dels nuclis o cases aïllades per a vivendes
secundàries. Ben diferent és el cas de l’agricultura de
regadiu, però amb una problemàtica que no és pas
igual en els diferents sectors (curs inferior del
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Llobregat; delta). La indústria és un món molt com-
plex i de vegades amb necessitats contraposades
(indústria tèxtil, metal·lúrgica, química; construcció;
contrasts marcats en la magnitud de les empreses,
en els problemes laborals, en la sortida dels pro-
ductes). 

Altres aspectes, generalment més localitzats, diversi-
fiquen encara el quadre econòmic. Recordem
l’existència d’una franja turística a la costa o els serveis
que comporta el feix de línies de comunicació.

LLaa  ccoohheerrèènncciiaa  iinntteerrnnaa

És ben clar que el problema d’aconseguir una verita-
ble coherència
interna depen-
drà, en bona
part, del paper
que faci l’eix flu-
vial i els sectors
baixos laterals,
paral·lels a ell. El
riu en si mateix
pot convertir-se
en un recurs
important (ener-
gia mecànica de
l’aigua, establi-

ment de regadius, etc.); per altra banda, pot
aparèixer com un eix de comunicacions. 

El congost o "forat" de Martorell, en efecte, ha estat
aprofitat com un eix longitudinal de comunicacions,
aparentment amb possibilitats integradores (el ferro-
carril que ressegueix el Llobregat i entrarà pel Cairat,
vers el canyó del Llobregat; diverses carreteres,
algunes separades del ferrocarril, com l’antiga a
Manresa, per l’esquena de Montserrat, per Maçana).
Altres comunicacions apareixeran transversals a la
comarca, com el ferrocarril i la carretera que van cap
al sud-oest, travessant el Penedès, o la ruta que tradi-
cionalment (via romana) o actualment (autopista)
procedeix del nord-est.

Podem preguntar-nos si realment aquestes comunica-
cions acompleixen el paper de relació i unió que podia

esperar-se’n. Són de veritat integradores? Més aviat
sembla, com ha estat assenyalat per algun autor, que
són vies que "se solen limitar a travessar la comarca i
els beneficis que sens dubte li reporten no estan
exempts d’incomoditats" (vegeu la Geografia de
Catalunya, dirigida per Solé Sabarís, Vol. III, 485). Això
és especialment veritat respecte a les autopistes
(dues, una de longitudinal en bona part i una altra de
transversal). En tot cas hauríem d’analitzar, una per
una, el paper que cada via de comunicació acompleix
respecte del problema que ens ocupa.

En realitat, la coherència interna també podria arren-
car de determinats nuclis de població. Cal utilitzar
realment un plural per al·ludir a aquest aspecte, ja
que a la nostra comarca apareixen diverses ciutats i
viles amb característiques de centre d’atracció i irra-
diació, però cap no ha arribat a abastar actualment
tota l’àrea comarcal; Cornellà resta dins de la primera
franja perifèrica de Barcelona; el Prat de Llobregat
lluita simplement per a mantenir-se dins de l’àrea
deltaica; Sant Boi sols  destaca  en el  curs més   infe-
rior; Sant Feliu queda en un marge i molt a prop de
Barcelona, encara; Martorell, en una millor posició
central, pot assajar de jugar un paper frontissa o
xarnera... De nou, un per un, cal analitzar cada nucli
respecte d’aquesta qüestió i, evidentment, queda
plantejat, també per aquest costat, un problema de
cohesió interna.

EEllss  ffaaccttoorrss  ddee  ddiissggrreeggaacciióó  eexxtteerrnnss

Hi ha, per altra banda, uns factors externs que poden
actuar negativament respecte al problema de la cohe-
sió del Baix Llobregat. Cal valorar aquests possibles
factors de disgregació i tenir una clara consciència de
la seva existència i dels seus sentits d’actuació.
Podríem reduir-los fonamentalment a dos grups:

a. Aparició d’unes comarques limitadores,
perifèriques, dues d’elles ben definides (en part
defineixen la nostra comarca com un negatiu, d’una
manera residual) i amb un cert poder d’atracció. És el
cas del Penedès, el Vallès i el Garraf.

b. L’existència propera de Barcelona i la seva
aglomeració esdevé un fet molt important, a voltes
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la comunitat 
comarcal que ha de
definir objectius i
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decisiu. Absorbeix treballadors, capitals i tràfec de pro-
ductes; pot expulsar i redistribuir també, però amb la
dependència i amb l’empremta i servituds que
imposen les grans ciutats. Vitalitza i desordena al
mateix temps. Pot ésser, no hi ha dubte, un factor de
congestió i de disgregació comarcal que cal tenir sem-
pre en compte.

LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt

Una de les conclusions a què volia arribar és que, com
gairebé sempre i en el nostre cas encara més, la
comarca no ens ve pas feta. Hi ha indubtablement uns
suports naturals i un marc físic, especialment l’eix flu-
vial esmentat i les terrasses i planes desenvolupades
al llarg seu. Hi ha també uns nuclis de població i unes
vies de comunicació que poden jugar el paper, i en
part el juguen ja, de donar una cohesió interna, junta-
ment amb uns hàbits històrics de relacions que no
hem pas d’infravalorar.

Però hi ha també uns factors favorables a una dis-
gregació i que, en definitiva, plantegen el problema
de la “construcció” de la comarca. La responsabilitat
de l’acció recau, especialment, sobre la comunitat
comarcal, que ha de definir uns objectius i uns mit-
jans, amb el suport sempre d’una il·lusió dina-
mitzadora i positiva. Institucions com el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat poden ésser
evidentment molt importants per cercar aquesta
base d’interès i entusiasme i per col·laborar en l’es-
mentada anàlisi i definició d’objectius i en la recerca
dels adequats mitjans de resolució. 



DDiivviissiioonnss  ppoollííttiiqquueess  ii  aaddmmiinniissttrraattiivveess

Les successives divisions polítiques i administratives
que han afectat el Baix Llobregat han anat lligades a
les vicissituds de les divisions polítiques i administra-
tives de l'Estat Espanyol i de Catalunya. Pel que fa a les
divisions territorials modernes, que arrenquen dels
nous corrents liberals desenvolupats a l'Estat a
començament del segle XIX, des de les Corts de Cadis
del 1812, es poden distingir els següents quatre
moments significatius en la creació i implantació de
noves divisions territorials.

LLaa  ddiivviissiióó  pprroovviinncciiaall  ii  llaa  ccrreeaacciióó  ddeellss  ppaarrttiittss  jjuuddiicciiaallss  ddee
ll’’èèppooccaa  lliibbeerraall,,  11881122--11883344

EI 1812 les Corts de Cadis establiren una divisió provi-
sional en províncies (on Catalunya era considerada una
província), per tal d’organitzar en cada una d’elles una

diputació provincial. Després d’un període en què es
formularen diferents propostes de divisió provincial on
Catalunya ja es repartia en diverses províncies, el 1833
es creava la divisió provincial que ha perdurat sense
quasi modificacions fins avui. En implantar-se definiti-
vament les diputacions provincials en els anys 1835-
1836, s’adoptà la divisió provincial de 1833.

D’altra banda, el 1834 s’establien els partits judicials,
els quals, en estar estretament relacionats amb el sis-
tema electoral, tingueren rellevància política. Amb la
creació del partit judicial de Sant Feliu de Llobregat,
que incloïa gran part dels municipis de I'actual comar-
ca del Baix Llobregat, apareixia reflectida administrati-
vament per primer cop una delimitació territorial
precedent de la comarca. La comparació entre l’àmbit
territorial d’una i altra delimitació aporta les diferèn-
cies següents: els municipis de Sants i de Vallvidrera
foren annexats a Barcelona el 1897 i el 1921; el muni-
cipi de Santa Creu d'Olorda fou repartit entre els de
Molins de Rei, Sant Feliu i Sarrià eI 1916; Gelida i Sant
Llorenç d'Hortons pertanyen a l'Alt Penedès; Collbató i
Esparreguera estaven adscrits al partit judicial
d’Igualada, Olesa al de Terrassa, i L’Hospitalet pertany
al Barcelonès. El partit judicial de Sant Feliu ha tingut
amb el temps importants modificacions. El 1959 es
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DIVISIÓ I ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI1

MARIBEL OLLÉ I TORRENT

CARLES RIBA I ROMEVA

Maribel Ollé i Torrent (Abrera, 1961) és llicenciada en Història Contemporània i editora. Sòcia del
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, ha fet investigacions sobre la història contemporània
de la comarca, algunes en col·laboració amb altres investigadors i investigadores. Va impulsar i coor-
dinar els treballs de documentació i edició de l'Atles del Baix Llobregat que editaren conjuntament
el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, el Consell Comarcal i l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. Col·labora amb editorials com a editora. 

(1) Aquest article va ser publicat a Atles del Baix Llobregat.
Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya; Consell
Comarcal del Baix Llobregat; Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat, 1995 (Atles Comarcals de Catalunya, 11) P.
48-53. que va coordinar Maribel Ollé. L’autor del text que
s’inserta va ser Carles Riba i Romeva.
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creà el partit judicial de L’Hospitalet, i a partir dels
anys vuitanta es crearen els de Sant Boi, Martorell,
Cornellà, Gavà, Esplugues i el Prat, partits que amb el
de Sant Feliu aglutinen avui els municipis de la comar-
ca. Aquestes delimitacions administratives, però, no
tenen actualment la rellevància territorial i política que
tingué en el seu moment la creació del partit judicial
de Sant Feliu. 

LLaa  ddiivviissiióó  tteerrrriittoorriiaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt
rreeppuubblliiccaannaa,,  11993311--11993366

El 1931 la Generalitat republicana creà la Ponència
per a l’Estudi de l’Estructuració Comarcal de
Catalunya, que més endavant prendria el nom de
Ponència per a l’Estudi de la Divisió Territorial de
Catalunya. El 1932 la promulgació de l’Estatut facul-
tava que Catalunya pogués dotar-se d’una estructura
territorial pròpia, i el 31 de desembre deixaven d’ac-
tuar els governadors civils provincials. Els treballs de
la Ponència inclogueren una consulta als municipis
sobre la seva adscripció comarcal, en la qual el Baix
Llobregat aparegué com una de les comarques més
nítides. El 1936 el Govern de la Generalitat aprovava
la divisió territorial de Catalunya en nou regions i

trenta-vuit comarques (decret de 27 d’agost), divisió
que substituïa la provincial i serviria de marc per al
desenvolupament dels serveis de la Generalitat. La
comarca del Baix Llobregat quedava formada per 27
municipis, els de I'actual comarca, menys Sant Just
Desvern i Esplugues, que, juntament amb L’Hospi-
talet, foren adscrits al Barcelonès, tot i haver mani-
festat la seva voluntat de pertànyer al Baix Llobregat.
Un fet que caracteritzava el Baix Llobregat és que no
responia a I'arquetipus d'una àrea de mercat centra-
da per un cap de comarca. Davant la manca d'un
centre vertebrador de tot el territori, en l’assignació
de la capitalitat comarcal a Sant Feliu influí la seva
condició de cap de partit judicial des del 1834 i el fet
que cap de les altres potencials capitals (Martorell,
Molins de Rei o Sant Boi) tampoc no aglutinaven tot
el conjunt comarcal. D’altra banda, el Baix Llobregat,
junt amb el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès
Oriental i el Maresme, configuraven la Regió 1. La
vigència d’aquesta divisió fou accidentada, en desen-
volupar-se en temps de guerra (la seva aplicació
pràctica inclogué al Baix Llobregat els municipis de
Sant Just Desvern, Esplugues i L’Hospitalet), i de curta
durada, en ser anul·lada pel general Francisco Franco
a la fi de la Guerra Civil (1936-1939), quan de nou
fou reimplantada a Catalunya la divisió provincial.

PPaarrttiitt  jjuuddiicciiaall  ddee  SSaanntt  FFeelliiuu
ddee  LLlloobbrreeggaatt,,  11883344..

LLaa  ddeelliimmiittaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  ddeell
ppaarrttiitt  jjuuddiicciiaall  ddee  SSaanntt  FFeelliiuu  ddee
LLlloobbrreeggaatt  vvaa  ccoonnssttiittuuiirr  eell
pprriimmeerr  pprreecceeddeenntt  ddee  llaa  
ccoommaarrccaa  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt..



23Materials del Baix Llobregat,11. 2005 (21-27)

LLaa  iinnssttiittuucciioonnaalliittzzaacciióó  ddeell  ffeett  mmeettrrooppoolliittàà  ddee
BBaarrcceelloonnaa,,  11995533--11997744

Durant un llarg període, sota el franquisme, tingué lloc
la plasmació administrativa del fet metropolità de
Barcelona, en la qual es veieren involucrats una part
important dels municipis del Baix Llobregat. El 1953
(3 de desembre) s’aprovà la Llei sobre Ordenació
Urbana de Barcelona i la seva Comarca, que regulava
la delimitació de I'anomenada comarca de Barcelona
(que incloïa els municipis del Barcelonès, diversos del
Maresme, del Vallès Occidental i del Garraf, i setze del
Baix Llobregat), I'aprovació del Pla Comarcal
d'Ordenació de Barcelona i la seva zona d’influència
(primer planejament metropolità de Barcelona), i la
creació de la Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns
de Barcelona i altres Municipis, encarregada de la ges-
tió i control del pla. El 1964 es creava una comissió
tècnica per a la revisió del Pla Comarcal de 1953.
Tanmateix, l’equip tècnic anà més enllà de la simple
revisió i introduí el concepte d'àrea metropolitana
sobre una zona que englobava els municipis del
Barcelonès, els de sis comarques circumdants (Alt
Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme i Vallès
Occidental i Oriental) i el municipi de Fogars de
Tordera. El 1966 la comissió tècnica havia elaborat ja

el Pla Director de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
però els diferents interessos de les administracions
implicades impediren que tant el planejament com la
nova delimitació territorial tinguessin una aplicació
real. El 1974 (Decret Llei de 24 d'agost) es creava la
Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB), I'àmbit
de la qual coincidia amb el de I'esmentada Comissió
d'Urbanisme de 1953, i amb una estructura gerencial
depenent del Govern de Madrid. El 1976 s'aprovava
finalment la revisió del Pla Comarcal de 1953, essent-
ne el document resultant el Pla General Metropolità
de Barcelona de 1976, encara vigent.

LLeess  nnoovveess  lllleeiiss  dd''oorrggaanniittzzaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  ddee  llaa
GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  11998877--1199990022

El 1987, després d'un llarg i controvertit debat, el
Parlament de Catalunya aprovà les lleis d'organització
territorial, les quals han modificat notablement

(2) Nota del Consell de Redacció de Materials del Baix
Llobregat: En els darrers anys, la divisió territorial ha variat
lleugerament. D'aquests canvis, destaquen la creació d'un
nou municipi, el de la Palma de Cervelló l'any 1998, i la
transformació de la demarcació eclesiàstica a partir de la
nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

PPaarrttiittss  jjuuddiicciiaallss,,  11999944..
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l'estructuració política i administrativa de Catalunya i
del Baix Llobregat. Les de més gran incidència en
I'estructuració territorial són les referents a la creació
de les comarques i a les entitats metropolitanes.

L'establiment de les comarques es feia efectiu per la
Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'Organització
Comarcal de Catalunya, que preveu I'establiment d'en-
titats locals d'àmbit comarcal, regides per consells
comarcals, i proposa com a marc territorial per a la
seva implantació les 38 comarques de la divisió
comarcal de 1936 (el 1988 el nombre de comarques
s'elevava a 41). En la consulta municipal efectuada
prèviament, dels 27 municipis del Baix Llobregat, 18
respongueren afirmativament a la seva inclusió en
aquesta comarca (Begues acceptava inicialment ser
del Baix Llobregat, però declarava la voluntat d'inte-

grar-se a l'Alt Penedès, iniciativa que no reeixia),
mentre que els nou restants ho feren en sentit
negatiu per motius diferents. D'una banda, Abrera,
Esparreguera, Olesa i Sant Esteve Sesrovires propug-
naven la creació d'una nova comarca que s’anome-
naria Baix Llobregat Nord o Montserrat al voltant de
Martorell, municipi que respongué afirmativament a la
seva inclusió al Baix Llobregat. Aquesta proposta de
comarca, a la qual també es volia sumar Masquefa, no
prosperà. D'altra banda, Cornellà, Gavà, Sant Andreu
de la Barca, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts
condicionaven la seva adscripció al Baix Llobregat a la
inclusió en aquesta comarca d'Esplugues i Sant Just
Desvern, municipis que, per raons fisiogràfiques,
històriques i de projectes de futur, manifestaren la
voluntat de separar-se del Barcelonès per integrar-se
al Baix Llobregat. Per la Llei 3/1990, de 8 de gener,
Sant Just Desvern i Esplugues passen a formar part del
Baix Llobregat, donant satisfacció a la reivindicació
d'aquests municipis que comptaven amb el suport del
Consell Comarcal i de les poblacions del Baix
Llobregat. La comarca adquiria, així, la seva
delimitació actual, integrada per 29 municipis.

Pel que fa a les entitats metropolitanes, per la Llei
7/1987 se suprimeix la Corporació Metropolitana de
Barcelona (CMB) i es creen dues noves entitats
metropolitanes: l'Entitat Metropolitana del Transport i

El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat comprèn els arxiprestats
del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Montserrat, Garraf,
Vilafranca del Penedès, Anoia i Piera-Capellades. 
També s'han fragmentat altres demarcacions administra-
tives, com la judicial, a partir de la Llei de Demarcació i
Planta judicial de 1989, que va crear els partits judicials de
Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Gavà, a més dels que hi havia anteriorment, com
són el de Sant Feliu de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat i
Sant Boi de Llobregat. 

LLaa  ccoommaarrccaa  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt,,
11993366..

DDeelliimmiittaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  ddee  llaa  ccoommaarrccaa
sseeggoonnss  llaa  PPoonnèènncciiaa  ddiirriiggiiddaa  ppeerr  PPaauu
VViillaa  ii  aapprroovvaaddaa  ppeell  GGoovveerrnn  ddee  llaa
GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ll’’aannyy  11993366..
EEll  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt  ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddee  llaa
RReeggiióó  PPrriimmeerraa..
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l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del
Tractament de Residus. La primera, formada per 18
municipis (10 del Baix Llobregat), té com a com-
petències en el seu àmbit la planificació, coordinació i
gestió dels serveis de transport públic interurbà de
viatgers, la prestació de serveis de metro i la progra-

mació del trànsit en la xarxa viària bàsica definida al
Pla de la Regió Metropolitana de Barcelona i al Pla
Intermodal de Transport d’aquesta. La segona, forma-
da per 32 municipis (33 el 1994, 19 dels quals són del
Baix Llobregat), la planificació i coordinació dels
serveis municipals referents a serveis hidràulics i

DDeelliimmiittaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  ddee  
ll’’ààmmbbiitt  mmeettrrooppoolliittàà  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,
11995533--11998877

DDiiffeerreennttss  pprrooppoosstteess  ddee  ddeelliimmiittaacciióó  ddee
ll’’ààmmbbiitt  mmeettrrooppoolliittàà  ddee  BBaarrcceelloonnaa  qquuee
ss’’hhaann  aannaatt  ssuucccceeiinntt  eenn  eellss  ddaarrrreerrss
aannyyss..

LLaa  ccoommaarrccaa  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt,,
11999900..

LLaa  ddeelliimmiittaacciióó  ddee  llaa  ccoommaarrccaa  ddee  11993366,,
ddee  nnoouu  ooffiicciiaalliittzzaaddaa  ppeell  PPaarrllaammeenntt  ddee
CCaattaalluunnyyaa  ll’’aannyy  11998877,,  ffoouu  mmooddiiffiiccaaddaa
ttrreess  aannyyss  mmééss  ttaarrdd  ppeerr  aa  ddoonnaarr  lllloocc  aa
ll’’aaccttuuaall  ccoonnffiigguurraacciióó..
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residus. Amb aquesta llei es determina també, a
efectes de coordinació i planificació en I'àmbit regio-
nal, un àmbit territorial, sense la condició d'ens local,
format per les cinc comarques que componen la Regió
I de la divisió territorial de 1936. D'altra banda, el
1988 Barcelona i 22 municipis del seu entorn, quinze
del Baix Llobregat, acorden constituir voluntàriament
una mancomunitat de municipis de l’àrea metropoli-

tana de Barcelona a fi de donar continuïtat a determi-
nats serveis de l’extingida CMB, no transferits a les
entitats metropolitanes creades, i de coordinar actua-
cions. El 1994 la formaven 26 municipis, 17 del Baix
Llobregat.

Si alguna cosa caracteritza aquesta nova i recent etapa
de l’estructuració territorial de Catalunya, és la per-

EEnnttiittaattss  mmeettrrooppoolliittaanneess,,  
11998877--11998888

LLaa  ssuupprreessssiióó  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciióó
MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ll’’aannyy
11998877,,  hhaa  ddoonnaatt  lllloocc  aa  ddiivveerrssooss  eennss
mmeettrrooppoolliittaannss  ddee  ssiiggnniiffiiccaatt  ii  ààmmbbiittss
tteerrrriittoorriiaallss  ddiivveerrssooss..

ZZoonneess  ppaassttoorraallss  ii  aarrxxiipprreessttaattss,,
11999944
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sistència i superposició de tots els models de divisió
territorial anteriors. En efecte, subsisteixen la divisió
provincial i les diputacions, s'han reimplantat les
comarques (ara com a administracions locals de
segon grau) i I'única administració que ha desa-
paregut, la Corporació Metropolitana de Barcelona, ha
donat pas a una més gran diversitat d'administracions
metropolitanes sense connexió amb les comarques.
Tot fa pensar que aquest procés encara no s'ha con-
clòs i que haurà de completar-se amb una consoli-
dació de l'estructuració territorial de Catalunya presidi-
da pels principis de coherència i simplicitat.

EEll  CCoonnsseellll  CCoommaarrccaall  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt  

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, òrgan de
govern i administració de la comarca, es constituí el 8
de març de 1988 a Sant Feliu de Llobregat, on té la
seu. Les competències dels consells comarcals,
atribuïdes pel Parlament de Catalunya, fan referència
a: Ordenació del Territori i Urbanisme, Sanitat, Serveis
Socials, Cultura, Esport, Ensenyament, Salubritat
Pública i Medi Ambient. Poden exercir competències
delegades o assignades de la Generalitat, o provi-
nents dels municipis i de les diputacions, així com
coordinar la prestació de serveis d'interès comarcal o
de cooperació i assistència als ajuntaments. També
tenen capacitat d'iniciativa legislativa comarcal davant
el Parlament mitjançant la presentació de proposi-
cions de llei. A diferència d'altres, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat ja va néixer amb algunes com-
petències heretades de la CMB: les referents a parcs
metropolitans, a obres d'execució del Pla General
d'Ordenació Urbana, el Patronat de Promoció Agrícola
del Baix Llobregat, el Servei de Desinsectació de
Mosquits i el cementiri metropolità de Roques
Blanques, al Papiol. 

L'elecció dels consells comarcals és indirecta a partir
dels resultats de les eleccions municipals, i els seus
òrgans de govern són: el ple, el president i la comis-
sió de govern. 
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En la seva intervenció d’ahir, Enric Lluch remarcava la
conveniència de tractar de forma globalitzada tots els
factors que intervenen en qualsevol proposta de
Divisió Territorial de Catalunya, criteri que comparteixo
plenament.

En efecte, s’han de prendre en consideració aspectes
tals com la geografia física, el poblament, les
infraestructures i l’activitat econòmica, els àmbits de
prestació de competències i serveis, etc., però també
poden ser factors determinants sobre l’organització
territorial els sistemes electorals i la representació
política o la distribució dels recursos econòmics públics
entre les diferents administracions.

En la present ponència centraré l’atenció, precisament,
en aquests dos darrers factors, sovint oblidats o trac-
tats separadament del debat territorial, aspectes sobre
els quals he meditat llargament en funció de la meva
experiència com a responsable polític de Sant Joan
Despí i a la Corporació Metropolitana de Barcelona.

Començaré la meva exposició advocant per un sis-
tema politicoadministratiu senzill i clar, que fomen-
ti la responsabilitat dels governants i la participació
dels ciutadans, el qual, segons el meu criteri, hau-
ria de continuar basant-se en els tres nivells politi-
coadministratius bàsics, consolidats per la recent
tradició de democràcia constitucional en el nostre
país:

- EEll  nniivveellll  mmuunniicciippaall, al qual correspon de
responsabilitzar-se, administrar i governar sobre
aquells temes o competències que afecten les col·lec-
tivitats locals. A fi de poder obtenir una fidel repre-
sentació política en aquest nivell i una sensibilitat ajus-
tada als problemes locals, cal que aquest nivell bàsic
abasti comunitats no excessivament grans. A la ciutat
de Barcelona, el nivell bàsic municipal correspondria
més pròpiament als seus districtes.

- EEll  nniivveellll  ddee  ccoommuunniittaatt  aauuttòònnoommaa, al qual
correspon tractar i governar sobre aquells temes o
competències que prenen rellevància o especificitat a
nivell de nacionalitat o regió. De fet, l’Estat espanyol
hauria de descentralitzar-se encara molt més per con-
solidar un model autonòmic coherent.

LA DIVISIÓ COMARCAL I 
L’ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA: CRITERIS1

CARLES RIBA I ROMEVA

Carles Riba (Mallorca, 1947). Enginyer industrial. Va ser alcalde del primer ajuntament democràtic de
Sant Joan Despí, com a independent, en la candidatura del PSUC (1979-1983) i vicepresident de la
Corporació Metropolitana de Barcelona (1979-1983). Va participar en debats escrits i taules rodones
sobre organització territorial previs a l’aprovació de les comarques de Catalunya. En  l’actualitat és
president del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat des del desembre de 1995 i professor a
la UPC. Va participar en la redacció dels temes relacionats amb les divisions polítiques i administra-
tives de l’Atles del Baix Llobregat, de la col·lecció d’Atles Comarcals de Catalunya.

(1) Aquest article va ser publicat a IV Jornades d’Estudis sobre
el Baix Llobregat, Martorell: Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat,1984. P. 43-48.
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- EEll  nniivveellll  dd’’EEssttaatt, al qual correspon de tractar
i governar sobre les grans temàtiques de l’Estat, entès
com a globalitat, les quals ordenen i estableixen les
bases de convivència a tot el país.

Per tant, la representació política directa i la font del
poder polític han de recaure en aquests tres nivells
politicoadministratius bàsics, i això s’aconsegueix a
través de l’elecció directa dels seus òrgans de repre-
sentació i govern, fet que comporta una forta dialècti-
ca entre compromís electoral i gestió politicoadminis-
trativa. Conseqüentment, el repartiment de les dife-
rents responsabilitats i competències, així com de les
fonts de finançament corresponents, també han de
recaure en aquests mateixos tres nivells bàsics.

És evident que són necessaris altres nivells adminis-
tratius (comarques i àrees metropolitanes com a
nivells politicoadministratius de caràcter local, i òrgans
descentralitzats o delegats dels governs central i
autonòmics), però la seva representació política, les
seves competències i recursos han de derivar-se o
ésser delegats dels nivells bàsics. 

Fer-ho altrament, per exemple introduint nous nivells
d’elecció directe comarcal o metropolitans, no faria
més que desorientar el ciutadà sobre qui recauen les
diferents responsabilitats, alhora que complicaria la
competència entre administracions, ja que és ben
coneguda la tendència de tot govern polític fort a
reforçar la seva pròpia acció en detriment de la dels
altres nivells.

FFeett  mmeettrrooppoolliittàà  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ii  nniivveellllss  ppoolliittiiccooaaddmmiinniiss--
ttrraattiiuuss

El fet metropolità existent a l’entorn de Barcelona
inclou complexes, diversificades i sovint contradic-
tòries realitats de caràcter municipal que mantenen
entre si fortes interrelacions, la correcta estructuració
política, administrativa i territorial de les quals
constitueix un dels reptes més grans (si no el princi-
pal) de la futura Divisió Territorial de Catalunya.

S’han llançat diverses propostes per a l’organització de
la realitat metropolitana, entre les quals destaquen les
dues següents: la que es basa en la formació d’un

òrgan metropolità d’elecció directa, i la que es basa en
la seva articulació a través de la federació de les
comarques metropolitanes amb la ciutat de Barcelona.
La meva inclinació és per la segona per les argu-
mentacions que tot seguit donaré.

Què esdevindria si l’òrgan metropolità fos d’elecció
directa? Doncs que constituiria una distorsió institu-
cional molt important per a Catalunya en introduir
entre els governs municipals i el govern de la
Generalitat un altre govern fort (un altre nivell politi-
coadministratiu bàsic), que, en abastar més de la
meitat de la població catalana i comprendre el terri-
tori on rau la major part de l’activitat i els serveis de
Catalunya, esdevindria de fet un seriós competidor
del govern autonòmic de la Generalitat; però, tant o
més greu que aquesta duplicitat de competències i
accions polí-
tiques, seria el
fet del debilita-
ment i desarti-
culació de les
administracions
m u n i c i p a l s
afectades, ja
que, en nom de
l’eficàcia i de
les economies
d’escala, el nou òrgan metropolità d’elecció directa
aniria absorbint recursos i competències dels
municipis (tendència ja manifestada avui dia), i els
representants polítics municipals anirien quedant
desresponsabilitzats davant dels seus ciutadans
(d’una forma anàloga al paper jugat pels “alcaldes
de barri”), i es desvirtuaria així el nivell politicoad-
ministratiu municipal de més de la meitat de
Catalunya en distanciar la representació dels ciu-
tadans.

També s’ha proposat la formació d’una sola comarca
amb tot el conjunt metropolità; aquesta agrupació,
però, presentaria els inconvenients de comprendre
una excessiva dimensió poblacional per al nivell
comarcal, i de situar en un mateix nivell, costat per
costat, interlocutors d’un pes específic excessivament
desequilibrat (pensem en Barcelona i Pallejà, per
exemple). Precisament, l’experiència de l’actual CMB
aconsellaria desestimar la proposta.

el fet metropolità
inclou complexes,

diversificades i
contradictòries

realitats
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Segons el meu criteri, el camí que cal emprendre és
l’invers: d’entrada cal reforçar els municipis (a
Barcelona, els districtes) com a nivell bàsic de  l’ad-
ministració local. A ells correspon l’elecció directa, els
compromisos electorals, les responsabilitats i com-
petències de caràcter local i els recursos financers ade-
quats. En conseqüència, les comarques haurien d’ésser
enteses com a àmbits de cooperació dels municipis,
amb un òrgan polític comarcal basat en la repre-
sentació dels municipis; i els problemes de caràcter
metropolità haurien d’ésser tractats per una adminis-
tració metropolitana amb un govern format sobre la
base de la federació de les comarques del cinturó
barceloní (comarques metropolitanes) amb la ciutat de
Barcelona mateix. La congruència amb els anteriors
postulats ens porta a proposar que, tant en les comar-
ques com en les àrees metropolitanes, siguin bàsica-

ment els muni-
cipis mateixos
els que acordin
les atribucions i
serveis que
posen en comú i
els recursos
econòmics que
hi destinen. En
aquest sentit,
seria bo que la

Llei de Divisió Territorial de Catalunya establís les bases
i l’ordenament del procés de constitució i posada en
marxa de les diferents comarques i organismes metro-
politans, de forma oberta a les especificitats i ritmes
d’actuació de cada una d’elles, d’una manera anàloga a
com ho fa el títol VIII de la Constitució envers les
Comunitats Autonòmiques. Aquest procés hauria de
culminar amb la redacció del mapa comarcal.

RReefflleexxiióó  ssoobbrree  llaa  ssiittuuaacciióó  aaccttuuaall  ddeellss  mmuunniicciippiiss  eenn
ll’’ààrreeaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa

Quan es parla d’administració local en el nostre país,
desgraciadament hem de començar per fer referència
a la ineludible necessitat de dotar-la de més recursos
financers i de competències de les que actualment té.
En efecte, durant la llarga transició que hem viscut,
s’han reformat una part molt important de les estruc-
tures de l’Estat en establir-se les autonomies i  efec-

tuar un repartiment de les competències i recursos
que abans estaven concentrats en l’administració cen-
tral. Tanmateix, la reforma de l’administració munici-
pal resta pràcticament per encetar. 

En la major part dels països europeus, els governs
locals administren un 25% o més dels recursos
públics. El fet d’augmentar progressivament el per-
centatge de recursos públics administrats pels ajunta-
ments fins arribar a aquest llindar del 25% era el punt
de vista defensat per la major part de les forces polí-
tiques espanyoles —sobretot les d’esquerra— en ini-
ciar-se la democràcia en el nostre país. Però la reali-
tat és que, després de transcorreguts 7 anys des de
les primeres eleccions democràtiques, i de menys de
5 anys d’ajuntaments democràtics, l’administració
local del nostre país continua limitada a disposar de
menys del 10% dels recursos públics. I, desgraciada-
ment, les últimes tendències del Govern central, con-
sistents a retallar progressivament el percentatge de
recursos transferits als municipis i abandonar-los
perquè incrementin la seva pròpia fiscalitat, no fan
més que anar en sentit contrari a la necessària nor-
malització, ja que tan sols els municipis amb una base
econòmica rica i una població de rendes altes podran
abordar un increment dels seus recursos financers,
augmentant així les desigualtats entre els ajunta-
ments, i menystenint l’efecte redistributiu de la rique-
sa a què donen lloc les transferències de l’Estat als
municipis. Cal canviar urgentment aquesta òptica.

És comprensible, doncs, que si els ajuntaments
passen greus penúries econòmiques, l’actual
Corporació Metropolitana de Barcelona –que es
nodreix en gran part d’aportacions dels pressupostos
municipals- també les sofreix. Per pal·liar aquesta
situació, tots els grups polítics presents al Consell
Metropolità van acordar de demanar més recursos a
l’Estat, que haurien de revertir en benefici dels
municipis afectats, tot argumentant que, si el conjunt
de municipis que formen la CMB fossin considerats
una sola unitat, els correspondrien unes diferències
d’aportació del Fons Nacional de Cooperació Municipal
avaluades en uns 4.000 milions de pessetes de més,
diferències derivades del fet que, com més elevada és
la població del municipi, més gran és l’aportació de
l’Estat per habitants. Tanmateix, no hi va haver acord
per assenyalar quina administració havia de ser la

les comarques 
haurien de ser 

enteses com a àmbits
de cooperació dels

municipis
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destinatària d’aquests recursos suplementaris: els
ajuntaments o la Corporació Metropolitana de
Barcelona.

Jo sempre m’he manifestat partidari que siguin els
ajuntaments, nivell bàsic de l’administració, d’on pro-
cedeix la representació política de l’òrgan metropolità.
Aquest camí facilita un veritable “pacte metropolità”,
consistent en l’acord entre els Ajuntaments afectats
sobre els serveis que es posen en comú a través de
l’administració metropolitana, i els recursos que s’hi
destinen. 
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[PLANTEJAMENT DEL DEBAT]

La pregunta “L’Hospitalet: quina comarca?” s’inscriu en
allò que la Llei d’Ordenació Territorial vol aconseguir:
més eficàcia en els seus serveis, un aprofundiment del
principi de descentralització, una reagrupació de
municipis amb característiques socials i històriques
comunes. Per la seva importància demogràfica, el futur
de L'Hospitalet pesarà decisivament en el futur de
Catalunya. A la vegada, la comarca actual del Baix
Llobregat, per la seva situació geogràfica i el seu poten-
cial demogràfic, hauria de participar més activament en
el rellançament econòmic, social i polític de Catalunya.
Sense un esforç coherent per mirar d’aconseguir-ho, el
reequilibri del nostre país continuarà essent una utopia.

L’actual comarca del Baix Llobregat té tres parts clara-
ment diferenciades pel que fa als nivells de densitat
urbana i conurbació, i a les problemàtiques i dinàmiques
territorials. Clarament hi podem distingir:

- el Baix Llobregat nord;
- el Baix Llobregat Sud; i 
- L'Hospitalet.

Des d’un punt de vista de l’organització territorial, més
fortes que les diferències anteriorment esmentades
són les intenses interrelacions socials que es donen al
si de la comarca i l’homogeneïtat de problemes
derivats de la proximitat de Barcelona, així com la
necessitat de superar les especials desatencions de la

nostra trista història recent.

No és en va que tantes dinàmiques intracomarcals
subsisteixin i s’incrementin en aquest marc. A tall
d’exemple: la mobilitat laboral, comercial o d’oci, que
relaciona L'Hospitalet amb altres poblacions del Baix
Llobregat.

No es poden oblidar tampoc ni els vincles ni les servi-
tuds que el riu Llobregat ha plantejat al llarg dels temps.
I menys encara els lligams culturals i socials que han
portat a propostes organitzaves d’àmbit comú.

Aquest aplegament solidari es reforça avui amb un
marc d’una política descentralitzadora —fora del Baix
Llobregat— dels òrgans de govern de Catalunya, i d’una
política centralitzadora de la Barcelona olímpica —fora
també del Baix Llobregat. 

Considerem que el Baix Llobregat s’hauria d’aplegar en
una sola comarca tot i respectant les identitats de les
seves tres subcomarques. Per això convé garantir:

- una fórmula administrativa nova que respecti les
característiques i les voluntats diferencials de les tres
subcomarques;

- un compromís de tots els sectors socials —institucionals
i no institucionals— per impulsar un debat més ampli
sobre el fet comarcal, les dinàmiques actuals i els objec-
tius de futur de la nova comarca del Baix Llobregat;

- la garantia de recursos i infraestructures que permetin
un rellançament efectiu de la comarca —que pressuposi
una millora de les condicions socials i de la qualitat de
vida en tots els àmbits—, vitals per al futur d’una
Catalunya reequilibrada.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I 
EL BAIX LLOBREGAT1

JAUME CODINA I VILÀ

MIQUEL ROA LÓPEZ

IGNASI RIERA I GASSIOT

(1) Aquest article va ser publicat a Quaderns d’Estudi,
l’Hospitalet: (juny 1988) núm 5. P. 111-125, i recull les inter-
vencions que van fer els signants en una taula rodona dins
unes Jornades organitzades pel Centre d’Estudis de
l’Hospitalet i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat.
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IInnttrroodduucccciióó

Aquesta és la intervenció d’un historiador del Baix
Llobregat i més concretament del delta del mateix riu;
d’un historiador baixllobregatí que, ultra aquesta cre-
dencial, ostenta una modesta però molt legítima
representació de la comarca a través de l’entitat que
agrupa els seus estudiosos. Els punts de vista que
aniré exposant són personals, però també puc afirmar
que, en conjunt, compartits per la gent del nostre
Centre d’Estudis Comarcals.

No parlaré sempre en passat. Els arguments que aniré
desgranant a favor de l’adscripció de L'Hospitalet al
Baix Llobregat no sempre seran de caire històric i més
o menys periclitats, sinó, en algun cas, de plena
vigència. No em val l’argument “això era abans; ara la
realitat és una altra”, segons el qual hauríem, per
exemple, d’anar abandonant la nostra llengua.

No per raons subjectives, sinó per la mateixa evidèn-
cia dels fets que exposaré, els quals parlen per ells
mateixos, no puc ser neutral en l’actual controvèrsia
sobre l’adscripció de L'Hospitalet.

Finalment, en aquesta petita introducció, deixeu-me
dir que per mi el tema és prou penós, perquè no es
tracta d’una opció, sinó d’una imposició; la gent de
L'Hospitalet (salvada en part l’allau sobreposada) la té
ben clara, la seva pertinença al Baix Llobregat. En
aquest sentit, i una vegada més, el país oficial no sin-
tonitza amb el real. En termes dialèctics, no es tracta

de decidir, sinó de defensar; la decisió la tenim presa
de naixença; ara som coherents amb nosaltres
mateixos i ens defensem amb les armes de la raó. Tot
això pot semblar retòric, però és la realitat mateixa.

EEllss  ccoonnddiicciioonnaannttss  ggeeooggrrààffiiccss

Perquè una comarca sigui tal i un determinat punt hi
pertanyi, hi ha, primer, uns condicionants físics,
geològics, hidrogràfics, geogràfics en definitiva, que
han de ser comuns. Aquest condicionament general
sine qua non és el següent en el cas de L'Hospitalet:

EEll  rreelllleeuu

La muntanya de Sant Pere Màrtir constitueix la divisòria,
no solament hidrogràfica, sinó en bona part geològica,
entre el Baix Llobregat i el Pla de Barcelona. El quater-
nari antic presenta, en aquest, abundància d’argiles
roges i llims groguencs o torturà, mentre que la base
argilosa és, a ponent de Sant Pere Màrtir, sorrenca
pels al·luvions del Llobregat. Aquests constitueixen el
delta del riu, dels peus del Montjuïc a les costes del
Garraf, que és la part més meridional de la comarca.

Aquesta diferenciació en la superfície del relleu és
d’una importància capital en l’evolució històrica de
l’economia agrària d’ambdues demarcacions, car la
terra roja —amb molt de pedruscall— i groga del Pla
de Barcelona (i de la qual també participa, val a dir,

L’HOSPITALET, BAIX LLOBREGAT

JAUME CODINA I VILÀ

Jaume Codina (El Prat de Llobregat, 1923). Historiador, membre de la comissió promotora del CECBLL
(1974) i president del Centre en la seva primera junta (1980) i fins al desembre de 1995. Abans
havia estat membre fundador de l'entitat Amics del Prat. Durant anys va ser professor en el seu
propi centre, el Liceo Pratense. Als anys vuitanta treballava a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Posteriorment ha continuat la seva tasca investigadora amb un notable ritme de publicacions sobre
algunes de les localitats del Delta del Llobregat. 
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una part del samontà de L'Hospitalet) és d’una qualitat
agrícola inferior a la sorrenca de la conca del Llobregat
i no cal dir que a la dels al·luvions de la Marina, la qual
—recordem-ho— amb l’arribada del regadiu havia de
donar fins a vuit collites anuals en farratge, cosa que la
situa entre les terres més fèrtils del món.

LLaa  hhiiddrrooggrraaffiiaa

Condicionada pel relleu, tota la xarxa hidrogràfica de
L'Hospitalet pertany a la conca del Llobregat, àdhuc a
la part oriental del terme, límit amb Barcelona, on la
Riera Blanca desguassa al sud del Montjuïc, és a dir, a
través de l’antic estany de Port, avui Zona Franca, al
delta del Llobregat. Tradicionalment —com recull la
“Gran Geografia Comarcal de Catalunya—, la Riera
Blanca ha constituït el límit entre el Pla del Llobregat
i el Pla de Barcelona.

Propi d’un delta, el riu s’ha digitat històricament en
braços. Cal recordar que fins a la creació de la
parròquia i després municipi del Prat, el terme hospi-
talenc s’estenia fins al límit de llevant del que avui és
l’aeroport, enmig, doncs, del delta; i que, fins al nos-
tre segle XX, L'Hospitalet ha tingut terres a l’altra
banda del riu.

Així, doncs, hi ha hagut, com a tot arreu, uns condi-
cionants físics a priori, però en el cas que ens ocupa
clarament diferenciats dels veïns de llevant. Des del
punt de vista de la geografia física, el territori de
L'Hospitalet pertany al Baix Llobregat, encara que
situat en un extrem. Aquests condicionants continuen
existint-hi, encara que avui no tinguin, ni de bon tros,
la significació i sobretot la importància que presen-
taven en temps passats.

LLaa  ggeenntt

En aquest escenari, l’home s’instal·la i comença a
modificar el paisatge. La fundació medieval de l’hàbitat
agrupat, el nucli, és feta, com tots sabeu, en un extrem
del terme de l’antiga vil·la Proventiana, tocant al de
Cornellà; posició excèntrica, que ha condicionat el futur
desenvolupament urbanístic de la ciutat, però que
responia a una voluntat col·lectiva de presència activa

a les terres del delta, malsanes i encara per colonitzar,
a partir del límit exacte del quaternari antic i l’al·luvió o
camí romà. Una situació anàloga a la dels nuclis primi-
tius de Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Gavà i
Castelldefels. Tots buscaven el mateix: la conquesta del
delta. Tots li posaren el mateix nom: la Marina. Cada
municipi tenia i té la seva llenca de Marina, les de
L'Hospitalet i Sant Boi (amb el Prat, sorgit d’aquests) les
més grans i productives. I així naixia un incipient sentit
comarcal o, si voleu, subcomarcal. Ja no era solament la
geografia física; s’hi afegia també la humana. Una cosa
semblant s’esdevingué a la part alta del terme, la
muntanya. També aquí hi sorgí un nom comú, no pas
amb els pobles del Pla barcelonès limítrofs amb
L'Hospitalet, com les Corts de Sarrià o Sants, sinó amb
els del cantó del Llobregat, com Cornellà, Sant Joan
Despí, Sant Feliu. Aquest nom fou el Samontà.

En aquest període, llarg període preindustrial que en
alguns aspectes arriba fins al nostre segle, una econo-
mia de subsistència i autoconsum, progressivament
esdevinguda comercialitzable i finalment competitiva
a escala internacional, té a L'Hospitalet el seu zenit a
través de productes típicament baixllobregatins: el
cànem, que donà fama als pobles de la comarca; els
fruiterars; el mateix blat, el blat de moro, l’enciam i
l’escarola, la carxofa, el farratge... Llevat del blat,
omnipresent, no foren aquests els conreus específics
del Pla de Barcelona, on, al costat del blat, la primera
producció era la vinya i una horticultura molt minipar-
cel·lada, gràcies al Rec Comtal, a la banda de Sant
Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals.

Real i psicològic, fins als nostres dies –recordem
Bellvitge inundat-, però més com més enrere ens
remuntem, el Llobregat ha constituït un agent fisi-
coeconòmic  de  primer  ordre  en la  mentalitat   indi-
vidual i col·lectiva del poble de L'Hospitalet. Les fre-
qüents inundacions, que de vegades arribaven a la
vila mateixa, significaven sovint la ruïna en malmetre
la collita, per bé que a la llarga milloressin la qualitat
de la terra. El riu es trobava sempre a primer terme
del pensament i les preocupacions dels hospitalencs,
com succeïa en d’altres poblacions riberenques.
L’Hospitalet tenia el riu, tocava al riu, passava a l’altra
banda del riu, vivia gràcies al riu, era del riu.
Vívidament, emocionalment. Vides senceres de cap a
cap. Durant centenars d’anys.
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Això des de dins. De fora estant, i especialment des
de Barcelona, aquesta pertinença al Llobregat era
reconeguda oficialment ja des de l’edat mitjana: les
providències reials i els acords del Consell de Cent
referits als “homes del Llobregat”, de Martorell a mar,
enclouen sempre L'Hospitalet. La mateixa institució
del sometent per Jaume I l’any 1257 l’enumera en
primer lloc (amb el nom de Provençana) entre els
altres, tots del Baix Llobregat. I més tard, la divisió ofi-
cial de la vegueria també comprèn la inclusió de
L'Hospitalet entre les localitats “de Llobregat” (la
denominació de Baix Llobregat és totalment moder-
na). I no solament el món oficial obrava d’aquesta
guisa, sinó altres estaments laics i religiosos: com a
exemple, la poderosa institució que fou l’orde de Sant
Joan de Jerusalem o dels Hospitalaris, senyors feudals
de la Torre Blanca, fundadors de l’hospital que havia
de canviar el nom de la localitat, cobrava els censos
del Baix Llobregat a través de la finca esmentada.

¿En què, com es resolia a la pràctica, per als habitants de
L'Hospitalet, la seva adscripció a la comarca llobregatina?

a. Primer pel nom. Quan deixa el de
Provençana i adopta el de L'Hospitalet, l’afegitó “de
Llobregat” ve a completar espontàniament la
localització i sobretot la identitat col·lectiva de l’indret.

b. Després per  la parla. Fins  que  no  ha
arribat l’actual procés degeneratiu de la llengua cata-
lana, la gent de L'Hospitalet ha parlat com la del Baix
Llobregat, no com la de Barcelona. La pronúncia, la
fonètica, la sintaxi, els girs  idiomàtics  dels  hospita-
lencs han estat comuns amb els dels habitants del Baix
Llobregat. El rosari d’exemples fóra inacabable. Per dir-
ho curt i entenedor: no “Sant Boi” sinó “Sant Bói”; no
“Bègues” sinó “Bégues”; no consonants palatals, sinó
ieïsme (“paiers de paia”, “oreies vermeies” i el
desideràtum alimentari: “un tai de càrren”).
Nítidament diferenciat del típic “fanga” barceloní.

LL’’eeccoonnoommiiaa  

Aquest és un dels punts més sensibles per allò del
mercat comarcal, concepte totalment superat a causa,
sobretot, de l’escurçament de les distàncies i, d’altra
banda, l’existència en si d’un mercat com el de

Barcelona, amb característiques supracomarcals. El
mercat, l’atracció, el pes —pes humà, pes econòmic,
pes social, com ens recorda el mestre Pierre Vilar en
el llibre sobre pagesos de Provençana- de Barcelona,
és, avui més que ahir, una realitat inqüestionable. I
L'Hospitalet, en un continuum urbà amb un costat de
la capital, l’evidència més visible i tangible.

Aquesta evidència no ens ha de fer perdre de vista,
però, l’altra cara de la moneda, que no és sinó el
teixit quotidià de transaccions de tota mena que, en el
sector agrari preponderant fins al nostre segle XX, lli-
gava i unia entre ells els pobles de la comarca. Els
manuals notarials són els testimonis que donen fe de
com les relacions comercials de la societat hospitalen-
ca preindustrial —és a dir, fins al segle XX- han estat
més intenses amb els pobles de la comarca del Baix
Llobregat, malgrat la manca d’una capital comarcal,
que no pas amb Barcelona.

I quan arriba el trasmudament de valors que signifi-
ca l’adveniment de l’era industrial, L'Hospitalet
segueix la trajectòria de les localitats de la comarca
baixllobregatina; tampoc la del Pla de Barcelona o la
que es donà a les comarques veïnes del Vallès o el
Maresme. Aquesta trajectòria, que ha estat el drama
íntim col·lectiu modern, gairebé contemporani, de la
comarca del Baix Llobregat, consisteix, en poques
paraules, en la inexistència d’un empresariat indíge-
na al llarg de tot el procés d’industrialització, i, con-
següentment, d’una classe directora pròpia. Les
empreses i els empresaris hi han vingut inde-
fectiblement de fora. Amb tot el bé i el mal que
aquest fet comporti. El Baix Llobregat és l’única
comarca de l’entorn barceloní que no disposa de cap
entitat creditícia pròpia (banc o caixa), que no té cap
Cambra econòmica, que té la principal patronal radi-
cada a Barcelona...
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BAIX LLOBREGAT VERSUS BARCELONA

MIQUEL ROA LÓPEZ

Miquel Roa (Barcelona, 1949). Arquitecte per l'Escola Superior d’Arquitectes de Barcelona i membre
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, des de 1976. Professor del Departament d’Urbanisme
de l’Escola Superior d’Arquitectes de Barcelona, també des de l’any 1976. Dins del seu currículum
com a arquitecte destaquen estudis, plans i projectes sobre el Baix Llobregat. Membre de la Junta
del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat entre els anys 1982 i 1985.

Les ratlles que segueixen pretenen discutir la Llei
d’Ordenació Territorial en el que fa referència a
l’àrea metropolitana de Barcelona, des d’una
reformulació de les idees de comarca i
metròpoli, tot definint el que hem anomenat
“comarca metropolitana”; i contrastar després
aquestes reflexions amb la comarca històrica del
Baix Llobregat.

LLaa  LLlleeii  dd’’OOrrddeennaacciióó  TTeerrrriittoorriiaall..  NNeecceessssààrriiaa  rreennoovvaacciióó  ddee
ppoossttuullaattss  tteeòòrriiccss

No hem estat capaços de fer una llei d’ordenació
territorial que tingués el suport d’una gran majoria del
país; ans al contrari, tenim el perill que aquesta llei
comporti una divisió territorial i, cosa que és més greu,
una divisió social de Catalunya. Hi ha, ben segur, greus

IIggnnaassii  RRiieerraa,,  MMiiqquueell  RRooaa  ii  JJaauummee  CCooddiinnaa
vvaann  pprreesseennttaarr  llaa  ppoossiicciióó  ddeell  CCeennttrree

dd’’EEssttuuddiiss  CCoommaarrccaallss  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt..
MMoommeenntt  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióó  dd’’IIggnnaassii  RRiieerraa,,

eenn  llaa  ttaauullaa  pprreessiiddiiddaa  ppeerr  ll’’aalleesshhoorreess  
pprreessiiddeenntt  ddee  ll’’eennttiittaatt  oorrggaanniittzzaaddoorraa,,  

JJaauummee  BBootteeyy..
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responsabilitats polítiques en aquest afer, però no és
menys cert que s’hi donen també importants respon-
sabilitats intel·lectuals dels que, d’una o altra manera,
hem intervingut en la discussió. El debat ha estat
excessivament teòric entre els defensors de la idea de
metròpoli com a identificació dels conceptes de ciutat
i cultura, emfasitzant les dimensions de funcionalitat
econòmica, urbana i d’oferta de serveis públics; i els
defensors de la idea de comarca com a identificació
patriòtica, destacant els seus perfils històrics, romàn-
tics, humanístics, etc. Ens hem preocupat més d’iden-
tificar-nos amb una d’aquestes posicions que d’assumir
riscos intel·lectuals establint ponts entre ambdues.

Sota el concepte de comarca, a Catalunya hi ha una
cultura que va molt més enllà dels criteris usats per la
divisió territorial de Catalunya, ara fa mig segle. La
idea d’identitat geogràfica i urbana del territori és tan
important com la de community o ecosistema social
en el que seria la moderna divisió comarcal. Així
mateix la idea d’àrea metropolitana incorpora el con-
cepte  de  districte  metropolità com a  àrea   d'opti-
mització de serveis plurimunicipals. La futura
organització territorial de l’àrea barcelonesa hauria de
passar, al nostre entendre, per la implantació de dos
principis bàsics:

a. Caldria defugir la idea d’autoritat única com
a superadora dels conflictes d’interessos que es
donen al seu si; per contra, únicament una
filosofia complexa basada en la coordinació de
voluntats, on els municipis siguin protago-
nistes, pot tenir projecció de futur.

b. Cal fer un esforç en la definició de comar-
ques metropolitanes com a síntesi de les idees
de comarca i de districte metropolità.

Aquests principis ens donarien, segurament, fórmules
d’organització territorial relativament herètiques
respecte al marc de definicions polítiques actuals.

EEll  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt::  ttrreess  ccoommaarrqquueess  mmeettrrooppoolliittaanneess

Vistes les coses des del Baix Llobregat, constatem que
s’hi donen clarament tres subcomarques: Martorell-
Anoia (part del Baix Llobregat situada fora de la CMB);

Baix Llobregat Sud, que incorpora les poblacions de
Sant Just i Esplugues; i L'Hospitalet. Les voluntats de
mantenir perfils diferents de L'Hospitalet i del Baix
Llobregat Nord i, per contra, d’identificació
d’Esplugues i Sant Just tenen, a més d’un clar suport
de consciència col·lectiva, una realitat —dinàmica—
problemàtica en els terrenys urbà, econòmic, cultural,
social i polític també diferencial. 

El delta del Llobregat identifica amb claredat el perfil
geogràfic de la comarca del Baix Llobregat Sud; entorn
a ell, i localitzats en els samontà, se situen els dos
rosaris de pobles —a ambdós costats del riu— que
estructuren territorialment la comarca. A aquesta forta
identitat geogràfica cal afegir una clara identitat
urbana: en tots els pobles de la comarca els eixamples
tenen una presència molt feble, donant-se relacions
de tangència entre els petits nuclis antics i els nous
polígons residencials. La importància de l’aprofitament
agrícola del delta, l’alt percentatge de propietaris de la
terra residents a Barcelona, el baix paper de la indús-
tria tèxtil en l’acumulació endògena de capital i la no
consolidació d’una burgesia local són factors que es
troben a la base de la poca entitat dels eixamples en
els pobles del Baix Llobregat Sud. El massiu creixe-
ment residencial en polígons de les dècades dels 50 i
dels 60, i la localització de les grans línies de transport
d’energia elèctrica que travessen la comarca, han
caracteritzat l’enorme transformació de la comarca en
aquests darrers anys. La superposició dels dos proces-
sos de transformació urbana esmentats anteriorment
singularitzen la comarca del Baix Llobregat Sud en el
context metropolità de Barcelona.

Entenem que l’alt grau de consciència comarcal que
ha anat creixent al Baix Llobregat Sud té com a base
la identitat geogràfica, urbana, econòmica i social
derivada del procés de formació esmentat, i a la
creixent interrelació social derivada de l’augment con-
tinuat de viatges intermunicipals per motius de tre-
ball, estudi i compra. Consciència comarcal que ens
perfila el Baix Llobregat Sud com el que hem anome-
nat una comarca metropolitana.

Les diferències amb el Baix Llobregat Nord són pale-
ses: canvi de marc geogràfic —cruïlla de la vall del
Llobregat i la depressió prelitoral—, l’agricultura té un
paper menys important que en el delta, la propietat
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de la terra està en més gran proporció en mans de
residents a la pròpia comarca, i el tèxtil representa un
paper més important en la formació de capital endo-
gen i d’una burgesia local. El fort creixement se situa
en les dècades 70 i 80, tot i tenint-hi un paper pro-
tagonista la gran indústria de producció, amb unitats
més grans i més desagregades dels nuclis urbans que
en el Baix Llobregat Sud. Les operacions de polígons
no han tingut fins ara la importància  relativa de la
zona baixa; en canvi, és ara quan comencen a
aparèixer importants operacions residencials a la zona
de Martorell, al contrari del Baix Llobregat Sud, on els
nuclis urbans estan més enganxats els uns als altres i
on la proximitat amb Barcelona no ha deixat
aparèixer una capitalitat comarcal clara, i així com-
pleten les diferències amb el Baix Llobregat Sud.

Com a conseqüència dels fenòmens anteriorment
esmentats, va apareixent, a la zona de Martorell, una
consciència comarcal diferenciada de la zona baixa del
Llobregat que respon a una problemàtica diversa i a
una interrelació social de viatges intermunicipals per
motius de treball, estudi i compra diferenciada de la
que es dóna al Baix Llobregat Sud.

EEll  ccaass  ddee  LL''HHoossppiittaalleett

El cas de L'Hospitalet de Llobregat mereix un capítol a
part. El terme municipal s’incorpora molt més al Pla
de Barcelona, amb la part del delta molt interrela-
cionada amb la zona franca del terme municipal
barceloní (antigament part integrant del de
L'Hospitalet de Llobregat).

L’important pes poblacional del municipi —segona
ciutat de Catalunya—, el pràctic esgotament del seu
sòl urbà i l’estreta conurbació amb Barcelona són ele-
ments prou diferencials de L'Hospitalet de Llobregat
respecte al Baix Llobregat Sud, però no els únics. La
major importància relativa del tèxtil i l’anterior creixe-
ment residencial fruit de la immigració —anys 40 i
50— han donat una estructura urbana a la ciutat amb
un pes relatiu més gran dels eixamples respecte dels
polígons, malgrat operacions de la importància de
Bellvitge-Gornal.

La creixent consciència de ciutat dels seus veïns i la

vocació de reafirmació com a tal han tingut una clara
manifestació en l’exposició de l’antiga fàbrica de la
Tecla Sala sobre “L’Hospitalet d’avui a demà”.
L’exposició té una gran importància en el marc de la
cultura urbana del nostre país, constituint una
aportació molt valuosa al debat sobre perifèries
metropolitanes a Europa. La importància metodològi-
ca dels treballs no rau tant a confegir un plànol de la
ciutat "acabada" sinó a haver formalitzat aquest plànol
des d’estudis-projectes fragmentaris de la ciutat, de
sistemes i de sectors. Una ciutat feta a trossos cal
redreçar-la des d’un reconeixement-re-projecte
d’aquests trossos, tot i recuperant la dimensió global
dels sistemes de vialitat, parcs i equipaments.

L'anomenat plànol de “L’Hospitalet del futur” recull
d’una manera culturalment avançada el desig d’au-
toidentificació de la ciutat. El plànol denuncia, però, la
impossibilitat d’autarquia urbana de L'Hospitalet;
moltes de les opcions estructurals de futur vénen del
Pla Metropolità del 76 (pla vigent que té l’àmbit de la
CMB). El plànol és incomprensible per si mateix, el
perímetre del terme municipal retalla teixits urbans
únicament comprensibles amb les continuïtats dels
nuclis de Barcelona, Esplugues i Cornellà; fragments
d’infraestructures es fan funcionalment incomprensi-
bles a l’interior del retall urbà del terme municipal. El
plànol és comprensible en els nivells menors   d’ur-
banitat local, però apareix com una peça solta d’un
puzzle en allò que es refereix a infraestructures i vores.

UUnnaa  pprrooppoossttaa  ccoommaarrccaall  dd’’oorrggaanniittzzaacciióó  mmeettrrooppoolliittaannaa

Extrapolant l’anterior visió al conjunt metropolità,
resultaria una àrea metropolitana de Barcelona amb
dues corones clarament diferenciades i amb una forta
modificació de les comarques històriques. Entorn de
Barcelona ciutat apareixerien les subcomarques de
L'Hospitalet, el Baix Llobregat Sud i el Barcelonès Nord
conformant una primera corona. La segona corona la
formarien el Baix Llobregat Nord, el Vallès Oriental i
l’Occidental i el Maresme. Més petites, més denses i
més conurbades en la primera corona; i més grans,
menys denses i menys conurbades en la segona. Les
primeres haurien de ser bàsicament àmbits de repre-
sentació municipal en el govern metropolità, mentre
que les segones, amb nivells de conurbació més
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baixos, podrien tenir competències pròpies que no
fossin assumides directament pel govern metropolità.
Tot això sense perdre de vista la dimensió local de
l’organització metropolitana, i des del protagonisme
de les “ciutats metropolitanes” a què el company i
bon mestre Manuel de Solà-Morales es referia en les
pàgines del Brusi.

L’actual dimensió derivada de la LLOT no es caracteritza
precisament per la coherència del seu mode: dues enti-
tats metropolitanes, una per al transport, d’àmbit més
petit que la primera corona, i l’altra per a l’aigua i els
residus, d’àmbit una mica més gran; una mancomuni-
tat de municipis per a tot el que feia la Corporació

Metropolitana de Barcelona i que ara no fan les dues
entitats esmentades (amb un àmbit territorial interme-
di). Superposades a aquests tres organismes, i amb
total independència, apareixen les cinc comarques
històriques de l’antiga regió I: Barcelonès, Baix
Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Maresme.

Una redefinició de comarques metropolitanes que tin-
gui molt en compte les voluntats municipals i un
organisme metropolità format per aquestes comar-
ques serien les condicions bàsiques per una futura
organització metropolitana. L’àmbit i la participació o
no de la Generalitat en el govern metropolità serien
realment els temes a debatre. 

Advertiment preliminar: em limito a comentar els pre-
visibles inconvenients de la fusió; faig, per dir-ho així,
d’advocat del diable.

1. El problema més urgent de L'Hospitalet de
Llobregat és definir-se com a ciutat, malgrat la història
i per damunt dels desgavells urbanístics que n’incre-
menten les barreres interiors i la falta de cohesió
interna. Més que no pas una adscripció al Baix

Llobregat, sembla que seria coherent un estatut propi,
de ciutat autònoma, unicomarcal, a L'Hospitalet.

2. La incorporació de L'Hospitalet al Baix Llobregat
inclinaria, definitivament, la dinàmica del Baix
Llobregat cap a la seva zona sud i deixaria en situació
massa marginal Martorell i el seu entorn.

3. Tots els “serveis a la persona” recaurien sobre

PROBLEMES QUE ES PODRIEN DERIVAR D’UNA
HIPOTÈTICA ADSCRIPCIÓ DE L’HOSPITALET 

AL BAIX LLOBREGAT

IGNASI RIERA I GASSIOT

Ignasi Riera (Barcelona, 1940). Escriptor i polític. Soci fundador del Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat i membre de la Junta Directiva entre els anys 1980 i 1982. Impulsor de les Jornades
d’Estudis sobre el Baix Llobregat, iniciades l’any 1981. Va ser regidor de Cultura de l’ajuntament de
Cornellà, pel PSUC, i diputat del Parlament de Catalunya. Ha escrit sobre les lluites obreres i els pro-
blemes quotidians de les ciutats que envolten Barcelona. Ha estat guardonat amb diversos premis
d’assaig i narrativa. 
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L'Hospitalet pel fet de constituir el nucli més poblat de
la comarca baixllobregatina. Ens referim a serveis
sanitaris, culturals, esportius, etc.

4. La “imatge” suburbial del Baix Llobregat augmen-
taria: que no en va a L'Hospitalet van ser construïts,
entre 1965 i 1972, més de vint mil habitatges en polí-
gons d’urbanisme de densificació “vertical”.

5. Les dinàmiques de L'Hospitalet porten la ciutat més
cap a una annexió, administrativa i de funcionament,
encara que no política, amb Barcelona (per exemple,
metros, xarxa viària, relació amb port-aeroport-Zona
Franca). L’adscripció al Baix Llobregat, ¿no podria incli-
nar, encara més, tota la comarca a la submissió
barcelonina? 
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Les previsions que fan els economistes i els sociòlegs
indiquen que la zona nord del Baix Llobregat és avui
en una situació òptima per centralitzar la molta o poca
capacitat expansiva, econòmica i demogràfica que
pugui donar-se a la comarca en els propers anys.

És ben sabut que, després de vint-i-cinc anys de
creixement gegantí (entre el 1950 i el 1975), el Baix
Llobregat, com la resta de Catalunya, ha entrat en una
fase que podria considerar-se d’estancament o, en
certs aspectes, de recessió. Malgrat això, en determi-
nats punts de la comarca encara es registren per-
centatges de creixement demogràfic relativament
importants. En general, s'observa una major dinàmica
de creixe-ment demogràfic a les localitats petites, i
també a les poblacions situades a I'oest i al nord de la
comarca. Els percentatges més alts corresponen a Sant
Andreu de la Barca, Abrera, Torrelles, Corbera i
Cervelló.

En conjunt, la part nord del Baix Llobregat ha tingut,
entre els anys 1975 i 1981, un percentatge de creixe-
ment doble al de la vall baixa i el delta (21 per cent i
11 per cent, respectivament).

L'interès d'aquestes constatacions rau en el fet que
capgiren molts dels esquemes assumits fins ara, i
posen en primer pla unes poblacions i unes zones que
durant anys semblaven poc més que adormides. Avui
parlarem del nord.

UUnn  tteerrçç  ddeell  tteerrrriittoorrii

Encara que no té sentit traçar línies divisòries ni en
geografia ni en historia, perquè la realitat se'ls escapa,
és útil fer-ho de forma provisional per ajudar les
reflexions. Amb aquest esperit hem considerat la zona
nord de la comarca per damunt de Corbera, Pallejà i el
Papiol i hem fixat especialment l'atenció en les pobla-
cions situades riu amunt i articulades a l'entorn del
que coneixem com la Cubeta de Castellbisbal (de
Pallejà a Martorell) i la Cubeta d'Abrera (de Martorell
a Montserrat).

Demogràficament la zona nord de la comarca té un
pes específic petit; només hi viu un 7,6% del total

EL NORD DEL BAIX LLOBREGAT1

MERCÉ RENOM I PULIT

(1) Aquest article va ser publicat a El Far del Llobregat, núm.
2, (juliol-agost, 1985), p. 24-27. Tractant-se d’un article perio-
dístic, va ser publicat sense referències bibliogràfiques. Les
primeres informacions procedien de l’estudi realitzat pel
Centre d’Estudis de Planificació, Reconeixement territorial de
Catalunya. Barcelona. Generalitat de Catalunya, Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, 1983, 23 volums.

Mercè Renom (Sabadell 1943). Historiadora, ha fet investigacions sobre la història contemporània de
la comarca, algunes en col·laboració amb altres investigadors i investigadores. Responsable d’Opinió
i redactora de El Periódico del Llobregat (1982-1985). Membre del Consell de Redacció de La Font
del Be, publicació mensual de Sant Joan Despí (1979-1984). Sòcia fundadora del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat i membre de la seva Junta Directiva entre els anys 1980 i 1994.
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de la població. Si bé al segle XVIII al nord hi havia
hagut percentatges de creixement demogràfic supe-
riors als del sud, com veurem més endavant, de lla-
vors ençà ha estat el sud la zona més dinàmica i
amb més creixement. Això fins fa pocs anys. Perquè
ara, entre el 1975 i el 1981, mentre la població del
sud ha augmentat un 11%, la del nord ha crescut un
21%; quasi el doble. En extensió, en canvi, un
31,4% del territori de la nostra comarca forma part
del que hem anomenat la zona nord. Pràcticament
una tercera part.

IIddeennttiiffiiccaacciióó  aammbb  llaa  tteerrrraa

Ja al segle X, en els documents, es parlava del "pla de
Llobregat" i dels "homes del Llobregat", però aquests
conceptes no corresponien al que avui entenem per
comarca del Baix Llobregat. El sentiment de pertànyer
a una única comunitat, el Baix Llobregat, s'anà perfilant
al segle XIX. I es va reforçar especialment pel fet de
crear-se l'any 1834, el partit judicial de Sant Feliu de
Llobregat, l’àmbit del qual s’aproximava a l’actual de la
nostra comarca. La Renaixença, i els corrents d'estudi i
identificació amb la terra pròpia de final del segle pas-
sat, contribuïren a consolidar la consciència comarcal.

La població de Sant Feliu de Llobregat, després de ser
designada cap del partit judicial, va reunir i exercir
l'activitat administrativa, judicial i política que li era
pròpia (amb la particularitat que el partit judicial era
també circumscripció electoral), i que li va anar con-
ferint caràcter de capital.

Però en aquells moments, i ara també, hi havia tot
d'altres poblacions que tenien una importància
demogràfica i econòmica igual o, fins i tot, superior a
la de Sant Feliu. Esparreguera, Olesa, Martorell i Sant
Boi passaven dels 2.000 habitants l'any 1787; després
venien Sant Feliu, Sant Vicenç dels Horts, el Prat i Sant
Climent. Un panorama molt diferent de l'actual, al cap
de dos-cents anys. 

UUnnaa  ccrruuïïllllaa  ccaappiittaall

Encara que avui sorprengui, al segle XVIII la zona més
dinàmica de la comarca era el nord, al voltant del

triangle que formaven els pobles de Martorell, Olesa
i Esparreguera. Per això s’ha parlat de vegades d'una
primera, i antiga, capital del Baix Llobregat a
Martorell.

I és que Martorell era l'eix d'una primitiva xarxa viària
de traçat romà, com ho testifica el singular Pont del
Diable, tantes vegades fet i desfet, que fou, durant
molts segles, l'únic pont del tram final del riu, de
Montserrat al mar. Una colla de senzilles barques i
alguna fràgil passarel·la comunicava les dues bandes
del riu a la resta del territori. Martorell tenia una
situació immillorable, en una cruïlla de capital
importància, a la depressió prelitoral que obria (i obre)
pas cap a les actuals comarques del Vallès, Anoia, el
Penedès i el Bages, i vora el riu que permetia el pas
cap al pla del Llobregat i des d'aquest a Barcelona.

I és així com, mentre el delta es consumia entre
insalubres aiguamolls, el nord (amb un terç de la
població total del Baix Llobregat) arribava al segle
XVIII amb una
pròspera agri-
cultura de secà,
canalitzava els
excedents en la
modernització
de l'utillatge
(carros, arades,
adobs orgànics)
i atenia el
proveïment de
la gran demanda de vi i d'aiguardent per al mercat
d'Amèrica.

Però ja, aleshores, s'atansaven èpoques de grans
canvis. La demografia i l'economia del segle XVIII van
aconseguir desempallegar-se dels antics frens que
entre pestes, sequeres i mortaldats les mantenien
estabilitzades, i a partir d'aquell moment s'encetava
un camí d'ininterromput ascens: la població del Baix
Llobregat pràcticament es va triplicar (al segle XIX es
doblaria de nou, i al XX es multiplicaria per més de
deu), i l'agricultura augmentava la seva capacitat
productiva amb la rompuda dels vessants boscosos
de les serralades litorals, per plantar-hi vinyes, i de
les marines del delta, per fer-hi cereal, llegum i
cànem.

el sentiment de
pertànyer a una
única comunitat
s’anà perfilant al

segle XIX
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BBaallaanncceeiigg  ddee  nnoorrdd  aa  ssuudd

Al segle XIX es van construir els canals de regatge de
la vall baixa i el delta, el de l’esquerra (també dit de
la Infanta) primer i el de la dreta més tard, amb una
important aportació de capital barceloní, i la produc-
tivitat agrícola d'aquesta zona va experimentar impor-
tantíssimes transformacions. En un principi van multi-
plicar-se les collites dels productes tradicionals, i
després aquests van anar essent substituïts per
fruiterars i productes d'horta, amb rendiments molt
més alts. L'agricultura d'aquesta zona va convertir-se
en una de les millors de tot Catalunya.

Encara avui el Baix Llobregat és una de les tres comar-
ques catalanes amb més superfície regada (les altres
son el Segrià i el Maresme) i, amb només un 2.5% de
població activa dedicada a l'agricultura, se situa en el
lloc que fa deu quant a la producció agrària catalana.

Paral·lelament al que podríem qualificar de revolució
agrària, el Baix
Llobregat va
iniciar tímida-
ment la seva
i n d u s t r i a l i t-
zació. Però no
ha estat fins a
la segona mei-
tat del segle
XX, a partir del
1950 i sobretot

a la dècada dels 60, quan de forma molt ràpida el Baix
Llobregat ha passat a ser una comarca predominant-
ment industrial.

Les primeres indústries, les del segle passat, estaven
dedicades preferentment al tèxtil. Al nord van aprofi-
tar el riu. L'any 1846 es va establir a Esparreguera la
colònia Sedó (el 1902 tenia 1.968 treballadors, però
va haver de plegar el 1977), que agafava l'aigua de la
resclosa del Cairat, on s'instal·là la primera central
hidroelèctrica de Catalunya. També van obrir-se tot
d'altres empreses tèxtils prop de Can Bros, just
damunt de Martorell.

Per contra, moltes de les primeres instal·lacions indus-
trials de la vall baixa i el delta van anar lligades als

salts d'aigua del canal de l'esquerra, construïts aprofi-
tant el desnivell del seu curs i amb la finalitat d'ajudar
al finançament de l'obra. En un principi no eren grans
implantacions industrials, sinó petits molins i
fàbriques modestes. A la banda dreta del riu, en canvi,
a Santa Coloma de Cervelló, va traslladar-s’hi el 1891
el Vapor Vell de Sants, propietat de la família Güell. La
colònia Güell, projectada per Gaudí i els seus col·labo-
radors, tenia més de mil treballadors el 1910; tan-
mateix, el 1973 tancava.

Pels volts de l'any 20 del segle XX hi hagué un nou
impuls industrial a la comarca, ara ja localitzat fona-
mentalment a la zona del delta (Cornellà, Gavà, el
Prat) i dedicat, a més del tèxtil, a d'altres activitats
com la química, la metal·lúrgia o l'elaboració de paper. 

Totes aquestes indústries es veuen ara com simples
gotes d'aigua en el mar de l'impacte industrial recent. 

DDee  nnoouu  eell  nnoorrdd

La crisi econòmica ha colpejat fortament el Baix
Llobregat. Mentre que durant uns anys la comarca fou
inclosa dins el grup de pobles de la "Catalunya rica",
ara es parla de xifres que ronden el 35% d'atur
(algunes localitats no hi arriben, però d'altres ultra-
passen aquest percentatge). Tant al nord com al sud
de la comarca hi ha grans bosses de pobresa. Un bon
nombre de poblacions del Baix Llobregat tenen avui
nivells de renda per càpita inferiors a la mitjana cata-
lana. La llista és llarga: Sant Vicenç del Horts, Sant
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues, Sant
Boi, Viladecans, Gavà, el Prat, Cornellà i L'Hospitalet, a
la vall baixa i el delta, i Olesa, Sant Andreu de la Barca
i Esparreguera, al nord. Al costat, però, les poblacions
de Sant Just Desvern, Castelldefels, Martorell o Molins
de Rei tenen nivells de renda per càpita superior a la
mitjana catalana. 

Tanmateix, el nord del Baix Llobregat té ara, propor-
cionalment, un ritme de creixement demogràfic més
alt que el sud. I aquest augment de la població no és
fruit tan sols del propi creixement vegetatiu sinó que
s'hi afegeix un corrent migratori, en bona part proce-
dent d'altres poblacions de la comarca més castigades
per la crisi. Es dóna el cas que una part dels alumnes

al segle XVIII la zona
més dinàmica era al
nord al voltant de
Martorell, Olesa i

Esparreguera
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de batxillerat de l'institut de Martorell han fet estudis
primaris a Cornellà, L'Hospitalet o el Prat. Les famílies
d'alguns d'ells han seguit el trasllat de SEAT de la zona
franca a Martorell. D'altres han anat a treballar en
algunes indústries de la zona.

El preu del sòl industrial, l'amplitud de l'oferta i la
moderna comunicació (A-2, B-30, via fèrria el Papiol-
Mollet) han revalorat el nord del Baix Llobregat per a
la implantació industrial. Pels volts del 1980, mentre
els preus mitjans del pam quadrat de sòl industrial a
L'Hospitalet o el Prat eren de 300 a 500 pessetes, els
de Sant Andreu de la Barca eren de 110 pessetes i els
de Martorell o Abrera de 130 pessetes. Curiosament,
la zona amb preus més baixos era la de Sant Vicenç
dels Horts, Pallejà i el Papiol, amb preus de 80 a 100
pessetes el pam quadrat.

SSeerr  oo  nnoo  sseerr  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt

S'ha dit molts cops que la gent del nord del Baix
Llobregat no se sent part de la comarca. I aquesta
manca d'identificació també es dóna al sud. Una de
cada quatre de les persones que viuen a l'àmbit de la
Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB), però
fora d'aquesta ciutat, creuen que viuen a Barcelona;
tanmateix, el desconeixement és menor entre els qui
viuen al delta del Llobregat i al Besòs que entre els
residents del Vallès. En l'àmbit de la CMB, només una
persona de cada tres sap el nom de la pròpia comar-
ca. El municipi apareix com l'element identificador
més reconegut.

Però els problemes que té avui plantejats el Baix
Llobregat transcendeixen l'àmbit municipal. Hi ha
planificacions, promocions i coordinacions que ja s'es-
tan duent a terme intermunicipalment i, en alguns
casos, comarcalment. La necessitat ha estat sentida i
expressada repetidament per tècnics i polítics de
tendències diferents. Per això hi ha tantes expecta-
tives al voltant de la futura llei d'ordenació territorial
de Catalunya, que institucionalitzarà de nou les comar-
ques i la seva representació.
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Aquest article recull de forma resumida part de les
conclusions d’un treball d’investigació sobre la percep-
ció del territori comarcal que tenen els baixllobre-
gatins. Els resultats són el fruit de 508 enquestes fetes
a alumnes de 4t i 5è d’FP i COU de tota la comarca, així
com de les entrevistes a 18 persones (mitjana d’edat
de 53 anys) que han viscut els canvis més importants
de la comarca. Aquest estudi ha rebut el suport
econòmic de la Direcció General d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Posteriorment ha estat una
part de la Tesi Doctoral del que subscriu.

Els habitants de la comarca del Baix Llobregat no
perceben de forma global tota la comarca. Així mateix
la imatge que tenen d’aquesta comarca reflecteix un
desconeixement quant a la forma que té, els seus
límits i el contingut que hi ha dins el seu territori.
Podem dir que la unitat territorial que es domina més
és el “subsector”, és a dir, el grup de municipis més
propers al de residència, malgrat que la hipermobilitat
dels habitants els portin a desplaçar-se per subsectors
o municipis fora de la comarca. La intensitat de la
presència dels municipis o dels altres elements que hi

ha a la comarca en la seva imatge disminueix de
forma important a partir dels 5-8 kilòmetres de radi,
però sempre amb una tendència a tenir més
importància els més propers a Barcelona.

En la imatge de la comarca que tenen els habitants,
els elements més importants són els municipis i
després el riu, la costa i Montserrat. Però no hi ha cap
element suficientment important que estigui present
en el mapa mental de la major part de la població.
Només el riu Llobregat està citat per un 73% de la
població, però a la pràctica no el saben situar bé ni el
fan servir com a element de referència per situar els
municipis o els altres elements que estructuren el
paisatge de la comarca. 

Els desplaçaments són el principal procediment per
conèixer la comarca, encara que en aquests desplaça-
ments els habitants no són conscients d’allò que hi ha
al territori, dels canvis que s’hi van donant i de les
característiques de l’espai per on passen. És a dir, els
baixllobregatins fan servir la comarca com a suport de
les seves activitats, determinades per les seves neces-
sitats i obligacions personals, i es formen un mapa
mental estructurat per un reduït nombre d’elements o
llocs molt relacionats amb la seva vivència personal.

LA PERCEPCIÓ DE LA COMARCA 
PELS BAIXLLOBREGATINS1

JOSEP PALOS RODRÍGUEZ

(1) Aquest article va ser publicat a Materials del Baix
Llobregat, núm. 1, 1994. P. 60-62. 

Josep Palos és professor associat del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la
Universitat de Barcelona. Des de l'any 2003 és responsable de la Secció de Formació de Professorat
de Persones Adultes i de Tècnics d'Intervenció Sociocomunitària de l'ICE d'aquesta mateixa universi-
tat. Actualment també és mestre d'Educació Primària i professor de Ciències Socials de la Subdirecció
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Els principals motius d’aquests desplaçaments són el
treball, l’estudi, les diversions i les compres. Aquesta
mobilitat dels habitants de la comarca va dirigida prin-
cipalment a Barcelona, que és el principal centre
d’atracció de la comarca. Però dins la comarca també
hi ha municipis amb gran capacitat d’atracció; aquests
són els més grans i a cada sector comarcal hi ha un o
més municipis que es reparteixen les funcions de
capitalitat, com ara Olesa de Montserrat, Martorell,
Molins de Rei, Sant Feliu de Ll., Cornellà de Ll. i
Castelldefels. D’aquests, Molins de Rei i Sant Feliu són
els dos que tenen més capacitat d’atracció per
aquests desplaçaments, sobretot a la comarca; el més
conegut perquè “han estat allà” és Castelldefels.

Aquesta manca d’una capitalitat per a tota la comarca
és una de les causes que la meitat de la població
percebi una comarca amb diferents parts (sobretot en
les persones adultes). Generalment s’associa el fet de
percebre una comarca sense unitat territorial a la per-
cepció d’una comarca sense identitat. Els elements
que fragmenten més la comarca són la distància a la
costa, l’activitat econòmica, i la funció dominant, resi-
dencial i industrial del territori. 

Més del 60% pensen que la comarca té identitat, però
a l’hora d’explicar els elements o factors que li donen
aquesta identitat tenen moltes dificultats i aporten
una gran dispersió de motius. La major percepció
d’identitat es dóna en les persones joves i l’aspecte
més esmentat d’aquesta identitat és la indústria i el
procés d’industrialització; d’altra banda aquest factor
es valora de forma negativa. És a dir, que els factors
que donen identitat a la comarca, segons les   per-
sones més joves, són principalment els elements i fac-
tors que homogeneïtzen la comarca (indústria, com-
posició de població, proximitat i accés a Barcelona,
densitat...). Curiosament, per a les persones més
grans (de 30 a 80 anys), la comarca no té identitat i
precisament l’ha perduda per aquestes mateixes
grans transformacions d’aquest grup de població que
ha viscut sobretot des de 1955. Es dóna el cas que els
elements o activitats que tradicionalment s’han con-
siderat representatius de la identitat comarcal (riu,
agricultura, delta...) no tenen aquesta funció en els
mapes mentals dels habitants. 

Però en la imatge mental dels habitants sobre la

comarca també són presents algunes propostes per
potenciar la identitat de la comarca. Les activitats con-
juntes entre municipis de la comarca, la promoció i la
facilitació de l’accés a la cultura, la instal·lació d’una
universitat a la comarca, la recuperació de l’equilibri
medioambiental i, en concret, la neteja del riu, i la
millora de les comunicacions, són, entre altres, les
propostes més majoritàries. Malgrat això, el ventall de
propostes és molt ampli.

Els aspectes que es valoren més positivament i que
actuen com a factors que arrelen la població a la
comarca són, entre d’altres, la natura i la platja, la
tranquil·litat, les relacions socials i les diversions. Dels
municipis, que són els marcs més propers des d’on
s’identifiquen els baixllobregatins amb la seva comar-
ca, continuen sent vàlids aquests factors, la
tranquil·litat, la seguretat, la convivència, l’amistat i les
diversions, com a factors de satisfacció de residència.
És remarcable el fet que per a les persones de nivell
econòmic baix tenen més importància les relacions
socials i l’amistat com a factors de satisfacció.

Per als habitants de la comarca, aquesta no actua com
un marc de pertinença. És a dir, els baixllobregatins no
se senten de la comarca. El marc de màxima
acceptació, és a dir, “se senten amb més intensitat”
(elegits en 1a i 2a opció), és Catalunya i després el
municipi de residència. Però, si tenim present el
rebuig d’aquest marc, l’índex de pertinença més ele-
vat és per a Barcelona, que ocupa el lloc de Catalunya.
La comarca es presenta com el marc de les indiferèn-
cies (ni acceptació ni rebuig). S’ha de ressaltar que els
índexs de pertinença més baixos a Catalunya es
donen en els nivells econòmics més baixos i que el
sentiment de pertinença a Espanya es bipolaritza en
els nivells econòmics baixos i alts. 

Les transformacions que es produeixen en el territori
comarcal com a conseqüència de les actuacions
econòmiques i que es viuen quotidianament només
les perceben la meitat de la població jove (entre 17 i
21 anys) malgrat que la nostra comarca en els últims
anys ha estat una comarca profundament transforma-
da. En el cas de les persones adultes totes perceben
una gran transformació, des d’una perspectiva històri-
ca, contrastant amb les persones més joves, que no
tenen aquesta perspectiva. Però sí que hi ha coin-



Materials del Baix Llobregat, 11. 2005 (47-49) 49

cidència en el fet de considerar la indústria, els
usuaris i l’administració com els principals agents
d’aquestes transformacions. El fet de considerar la
població en general com un dels principals causants
de les transformacions (al  mateix nivell  que   l’ad-
ministració o que la indústria i amb molta més
responsabilitat que les immobiliàries, constructores,
etc) reforça la idea expressada anteriorment que els
habitants utilitzen i viuen el territori comarcal de
forma poc crítica.

Finalment, els baixllobregatins tenen una imatge po-
sitiva de la comarca. Aquesta imatge es va convertint
progressivament en negativa segons ens apropem a
Barcelona. Els habitants intenten desmarcar-se de la
influència de Barcelona i dels seus efectes negatius, a
la vegada que reivindiquen els avantatges de la ciu-
tat, sobretot del sector serveis. Tant és així que no es
considera cap municipi pertanyent a l’àrea central de
l’aglomeració de Barcelona (amb valors principalment

negatius), i que una gran part de la comarca es con-
sidera que està fora de la perifèria de Barcelona; però,
fins i tot quan es considera que el seu municipi de
residència és de la perifèria, i no del centre, es justifi-
ca amb valors positius o per la distància. És a dir, que
malgrat que els baixllobregatins no tenen un senti-
ment comarcalista, saben que viuen al Baix Llobregat
i defensen el manteniment dels valors que encara els
arrelen al seu municipi i fins i tot al seu subsector
territorial de relacions, que actua com a substitut del
marc comarcal. Potser a partir d’aquests elements i
valors dominants en els mapes mentals s’hauria de
potenciar el coneixement d’altres sectors de la comar-
ca. Perquè dins la nova unitat de planificació territo-
rial de l’àrea d’influència de Barcelona, la Regió I, cal-
drà potenciar les identitats locals. 

GGrrààffiicc  rreepprreesseennttaattiiuu  ddeell  mmaappaa  mmeennttaall  sseeggoonnss  %%  ddee  cciitteess  ssoobbrree  eell  ttoottaall  ccaarrttooggrraaffiiaatt  ((iinncclloossooss  eellss  mmuunniicciippiiss))..  
FFoonntt:: EEllaabboorraacciióó  pprròòppiiaa..
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La revista Arrel em demana un article que faci
referència a la problemàtica de l’organització terri-
torial catalana present i futura. Hom més aviat
creuria que en aquesta qüestió, pel que fa al nivell
de franctiradors o amateurs, ja està tot dit, però es
veu que encara hi ha qui pensa que es pot fer un
nou esforç; els agraeixo la confiança, però no estic
gaire segur que el resultat sigui el que tenien al cap.

En aquesta qüestió de la divisió comarcal catalana,
s’hi podria aplicar la coneguda frase dels socis
barcelonistes: “Aquest any sí”. De fet, en els darrers
deu anys s’han fet innombrables actes i s’han escrit
molts articles en previsió de la imminent Llei
d’Organització Territorial, però per raons diverses
aquest projecte de llei s’ha anat posposant. Part
d’aquestes raons són les dificultats que plantegen
les múltiples qüestions que esmentarem.

El llarg període d’espera podria completar-se des de
l’angle positiu d’una millor preparació i un més gran
coneixement de la realitat abans de la resolució

final, però dissortadament crec que, fins i tot des
d’aquest punt de vista, s’ha perdut lamentablement
el temps. La manca de treballs científics seriosos,
que únicament poden ésser institucionals, és acla-
paradora.

Per això, un cop més, aquestes volen ésser unes
reflexions constructives que s’afegeixin a les moltes
que s’han fet sobre la qüestió. Poques novetats hi
haurà, en el millor dels casos és una selecció sub-
jectiva de les coses que, de forma dispersa, s’han
anat dient. Per sort per a tots els qui vulguin opinar
sobre aquestes qüestions, existeix una obra cabdal,
la portada a terme per Enric Lluch i Oriol Nel·lo, que
facilita aquesta tasca d’analitzar el que s’ha dit en
els darrers quaranta-cinc anys.2 Aquesta publicació
m’excusa de donar referències sobre el tema. Com
ja s’ha dit, aquí simplement volem apuntar alguns
dels problemes que es plantejaran als encarregats
de redactar i d’aprovar la nova divisió. No són tots
els problemes, són simplement els que personal-
ment considero més importants.

PROBLEMÀTICA DE LA PROPERA ORGANITZACIÓ
ADMINISTRATIVA CATALANA

JOSEP MARIA CARRERAS

(1) Aquest article va ser publicat a Arrel (1995), núm. 10, P.
11-19. 

Josep Maria Carreras (Vilanova i la Geltrú, 1942). Economista per la UB, Màster en Ciència Regional
per la Universitat de Lancaster i Màster en Ciència Urbana per la Universitat de Birmingham. És tèc-
nic urbanista i forma part del Registre Oficial d’Auditors de Comptes. Síndic de Comptes (1984-2004)
i actualment vocal del Tribunal Català de Defensa de la Competència. Ha estat professor de la UB, de
la UPC i de la UA. Actualment forma part de la Comissió Executiva de l’Associació Catalana de Ciència
Regional i de la Fundació Ernest Lluch i presideix una associació, SEBA, d’usuaris d’energia solar. 

(2) El Debat de la divisió territorial de Catalunya (1939-
1983). Diputació de Barcelona, 1984.
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CCrrííttiiccaa  ddee  ll’’oorrggaanniittzzaacciióó  aaccttuuaall

Potser d’entrada caldria fer una pregunta que potser
la majoria consideri que té una resposta òbvia, però
que no crec que ho sigui tant. Per què cal una nova
organització de l’administració territorial?, i en tot
cas, per què cal establir les comarques?

S’ha de deixar ben clar des del començament que
si es demana una nova divisió o organització terri-
torial és, d’antuvi, perquè l’existent no funciona com
cal. S’ha dit a bastament que els municipis actuals
no tenen les dimensions adequades, en molts casos
són massa petits i en d’altres, massa grans. També
tenen una dotació de recursos insuficients per a les
funcions que la llei els encomana. Hi ha molts
municipis que tenen diversos nuclis, alguns dels
quals tenen prou entitat per ésser al seu torn
municipis. Per altra banda, tenim conjunts urbans
dividits entre diversos municipis i, en general, grans
desproporcions d’extensió i població.

Pel que fa als límits territorials, herència de formes
socials i d’activitats econòmiques arcaiques, poc
tenen a veure amb els límits de les àrees funcionals
actuals. Aquesta manca de funcionalitat es deriva,
també, del fet de no reflectir realitats supramunici-
pals d’un elevat nivell d’urbanització, que
estableixen creixements físics i dependències
socials, econòmiques i administratives que fan
aberrant, en molts casos, l’actual delimitació.

També en l’altre nivell administratiu existent, el
provincial, trobem problemes funcionals, per
exemple el derivat del fet que els seus límits
parteixen realitats socials i econòmiques molt evi-
dents, unes ja tradicionals i d’altres que s’han pro-
duït al llarg de la seva vigència. Cal dir igualment
que la divisió provincial es va aplicar de forma
homogènia a realitats força heterogènies, que està
basada en un model molt centralitzat i que tot això
ha generat tradicionalment un sentiment popular
d’animadversió.

MMaappaa  ddee  llaa  DDiivviissiióó  SSaanniittààrriiaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  eeddiittaatt  ppeerr  llaa
CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  SSaanniittaatt..  FFeebbrreerr,,  11993377..  

MMaappaa  ddee  lleess  BBiibblliiootteeqquueess  PPúúbblliiqquueess  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  eeddiittaatt
ppeell  CCoommiissssaarriiaatt  ddee  PPrrooppaaggaannddaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee
CCaattaalluunnyyaa
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Com a resum podríem dir que, en general, els àmbits
funcionals reals no coincideixen amb els adminis-
tratius, que els organismes d’administració local no
tenen els recursos adequats a les seves funcions, que
la Generalitat tampoc no ha sabut evitar aquesta
estructura centralitzada que tenien, en general, les
transferències rebudes. Tot això fa que tinguem un
sentit crític respecte de l’organització territorial actual.

A més d’això, i potser com a conseqüència, cal afegir
la demanda social, recollida per l’Estatut, d’institu-
cionalitzar les comarques i també la d’abolir la divisió
provincial, tot i que aquesta darrera ha sofert una forta
frenada arran de la Sentència del Tribunal
Constitucional en referència amb la Llei de
Transferència Urgent i Plena de les Diputacions a la
Generalitat.

Aquestes serien, doncs, les raons per les quals cal
establir una nova divisió territorial més racional i
operativa que l’actual i, com desenvoluparem més
endavant en parlar dels objectius, que sigui apta per

a les tasques de programació i prestació de serveis i
per a la representació democràtica dels interessos
dels seus habitants.

Així doncs, la reforma es fa per tal de poder assolir
uns objectius tècnics de forma més planera, però
també per raons que tenen poc a veure amb l’eficàcia
de l’administració, com per exemple aprofundir en la
democràcia o vertebrar el territori i la societat cata-
lana. Són dos tipus d’arguments diferents, i si és difí-
cil aventurar conclusions sobre el primer, en el segon
cas entrem en terrenys metafísics on és molt més
complicat treure conclusions.

En el camp de l’eficàcia administrativa, s’han esmen-
tat principis clars d’acostament de l’administració a
l’administrat i de simplificació administrativa. És a dir,
en aquest moment s’hauria de veure si hi ha
problemes de distància (física o psicològica) i de com-
plexitat  que  caldria  reformar.  S’ha  parlat  del  cen-
tralisme barceloní i, de forma molt menys extensa,
també del centralisme de les capitals provincials.

MMaappaa  ddee  llaa  DDiivviissiióó  TTeerrrriittoorriiaall  eeddiittaatt  ppeell  CCoonnsseellll  dd’’EEccoonnoommiiaa
ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  GGeenneerr,,  11993377..  

ZZoonneess  ddee  ccoonncceennttrraacciióó  ddeemmooggrrààffiiccaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa..11997755..
FFoonntt  ddooccuummeennttaall::  CCaattaalluunnyyaa:: HHoommee  ii  TTeerrrriittoorrii..  PPuubblliiccaacciioonnss
ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  JJaauummee  BBooffiillll..
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Respecte al centralisme barceloní, cal dir que fa
referència, des del punt de vista administratiu, a les
competències de la Generalitat o bé a aquelles com-
petències del govern central que estan radicades a
Barcelona, que són cada cop més reduïdes. És evident
que altres centralismes socials i econòmics, amb algu-
na relació amb l’administratiu però no pas depenent
d’ell, formen  una  part   considerable  d’aquest  cen-
tralisme, però això és difícilment combatible amb la
reforma administrativa del tipus que generalment es
planteja (penseu en la concentració demogràfica,
industrial, financera, cultural, etc., de l’àrea metropoli-
tana barcelonina), tot i que hi pot tenir efectes parcials.

EEll  ““rreessttaabblliimmeenntt””  ddee  llaa  ddiivviissiióó  tteerrrriittoorriiaall  ddee  11993366

Abans de fer una proposta positiva, voldria fer-ne una
de negativa: cada cop estic més convençut, encara
que això sigui una actitud minoritària, que el restabli-

ment del mapa administratiu de l’any 1936 és un
anacronisme, i que no compliria els objectius que hem
esmentat d’una forma adequada. Dic això amb el
major respecte envers els membres de la Ponència
perquè crec que varen fer un treball modern i molt bo
per la seva època.

Aquest convenciment està basat en dos fets, que lògi-
cament no podia preveure la Ponència. Un, prou
comentat, és el dels canvis econòmics i socials de la
comunitat catalana en els darrers anys, especialment
durant els anys seixanta i primeries dels setanta. Un
altre, potser menys considerat, és l’immens canvi
sofert per l’administració pública a tots els nivells:
municipal, provincial, autonòmic i estatal. És a dir, han
canviat les funcions i els usuaris de manera prou con-
siderable per fer pensar que cal canviar els
mecanismes d’actuació.

Pel que fa al primer grup, hi ha alguns canvis que

DDeennssiittaatt  ddee  ppoobbllaacciióó  aa  lleess  ccoommaarrqquueess  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,
11997755..  
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fins i tot els reconeixen els més aferrissats defensors
de la reinstauració, com en el tema de l’àrea de
Tarragona-Reus, però per raons personals prou
conegudes, s’obvia aquesta realitat. Per altra banda,
s’hauria de parlar de les millores de la xarxa de
carreteres, de les comunicacions, de la motorització,
de la urbanització, del creixement demogràfic, etc.

Quan  es  parla  del  restabliment, sovint  no  es  con-
sideren les regions o vegueries que, per a mi, tenen
una vigència igual o superior a la de les comarques en
el paper de regions de planificació. Es tracta de decidir
si el factor fisicogeogràfic és més o menys rellevant
que el factor, diguem-ne, socioeconòmic a l’hora de
crear una nova divisió administrativa. Si donem
prioritat al primer factor, segurament la divisió de
1932 continuaria sent vàlida, ja que les modificacions
produïdes no són suficients per recomanar un canvi.
Però no serà així si optem pel segon, ja que els can-
vis han estat aclaparadors.

Però encara hi ha un tercer element, i és que, tot i
tenir el mateix nom, no ens referim al mateix instru-
ment, el volem per a unes altres coses. Ni els con-
ceptes polítics, com per exemple, el de participació o
el de democràcia, ni els conceptes administratius són
comparables als de cinquanta anys enrere.

Fins i tot en el cas que es cregués necessari el seu
restabliment d’acord amb un suposat arrelament
popular, l’únic factor positiu rellevant, caldria afegir
tantes coses a la proposta de 1936 (organismes de
govern, competències, mecanismes de transferèn-
cia, fonts dels recursos necessaris, etc.,) que el seu
contingut seria majoritàriament obra dels restau-
radors de 1985 i no pas de la Ponència creada el
1932. Això cal remarcar-ho perquè no hi ha dubte
que el bon nom de la Ponència podria ésser utilitzat
en va, i es podria fer creure que es restableix una
cosa antiga, si bé, realment, es crea en gran part de
bell nou. 

MMaappaa  aammbb  llaa  ddiivviissiióó  ccoommaarrccaall  qquuee  
aaccoommppaannyyaavvaa  eell  ttrreebbaallll  ““DDeetteerrmmiinnaacciióó  ddee  lleess  

ccoommaarrqquueess  nnaattuurraallss  hhiissttòòrriiqquueess  ddee  CCaattaalluunnyyaa””  ddee
ll’’aannyy  11889977..  LLeess  llíínniieess  ddee  ppuunnttss  iinnddiiqquueenn  

ll’’aaccttuuaall  ddiivviissiióó  ccoommaarrccaall  sseeggoonnss  llaa  PPoonnèènncciiaa  ddee  llaa
DDiivviissiióó  TTeerrrriittoorriiaall..
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El que fa deu anys podia ésser un restabliment pro-
visional, bàsicament un gest de reconeixement
polític de la nova situació, ara ja cal que sigui la
constitució d’entitats amb capacitat immediata d’ac-
tuació i de gestió administrativa. La preautonomia
permetia certes coses que l’autonomia ja no permet.
Això no deixa de tenir avantatges, ja que, sens
dubte, un restabliment, encara que fos provisional,
condicionaria fortament l’establiment de solucions
alternatives.

EEll  mmaarrcc  lleeggaall

És prou evident que, d’acord amb l’Estatut i la
Constitució, la Generalitat té competències per ende-
gar la reforma de l’organització territorial de l’adminis-
tració. Fins i tot podríem dir que són competències
àmplies, llevat del cas de les províncies. Alguns autors,
en tractar el tema, fins i tot parlen d’obligatorietat,

atès el to imperatiu amb què l’article 5.1. de l’Estatut
diu: “La Generalitat de Catalunya estructurarà la seva
organització territorial en municipis i comarques;
també podrà crear demarcacions supracomarcals”.

En tot cas, l’”obligatorietat” es referiria als municipis i
a les comarques. I en aquestes entitats ho pot fer tot,
fixar els límits, el nombre, les funcions, etc. També
podrà crear, com ja hem citat, demarcacions supra-
municipals i agrupacions basades en fets urbanístics i
metropolitans, evidentment com diu la Constitució,
“diferents de la província”.

En el cas de la província, cal mantenir el seu doble
caràcter d’organització territorial de l’Estat i d’identitat
local, així com de circumscripció electoral també per a
l’Estat. Tot i que, una part important de les seves fun-
cions poden ésser transferides a d’altres organismes,
cosa que, en part, s’ha fet, per exemple entre la
Diputació Provincial de Barcelona i la Generalitat.

PPllaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióó  eenn  zzoonneess  ddeell  tteerrrriittoorrii  ccaattaallàà..  RReeggiioonnaall  PPllaannnniinngg,,  11993322..
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Per tant, el marc legal és prou ampli, potser no tot
el que es voldria, però sens dubte permet, si es vol,
de fer una reforma profunda de l’organització terri-
torial de l’administració catalana.

NNiivveellllss  dd’’oorrggaanniittzzaacciióó

A l’hora de definir un nou model d’organització
territorial per a Catalunya potser cal començar
decidint el nombre de nivells o organismes que
actuaran sobre un determinat territori. Sembla, com
ja hem dit, que hi ha un mínim legal de tres nivells
(municipi, comarca i província) tot i que l’omissió
de les comarques seria teòricament possible. Això
és massa o és insuficient? Crec que per respondre
de forma coherent al tema, caldria plantejar-se’l de
baix a dalt i examinar cadascun dels possibles
nivells. Començarem, doncs, pel municipi.

Quan s’examina l’organització administrativa vigent,

hom constata l’existent inadequació de l’actual
mapa municipal amb la realitat social i administra-
tiva. L’extraordinària heterogeneïtat de superfícies,
volums de població i recursos, no té res a veure
amb la també heterogènia realitat de la nostra
societat. D’aquest fet es deriva que gran part dels
nostres municipis siguin incapaços de portar a
terme, de forma mínimament correcta, les com-
petències que els marca la llei.

Des de l’òptica de l’eficàcia administrativa, la refor-
ma del mapa municipal és absolutament
necessària, i així ho han entès una bona part de
països europeus, que patien situacions similars a la
nostra, i que ja l’ha portada a terme.

Però, des del punt de vista de la representació
política dels ciutadans, de l’organització de la con-
vivència, de la participació, etc., la critica de  l’ac-
tual organització es fa sovint per raons ben
oposades: dimensions excessivament grans, agru-

EEll  ccrreeiixxeemmeenntt  ddee  lleess  ccoommaarrqquueess  eennttrree  11997700  ii  11997755.. PPoorrttaaddaa  ddeell  lllliibbrree  dd’’AAnnttoonnii  MMoonnttaannyyoollaa  ssoobbrree  ““OOrrggaanniittzzaacciióó
TTuurrííssttiiccaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa””..  11993322..
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pacions forçades en contra del parer dels ciutadans,
desconnexió entre el nucli central i altres agrupa-
cions de població, etc.

És a dir, per la banda de l’eficàcia administrativa es
demanen unitats prou grans i dotades de tota mena
de recursos, mentre que per la de la participació
política es veuen necessàries moltes unitats lli-
gades a les característiques del poblament en l’es-
pai. El que això comporta és que és necessària una
distribució de competències flexible, en funció de

les capacitats de cada municipi i, a més, una orga-
nització a nivell superior, però també d’amnistració
local que porti a terme les competències que no
puguin realitzar els municipis més petits.

Ens trobem, doncs, que per resoldre la qüestió, en
gran part de les propostes que s’han fet fins ara hi ha
dos nivells politicoadministratius en l’àmbit de l’ad-
ministració local: uns de base sociopolítica que per
similitud amb l’existent podem anomenar municipis, i
uns altres, de base més economicoadministrativa, de

CCaattaalluunnyyaa..  PPrroojjeeccttee  ddee
DDiivviissiióó  CCoommaarrccaall,,  ppeerr
PPaauu  VViillaa..
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nova creació que en direm comarques.

Però aquesta no és la solució més completa en el
tema de l’administració local. En el mapa que
podem anomenar municipal, cal una modificació
molt important: en primer lloc la racionalització
dels límits, l’eliminació d’enclavaments, l’adaptació
a la urbanització, el reconeixement de personalitats
noves, la devolució de personalitats arrabassades
en períodes anteriors d’afanys concentradors, etc.
Deixem de banda el que cada municipi pugui fer
d’acord amb la seva capacitat d’autoorganització en
matèria de descentralització ciutadana (districtes,
entitats menors, etc.).

Tot plegat pot donar com a conclusió en contra de
l’objectiu de simplificació un augment del nombre
de municipis. Si es vol mantenir l’objectiu de
racionalitat econòmica en la utilització dels recur-
sos, cal que el nou nivell, basat en una més gran
adequació a les àrees òptimes de prestació dels
serveis, sigui molt més eficaç que el que existia fins
ara, i que generi una economia que compensi els
costos de creació d’un nou nivell.

Per tant, tenim ja justificat el nivell comarcal per la
necessitat de potenciar i modernitzar l’administració
local. Aleshores, les comarques són organismes clau
d’administració local, que neixen de baix a dalt, que
tenen limitada la seva dimensió per les necessitats de
la base, la seva capital no pot ésser gaire lluny de tots
els seus components, ja que és possible que s’hi
localitzin serveis molt bàsics. Estem parlant de comar-
ques petites, més aviat d’allò que alguns tècnics
anomenen subcomarques o rodalia d’àrees de mercat
laboral o de serveis més que de les tradicionals àrees
comercials, encara que això depèn molt de les carac-
terístiques del centre.

Pensem, però, que a Catalunya hi ha molts territoris
sense un centre clar i que aquesta estructura clàs-
sica de polarització entorn d’un nucli únic és cada
cop més rara en el nostre territori, ja que, per una
banda, les àrees metropolitanes polinuclears i per
una altra les zones despoblades o amb fluxos pràc-
ticament inexistents, van guanyant terreny.
Clarament la franja central de Catalunya, és l’única
amb un model comarcal clar, ni el litoral ni la

muntanya tenen una lectura tan simple del territori.
Això pot portar a pensar en diferents classes de
comarques o, fins i tot, a utilitzar l’organització
administrativa com a instrument de vertebració del
territori, cercant un nou model del sistema de ciu-
tats, estès per tot el país.

Per altra banda, aquestes comarques amb vocació de
municipi gran han d’ésser nombroses, segurament
l’actual manca de reivindicacions fa pensar a algú que
les comarques del 1932 més les deu o dotze queixes
tradicionals solucionaria el problema. Jo crec que fóra
més realista pensar en el desencadenament d’una
sèrie de reivindicacions comarcals, o per ser més
exactes, de “capitals comarcals”, que pot fer créixer la
xifra de forma ràpida a partir del moment que s’iniciï
la tramitació del projecte de llei.

Si deixem el nivell local i anem a l’autonòmic, se’ns fa
evident la necessitat de descentralitzar la gestió de la
Generalitat. Fins ara això s’ha fet generalment uti-
litzant el marc provincial, tot emprant noms   adients
que ho dissimulen. Quatre delegats territorials és una
xifra molt minsa comparada amb el nombre de caps
de servei radicats a Barcelona, però baixar a l’esglaó
comarcal és molt fort. A part del nombre hi ha loca-
litzacions no volgudes i volums de feina que no justi-
fiquen el càrrec. Sembla necessari un nivell interme-
di, global o sectorial; és un possible dilema –pensem
en les àrees sanitàries o en les demarcacions univer-
sitàries o dels bombers, fetes en funció de recursos i
necessitats pròpies-, però tot fa pensar que, per tal
d’ésser racionals, han de ser àrees coincidents. 

Personalment, per deformació professional, crec
que aquestes podrien ésser les regions de planifi-
cació que també s'han anomenat regions
econòmiques, en les quals és necessari coordinar
les activitats sectorials de les diverses administra-
cions, però que no requereixen una gran consoli-
dació administrativa i en aquest sentit és útil que
en el que sigui possible les demarcacions sectorials
siguin coincidents. Però aquestes àrees no tenen
gaire a veure amb les comarques que havíem
esmentat abans. Fóra un nivell administratiu,
autonòmic, sense altres nivells.

Aquestes unitats intermèdies (regions, vegueries o
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“provincietes”) són, però realment importants. Per
a la planificació, per a la gestió dels serveis supra-
comarcals, per racionalitzar l'actuació de la
Generalitat en el territori, etc, la coincidència en una
mateixa delimitació territorial d'un organisme d'ad-
ministració local (província) i d'uns serveis territorials
del govern autònom pot donar lloc a un procés de
relació iteratiu que, sens dubte, ha de millorar la
gestió dels dos nivells i establir un cert sistema com-
pensador. Permet, a més, establir uns llocs de diàleg
que per la seva dimensió poden ésser realment par-
ticipatius. No oblidem que fins i tot seguint el model
anglès, es pot donar lloc a una participació més orga-
nitzada dels representants al Parlament de Catalunya

elegits en part o totalment, en cada una de les zones.

Poder adequar el nombre de províncies al de les
regions seria una solució definitiva al secular pro-
blema provincial, en la mesura que fos necessària
encara alguna funció provincial dels organismes
perifèrics del govern central, i fóra una solució d’a-
cord amb una certa doctrina constitucional.

D’una manera progressiva i revestint-ho amb uns
tocs de racionalitat, hem justificat una estructura de
municipis, comarques, regions i serveis centrals, a
la qual cal afegir les diputacions i l’administració de
l’Estat. Com es diu ara correntment, això és massa!

XXaarrxxaa  ddee  lleess  iinnssttiittuucciioonnss  ccuullttuurraallss  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt..  CCaattaalluunnyyaa,,  11993322..
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On han anat a parar els principis de simplificació
administrativa? Com volem reduir el dèficit del sec-
tor públic?

CCrriitteerriiss  dd’’aaccttuuaacciióó

Justificades la necessitat i la possibilitat d’actuar i els
diferents nivells possibles, potser cal ja definir en quina
direcció hem d’actuar, és a dir, quins han d’ésser els
objectius o principis bàsics que ens han de guiar.

Si partim d’uns grans principis, que podrien ser els
de reforçament de la democràcia, la modernització
de l’administració pública de forma que permeti
ajudar la modernització de l’aparell productiu, la
disminució dels desequilibris socials i territorials,
l’increment de la participació pública i la màxima
autonomia possible compatible amb criteris de
racionalitat i eficàcia, podem deduïr-ne criteris con-
crets per a la reforma de l’administració.

En primer lloc, criteris d’economia i simplificació
que generin una major eficàcia i una més elevada
rendibilitat dels recursos utilitzats. Això vol dir:
màxima simplificació administrativa, acostar els
serveis al ciutadà optimitzant les àrees de prestació
dels serveis, creació de mitjans de coordinació
entre les diferents administracions i establiment
d’àrees territorials d’utilització genèrica, foment de
la racionalitat operativa mitjançant funcions de pro-
gramació i/o planificació de les àrees més adients
i modernització dels procediments de gestió
administrativa.

En segon lloc, pel que fa la participació i a la
democràcia, s’ha de fer un esforç perquè tot sigui
gestionat i/o decidit per la instància politicoadmin-
istrativa més propera als ciutadans, i per això ha de
tenir capacitat de gestió. L’únic límit serà que l’ac-
tuació no tingui una transcendència més àmplia de
la que és pròpia de l’entitat. S’han d’evitar les
dualitats de competències.

En el cas de l’autonomia municipal i comarcal, això
significa que, a més de tenir competències pròpies
i recursos suficients, el control de la seva legalitat
es fa mitjançant els òrgans judicials i no els

organismes de l’administració de rang superior, per
exemple Estat o Autonomia.

Tot això, evidentment, s’ha de fer tenint en compte
la realitat geogràfica i urbana (la qual cosa vol dir,
per exemple, tenir presents les realitats metropoli-
tanes o els fenòmens de despoblament), les àrees
funcionals existents derivades de l’activitat
econòmica, les tradicions culturals que inclouen
possibles “consciències comarcals” i també la
voluntat individual i col·lectiva dels ciutadans.

Com s’esdevé moltes vegades, aquests objectius
són en part contradictoris i per tant, cada proposta
d’organització territorial que es plantegi n’afavorirà
uns en perjudici dels altres. És aquí, evidentment,
on rau el paper del Parlament a l’hora d’organitzar,
primer, i després de conciliar el diàleg de les
diferents opcions polítiques presents en l’actualitat
al nostre país, de cara a la redacció de la Llei
d’Organització Territorial.

Aquesta és una decisió que afecta tothom i possi-
blement per molt temps. Quan hem parlat de la
divisió de 1932, hem comentat els canvis produïts
en els darrers cinquanta anys, però, a l’hora de
bastir una nova organització administrativa, caldrà
tenir presents també futures tendències de més
durada. És difícil d’esbrinar tendències demogrà-
fiques a llarg termini; en tot cas estem en un
període d’estancament en el creixement demogrà-
fic que, segons es preveu, durarà els propers deu o
quinze anys i, per tant, en aquest període no es
produiran grans canvis en el volum total de
població, però sí en la seva activitat social i
econòmica.

Els moviments camp-ciutat semblen aturar-se i
haver reduït la seva velocitat, però tampoc no s’es-
peren canvis dramàtics de retorn al camp. Sí que
són previsibles migracions entre ciutats, lligades a
canvis en l’activitat econòmica i en especialitza-
cions reeixides d’alguns indrets, però, per altra
banda, la tendència a reduir les distàncies, a causa
de la millora dels sistemes de transport, i a aug-
mentar els contactes, mitjançant un desenvolupa-
ment màxim de les telecomunicacions, fa que totes
les activitats siguin més mòbils, més localitzables a
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tot arreu, dit d’una altra manera, que es tendeixi a
una igualació progressiva del territori en aspectes
molt diversos.

Al mateix temps, surt una idea d’autoafirmació local
que té el seu màxim exponent en el municipi i el
seu, pràcticament intocable, status. Aquesta con-
tradicció entre la tendència homogeneïtzadora i
l’augment d’accessibilitat de tots a tots i la voluntat
de reformar la personalitat individual de grups,
territoris i zones diverses, i fins i tot d’especia-
lització econòmica, està amagada en cada una de
les alternatives d’ordenació existents.

Tot i que les postures més extremes semblen de
moment abandonades, poden tornar a sortir amb
força al llarg de la discussió. Fins i tot les propostes
que podem qualificar de moderades han de resoldre
d’alguna forma aquesta contradicció. Carregar el mort
a la Ponència de 1932 pot ésser una sortida hàbil
políticament, però té poc a veure amb els objectius de
racionalitat administrativa i d’altres que hem comen-
tat.

Hi ha, doncs, una possible alternativa teòrica. Donar
preferència als aspectes de racionalitat econòmica i
administrativa o bé als de participació i representació
dels diferents nivells d’interessos. Per racionalitzar, cal
disminuir el nombre de nivells i crear uns organismes
adequats a totes les funcions d’administració local, és
a dir, de dimensió, població i recursos suficients. Fan la
funció de les comarques i dels municipis, i amb un
centenar o dos d’unitats resolen el problema, que
altrament en necessitaria un miler. Aquesta solució es
veu, però contestada des de posicions més sociopolí-
tiques, en les quals no se sap prou bé si es tracta de
mantenir un suport electoral o de potenciar els
esmentats principis de participació i representació.

Si per unes raons o altres, s’adopta la proposta de tres
nivells, cal tenir molt present que el que està en perill
és la racionalitat econòmica i administrativa. Aquesta
solució no ha d’ésser causa d’increment de la despesa
pública corrent, ni de l’augment de la plantilla de fun-
cionaris dedicats a moure papers, ans al contrari, ha de
servir per reduir el cost d’aquests aspectes i, per tant,
incrementar la inversió i la dedicació dels serveis al
públic (ensenyament, sanitat, protecció civil, etc.).

És comprensible el dubte que el compliment dels propòsits
esmentats pot generar en el contribuent, i per això caldria,
de bell antuvi, establir les disposicions limitadores de la
despesa en personal i en béns corrents, per fer palesa la
millora que genera la reforma. Només en    aquest cas es
pot defensar aquesta posició en front de l’alternativa més
radical però també, potser, més tecnocràtica.

Ha de quedar ben clar que aquest dilema no s’ha
plantejat únicament a Catalunya, sinó a tots els països
d’Europa que han tirat endavant una reforma d’aquest
tipus. Per això, i avançant-me a una qüestió posterior,
un dels treballs fonamentals a l’hora de plantejar
aquest tema és l’estudi de la forma i resultats de les
reformes en altres països de la nostra àrea cultural,
política i econòmica.

Direm, finalment, que sigui quina sigui l’alternativa
escollida, en cap cas la solució serà uniforme. Les
fortes diferències que existeixen en el territori català
fan del tot necessari imaginar solucions flexibles, en
què una bona part de les funcions de l’administració
pública local i algunes de l’autonòmica puguin ésser
assignades o bé delegades a organismes diferents
segons les àrees territorials.

Un exemple fonamental i específic és el cas de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Res no impedeix que s’hi
defineixin municipis, comarques, potser, fins i tot, una
província o una vegueria. Però al mateix temps cal pen-
sar que el municipi de Barcelona ha d’estar descentra-
litzat en barris, que la CMB sigui una comarca especial,
que a nivell de vegueria, regió, província o AMB, o sigui
a nivell d’agrupació de comarques, es portin a terme
una sèrie de competències d’administració local i
autonòmica per mitjà d’autoritats úniques, que en altres
zones les portarien a terme altres nivells i estarien
organitzades de manera prou diferent. Pensem, per
exemple, en el cas del transport o de la xarxa arterial,
en el subministrament i depuració de les aigües, etc.

Un altre exemple seria el cas de les comarques de
muntanya, en què potser el nivell comarcal seria el
més rellevant, mentre que en zones amb nuclis
urbans de certa dimensió, o bé s’afavorien les micro-
comarques o el paper dels municipis estaria molt
potenciat. La conclusió òbvia de tot plegat és que cal-
drà una forta dosi d’heterogeneïtat, si no en els
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nivells, sí en les competències de cada nivell.

CCoonncclluussiióó

De cara a la propera organització administrativa del
país, crec que l’alternativa al mapa de la Divisió
Territorial de 1936 consisteix a augmentar el nom-
bre de comarques i reduir el nombre de vegueries,
tot i mantenir els dos nivells. Per sota, a causa de
la ja esmentada problemàtica municipal; per dalt,
per coherència amb la vigència de les províncies i
per economia de mitjans de la Generalitat. Per una
banda reduiríem el nombre d’entitats locals efec-
tives, bé que no reals, i per l’altra augmentaríem
els serveis territorials de la Generalitat que actual-
ment segueixen essent, majoritàriament, massa
concentrats. La partió d’alguna província en dues,
adequant els límits en funció del canvi d’alguna
comarca, ens podria portar a un esquema força
coherent amb els principis i objectius que hem
esmentat.

El que de vegades s’ha anomenat “nova ciutat” no
escau a la dimensió de les comarques de 1936, si més
no en la part del territori on la urbanització és relati-
vament dispersa. Si les dimensions de les comarques
són menors, els actuals municipis sí que podrien ésser
com “barris” d’aquestes “noves ciutats”.

No s’ha de creure que aquesta proposta tingui un
caràcter teòric, pensat des d’un despatx aïllat de la
realitat de la nostra terra. Aquesta dimensió de
comarca petita és una realitat tan viva com la de la
Ponència, i així ho corroboren els seus estudis
mateix: el mapa de mercats, els resultats de l’en-
questa i altres treballs realitzats amb posterioritat,
com els de Soler i Riber, que empraven el nom de
rodalies, o els de Clusa i Casassas que parlen de
municipalies, o els centres d’atracció d’Aluja.

No hem entrat en el tema de les conseqüències
politicoelectorals d’una nova divisió. Per diverses
raons que fóra llarg d’exposar, crec que la circums-
cripció electoral fóra més convenient de situar-la a
nivell de vegueria. En tot cas, donada una determi-
nada organització territorial, diferents menes de llei
electoral permeten, amb el mateix nombre de vots

per partit, arribar a resultats molt diferents. Crec
que, per altra banda, en l’aspecte d’organització
política, cal evitar el caràcter de “petits parlaments”
dels organismes comarcals i potenciar al màxim el
caràcter d’òrgans gestors autònoms dels serveis
més utilitzats pel ciutadà.

Finalment, voldria insistir en el fet urbà. Donar
relleu al fet urbà com a vertebrador del territori és
una vella tradició de la geografia alemanya i, d’al-
guna manera, caldria fixar-se més en les capitals de
comarca que no pas en les comarques en si. En el
camp concret de la planificació regional, això es
reflecteix en la Llei 23/1983 de Política Territorial
del Parlament de Catalunya, i no deixa d’ésser una
novetat en la legislació espanyola.

Crec que cal centrar més l’atenció en els nuclis
urbans, agrupant-los en entitats que tinguin sufi-
cient massa crítica, per aconseguir per als seus
habitants els beneficis que ara no poden tenir per
raó de la seva dispersió. Les àrees territorials d’in-
fluència d’aquestes agrupacions seran els seus
propis termes municipals i les zones despoblades
que estiguin més properes a aquest centre que no
pas a un altre de dimensions similars i aquest serà
l’àmbit comarcal.

Respecte de les competències, no em veig capaç de
dir gran cosa més del que ja s’ha dit. Cal esperar la
Llei d’Administració Local i la del procés de transfe-
rències a la Generalitat. En tot cas, així com fins ara
hem parlat d’un procés relativament homogeni de
nivells d’organització, cosa molt avantatjosa per al ciu-
tadà, en matèria de competències caldria pensar en
sistemes heterogenis o diversificats, segons la tipolo-
gia resultant de comarques i vegueries. Evidentment
hi haurien unes funcions comunes per a tothom, però
també caldria un mecanisme per poder augmentar
aquest mínim de competències fins a nivells molt ele-
vats. De fet, caldria establir mecanismes de transfe-
rència de competències entre els tres nivells
(municipi, comarca, vegueria) en les dues direccions.
Evidentment, la gestió de les competències hauria
d’anar de la mà de la dotació pressupostària
necessària.

Tot aquest conjunt de reflexions, tot i decantar-se
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en principi per una de les alternatives possibles, em
porta a recomanar un treball d’estudi i de demanda
de participació als ciutadans i organismes que, com
ja s’ha dit a la introducció, tan sols pot ésser fet a
nivell constitucional, i més concretament, pel
Parlament de Catalunya.

Com deia en una conferència a la Societat Catalana
de Geografia el batlle de Girona, Joaquim Nadal, en
aquesta qüestió de l’organització territorial “o es
toca tot, o no es toca res” i si es toca tot no es pot
demanar precipitació als polítics ni suïcidis unilate-
rals. Però havent acceptat que cal fer-ho amb el
temps necessari i amb acord polític, sí que es pot
demanar urgència en l’inici del treball conjunt.

Les propostes que feia el gener d’enguany la
Federació de Municipis de Catalunya, em semblen
especialment encertades i les reprodueixo en part
com a conclusió del que caldria fer:

a. Un estudi exhaustiu de l’actual mapa
municipal de Catalunya, base imprescindible de tota
divisió territorial.

b. Un estudi exhaustiu, amb participació
dels professionals de reconegut prestigi, experts en
la qüestió, sobre com s’organitzen territorialment
les relacions humanes, econòmiques i socials a
Catalunya, tenint en compte també les caracterís-
tiques físiques del territori.

c. Un estudi exhaustiu de determinació
dels àmbits territorials i demogràfics per a la
prestació més eficaç dels diferents serveis i fun-
cions públiques amb l’objectiu de reequilibrar el
territori del nostre país.

d. Una consulta a tots els nuclis de població
de Catalunya, demanant que exposin la seva opinió
pel que fa a la seva pertinença als diferents nivells
possibles de divisió territorial.

e. Obrir un debat científic, teòric i polític,
sobre les línies generals dels grans models d’organ-
ització territorial. 

Afegir l’estudi, ja esmentat, de comparació a nivell

internacional dels resultats de les reformes ja fetes.

Només cal esperar que el termini de realització de
tot plegat no sigui massa llarg, i que el proper
paper pugui tractar de les virtuts i els defectes
d’una proposta concreta.
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PPrreelliimmiinnaarr

Ens proposem, en aquest article, fer una síntesi del
debat sobre l’organització del territori en relació amb
l’àmbit de la comarca actual del Baix Llobregat.
D’acord amb el plantejament d’aquest enunciat, les
nostres reflexions giraran al voltant d’un doble refer-
ent: la problemàtica general de l’organització del terri-
tori, per un cantó, i l’especificitat del Baix Llobregat
com a cas d’estudi. En realitat, i ateses les particulari-
tats que presenta el tractament d’aquest tema a
Catalunya, podríem dir que estem davant un únic
referent: un territori concret, el Baix Llobregat,  con-
siderat des de la perspectiva (històrica i actual) de la
multiplicitat de divisions que s’han plantejat i que es
plantegen al nostre país. Des del punt de vista
cronològic ens mourem en dos plans: d’una banda,
tractarem de compendiar l’empremta que les divisions
territorials amb més transcendència històrica han
deixat sobre la comarca; de l’altra, farem referència a
les propostes de divisió més significatives formulades
als darrers temps i considerarem la seva incidència en
l’àmbit geogràfic que ens ocupa.

El debat sobre l’organització del territori té, en el marc
concret del Baix Llobregat, una història llarga i com-
plexa. A grans trets, podem dir que aquest debat s’ha
vertebrat a través d’una successió molt diversa de fór-
mules i esquemes d’estructuració; una successió que
s’ha vist enriquida per una sèrie de propostes de
naturalesa variada que mai, però, no han arribat a ser
implantades –i que, no obstant això, no han deixat de
transcendir en un sentit o en un altre. Ara, a més a
més, ens  trobem  davant  l’expectativa  d’una  reor-
ganització administrativa del territori català a diferents
nivells, la qual cosa ens obliga a una reflexió especial-
ment acurada. Una reflexió que, sense defugir el
coneixement dels antecedents, estigui arrelada en la
realitat del moment present i que es projecti també,
en la mesura possible, cap al futur. Aquest volem que
sigui, parlant en general, el nostre capteniment tot al
llarg de l’article.

Volem assenyalar, des del punt de vista metodològic,
que el punt de suport de la nostra reflexió serà en tot
moment el mapa actualment vigent del Baix
Llobregat. I volem subratllar també que no ens

EL DEBAT SOBRE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
DE CATALUNYA: EL CAS DEL BAIX LLOBREGAT

VALERIÀ PAÜL I CARRIL

JOAN TORT I DONADA

Valerià Paül i Carril (Barcelona, 1979). Geògraf i investigador de recerca a la Universitat de Barcelona,
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com ara l'ordenació i l'organització del territori o sobre l'agricultura i el paisatge. Actualment està
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plantegem fer, aquí, cap proposta concreta de
reestructuració d’aquest àmbit territorial. Considerem,
tal com hem assenyalat més amunt, que l’objecte de
l’article és essencialment de síntesi i de sistema-
tització. Per tant, ens ha semblat adient adoptar una
línia expositiva que tendeixi a reflectir els fets i les
situacions amb la màxima claredat. Sobre una base
així, sempre serà possible ampliar la informació, intro-
duir matisos o desenvolupar, si és el cas, unes pro-
postes determinades. Ara, però, hem cregut que
l’abast de la nostra comesa s’havia de moure dins els
paràmetres descrits. Per anar més enllà, sempre ens
queda el futur.

““OOrrggaanniittzzaarr””,,  ““ddiivviiddiirr””,,  ““oorrddeennaarr””  eell  tteerrrriittoorrii::
ppeerr  qquuèè  ii  ppeerr  aa  qquuèè??

Allò que anomenem habitualment organització del
territori —és a dir, la forma d’estructuració d’un territori
des del punt de vista polític i/o administratiu— és, de
fet, un dels camps més coneguts i probablement més
universals dels estudis geogràfics. Per aquest motiu,
no ha d’estranyar a ningú que susciti un interès força
general; un interès que no se circumscriu ni de bon
tros a l’esfera dels especialistes, i que abasta una part
important de l’opinió pública ben informada. Des d’un
punt de vista teòric, l’organització del territori connec-
ta amb camps afins com ara la geopolítica i la
geografia administrativa —i és possible que l’única
diferència remarcable entre aquests camps derivi de
l’escala: és a dir, de la diferència de grandària dels
territoris als quals es fa referència, des del domini
d’abast continental o supracontinental fins a la cèl·lula
territorial més petita que puguem imaginar. Que no
parlem d’un camp qualsevol de la ciència geogràfica
ho posa de manifest la circumstància que es consideri
un geògraf grec de l’època clàssica, Estrabó, com el
fundador de la geopolítica. Un autor que avui podem
qualificar sens dubte de modern, en la mesura que els
teòrics contemporanis de la ciència política l’han
reivindicat com el primer que va elaborar una idea
d’Europa amb arguments alhora geogràfics i polítics.1

El terme organització és concomitant amb altres con-

ceptes de contingut similar i emprats a vegades amb
el mateix sentit, com ara divisió o bé ordenació. Tot i
això, per part nostra hem preferit en aquest text
utilitzar el primer amb caràcter prevalent. Sobretot per
una raó de lògica elemental aplicada a aquests con-
ceptes. D’una banda, el terme organització apunta
implícitament a una idea d’“estructura” que, semànti-
cament, es contraposa al significat del terme divisió.
D’altra banda, i malgrat que els termes organització i
ordenació són molt més pròxims entre si que no pas
respecte al concepte de divisió, aplicats a la política
territorial presenten, a criteri nostre, una diferència
d’abast molt remarcable: per regla general, quan es
parla d’ordenació del territori es fa referència a
l’“expressió territorial” de les polítiques econòmiques,
socials, culturals i ambientals (enteses com un con-
junt); en canvi, quan s’al·ludeix a l’organització del
territori entenem que més aviat s’apunta a un aspecte
o apartat concret de l’“ordenació”, és a dir, el relatiu a
les estructures juridicoadministratives (a diverses
escales) d’un territori concret. En qualsevol cas, i lluny
de qualsevol possible contraposició, pensem que hi ha
múltiples reciprocitats i interaccions entre un concepte
i l’altre; i que, a la pràctica, mentre que l’ordenació es
vertebra a través de marcs definits per l’organització
territorial, l’organització administrativa d’un territori
pot resultar afectada, directament o indirectament,
per l’aplicació o el desenvolupament de determinats
instruments d’ordenació.

Tot i que, per les raons que acabem d’exposar, l’or-
ganització territorial constitueix un camp d’estudi
d’abast més restringit que el de l’ordenació, la seva
complexitat pot arribar a ésser molt gran. N’és una
prova el Baix Llobregat: un àmbit territorial que
podem considerar d’“escala intermèdia”, entre l’escala
municipal i la regional, però que al llarg de la història
ha estat dibuixat de forma prou diversa i que avui
mateix continua sent objecte de discussió en diversos
sentits. La complexitat a què ens referim, d’una forma
genèrica, és inherent al mateix procés de desenvolu-
pament històric del territori: i això succeeix tant en
relació amb les nostres pròpies coordenades
—ibèriques, europees, mediterrànies—, com en relació
amb els espais geogràfics més allunyats del nostre
—els antípodes, per dir un lloc. L’organització del
poder polític, en abstracte, canvia a través del temps i
mitjançant l’alternança de règims i de jurisdiccions;(1) Vegeu, per a més informació, Roig (1980).
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per contra, el territori, referent concret sobre el qual
es projecta el poder polític, tendeix a ser sempre el
mateix. 

Ateses les consideracions anteriors, no ha d’estranyar
a ningú que l’organització territorial estigui afectada
—aquí i arreu, tot i que amb intensitats diferents— per
un ventall amplíssim de connotacions. Connotacions
polítiques, jurídiques, culturals, ideològiques. En
aquesta tessitura, seria inútil pensar que pot arribar a
existir una organització del territori —una organització
d’un territori— “asèptica” o fins i tot “científica” (en el
sentit de totalment objectivable); seria una cosa així
com pensar que hi ha algun territori fora de la història.
Les “herències històriques” tenen un pes extraordi-
nari, per a bé i per a no tan bé, en la qüestió que ens
ocupa, i ni l’estudiós, ni el polític ni el planificador no
les poden ignorar sota cap excusa en abordar la
realitat del territori. Lluís Casassas, en un text de l’any
1990, es referia a aquest problema amb veritable
clarividència:

“I és ací quan intervé el pes de les herències
històriques, que actuen de fre poderós. És cert
i evident que l’estructura territorial tradicional
de les comunitats es resisteix a canviar. És
alliçonador l’exemple ofert pels dos darrers
segles a França. Hi va caure una monarquia
centenària i en van caure d’altres i fins i tot dos
imperis. Se succeïren les repúbliques, se
sofriren invasions i ocupacions estrangeres, es
veié l’alliberament dels pobles colonials de les
possessions d‘ultramar, es modificaren les
constitucions, la commune va espantar el món
vell i la grandeur va ser posada en dubte; s’in-
ventà el ferrocarril i s’escurçaren les distàncies-
temps, la fil·loxera destruí les vinyes de
Bordeus i les guerres trinxaren amplis camps
de mitja França. Enmig de tot això, només han
resistit els departaments durant dos segles de
tamborinades, i han mantingut els seus límits i
els seus continguts i les seves estructures.
Ningú no ha gosat tocar-los: les estructures
territorials són un fre a qualsevol canvi”
(Casassas, 1990b: 20)

En un context com el descrit, això és, davant la con-
statació de la “inevitabilitat”, fins a cert punt, de l’em-

premta de la història en qualsevol fórmula o esquema
d’estructuració del territori, s’imposa una pregunta
ben simple: per què teoritzar sobre l’organització
territorial? Dit d’una altra manera: per què trencar-se
el cap a pensar o a proposar “divisions” si hi ha uns
condicionants intangibles —una mena de constants
històriques— que tendeixen a obstaculitzar o a condi-
cionar d’una manera o d’una altra el “lliure judici” (si
el podem anomenar així) sobre el territori? La respos-
ta que se’ns acudeix és, igualment, ben simple: per
pura lògica possibilista. Diguem-ho, també, de
maneres diverses: per la senzilla raó de no acceptar la
ineluctabilitat de les referides “herències històriques”,
enteses com un llast incommovible; per la convicció
que, sigui quina sigui la situació de partida en  l’or-
ganització d’un territori, sempre ha de ser possible la
introducció d’uns criteris, ni que siguin mínims, de
racionalitat; o per una voluntat ferma d’atendre uns
principis bàsics de justícia i d’equitat en el terreny que
ens ocupa —justament, els dos principis que Ildefons
Cerdà va concebre com a “eina fonamental” en la
gestió del territori, i que van esdevenir la premissa
permanent de la seva actuació com a urbanista i com
a planificador.2

EEll  llllaasstt  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ii  eellss  rreepptteess  ddee  ffuuttuurr  eenn
ll’’oorrggaanniittzzaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa

Le Corbusier encapçala el primer capítol dels Principis
d’urbanisme, titulat “La ciutat i la seva regió”, amb
una frase que pensem que resumeix la problemàtica
essencial de l’organització del territori: “La unitat
administrativa rarament coincideix amb la unitat
geogràfica; això és, amb la regió” (Jeanneret, 1947).3

A Catalunya mateix, país de geografia variada i d’una
dilatada història, organitzat administrativament en
946 municipis, 41 comarques, 7 àmbits de planificació
territorial (tal vegada futures regions o vegueries), 4
províncies i diverses entitats de d’abast metropolità, a
més d’una cinquantena d’entitats municipals descen-
tralitzades, és difícil defensar que “unitats administra-
tives” i “unitats geogràfiques” tendeixen a coincidir. Si

(2) Llegiu, per a més referències, l’epígraf 1554 de la Teoria
de la viabilidad urbana (1861), d’Ildefons Cerdà. Es troba
ben explicat a Serratosa (1999b). 
(3) La traducció és nostra.
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ens fixem només en el nivell municipal —prou signi-
ficatiu, en la mesura que els límits dels municipis són
a la pràctica el referent de base per a tots els altres
límits administratius—, observarem que les disfun-
cions (o casos explícits de manca de correspondèn-
cia entre realitat administrativa i realitat geogràfica)
estan a l’ordre del dia: un estudi encarregat per la
Generalitat l’any 1987 arribava a la conclusió que, en
aquella data, aproximadament una tercera part del
total de municipis del país presentava problemes
d’aquest tipus.4 Comptat i debatut, Le Corbusier hau-
ria pogut fer perfectament l’afirmació que hem
transcrit a l’inici pensant en el cas específic i concret
de Catalunya.

La reflexió anterior vol ser, en el marc general de l’ar-
ticle, una manera de presentar el context en el qual
s’ha de situar, segons el nostre parer, allò que hem
convingut a anomenar la “problemàtica territorial” del
Baix Llobregat. És, en definitiva, un context en què
conviuen facetes i escales força diverses —i, fins i tot,
d’aparença dispar— de l’organització del territori. Però
convé no perdre’l de vista, perquè només atenent
aquesta complexitat administrativa, configurada a
través de la història, estarem en condicions d’abordar
les preguntes clau que avui ens podem formular sobre
la vertebració més idònia de les terres baixllobre-
gatines. I una primera cosa que creiem que convé sub-
ratllar és que, tot i la complexitat aparent, el mapa
administratiu català actual —i per tant el del Baix
Llobregat— tradueix en diversos sentits un esforç de
simplificació formal força gran en relació amb la mul-
tiplicitat de jurisdiccions d’èpoques passades o bé
heretades, en una mesura més gran o més petita, de
l’Antic Règim. Sense anar més lluny, i continuant amb
l’exemple de l’escala municipal, els gairebé mil
municipis actuals del país són una mica menys de la
meitat dels que existien l’any 1824 (Burgueño i Lasso
de la Vega, 2001); i la xifra, en qualsevol cas, està per
sota de l’elevat nombre de jurisdiccions (de naturale-
sa diversa, i sovint interferides entre si) existents fins
a final del XVIII i l’inici del XIX —reflex directe de
l’atomització territorial del poder que va caracteritzar

el sistema que avui anomenem “feudal”. Ens
referirem, en el seu moment, a la manera en què el
procés de simplificació del mapa municipal va afectar
el Baix Llobregat.

És indubtable, doncs, que la progressiva instru-
mentació de l’estat liberal a Espanya, tot i que lenta
i afectada de fortíssims vaivens, va tenir com a resul-
tat una racionalització ostensible en diversos plans
de les estructures administratives territorials. Hem
parlat del municipi, però podríem parlar també —i
probablement amb un caràcter encara més visible i
explícit— de l’organització en províncies i en partits
judicials, la data de referència dels quals és, respec-
tivament, el 1833 i el 1834. Som de l’opinió que, des
de Catalunya, una consideració equànime de la
importància de la reestructuració administrativa duta
a terme per l’estat liberal ha de permetre relativitzar
alguns dels problemes d’organització territorial
qualificats a vegades de “seculars”. El cas de la
divisió en comarques és, en aquest sentit, particular-
ment alliçonador: tot i que des de final del XIX i de
la primeria del XX, i en especial des de les posicions
pròpies dels partits del catalanisme polític, es ten-
deix a donar un relleu “transcendental” al debat
comarcalista, els resultats del procés comarcalitzador
en el moment en què s’aprova la nova divisió (1936)
són prou eloqüents: 38 comarques, tendents a coin-
cidir de forma notable amb els 35 partits judicials
aleshores existents;5 en altres paraules: la mítica
divisió comarcal de 1936 no és una altra cosa, en
realitat, que una “actualització” (o, com a molt, un
“perfeccionament”) de l’estructura territorial que una
sèrie de tècnics al servei de l’Estat van dibuixar les
primeres dècades del segle XIX, com a “subdivisió”
de la província. Amb aquest darrer nivell, precisa-
ment, succeeix un procés força semblant (tot i que a
una escala diferent): malgrat la insistència, des de
les posicions catalanistes esmentades, que la divisió
en províncies significava l’“esquarterament” de
Catalunya, les “alternatives” plantejades no han anat
generalment més enllà de la mera revisió de l’esque-
ma quadriprovincial (i el debat s’ha limitat sovint a
discutir si el nombre idoni d’aquestes demarcacions
—altrament anomenades vegueries o regions—
havia de ser de cinc, de set o de nou).

(4) Vegeu, a tal efecte, l’estudi Diagnòstic del mapa munici-
pal de Catalunya, treball inèdit, promogut per la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya
l’any 1987. Se’n pot llegir una memòria-síntesi a Rueda,
Camarasa i Mateu (1987). 

(5) Sobre els partits judicials dels anys 30, hem pres com a
referència: Generalitat de Catalunya (1933).
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Al fil dels raonaments desenvolupats fins aquí, i
abans d’entrar pròpiament en els epígrafs d’anàlisi
de la qüestió al Baix Llobregat, ens sembla oportú
referir-nos a allò que nosaltres identifiquem com els
grans “reptes de futur” de l’organització territorial
catalana; reptes que convé tenir presents, pensem,
no només des del punt de vista pràctic sinó també
en el pla teòric. I res millor en aquesta línia, per
expressar el nostre propi punt de vista, que plante-
jar el que pensem que són els “cinc grans interro-
gants” de la qüestió territorial. Els cinc grans inter-
rogants, o preguntes, que Jaume Porta, com a direc-
tor de la Fundació Jaume Bofill, formulava l’any
1981, a les pàgines inicials d’un dels estudis sobre
l’organització territorial de Catalunya que més debat
entre els experts ha suscitat a les darreres dècades,6

i que, a parer nostre, continuen plenament vigents:

«¿Quina vigència tenen avui les divisions
administratives municipals actuals i la divisió
comarcal del 1936 després dels grans canvis
ocorreguts en el país durant les darreres
dècades?
»¿Quants nivells d’organització administrativa i
política hi ha d’haver per sota del nivell
general de tot Catalunya i amb quines com-
petències?
»¿Quin és l’impacte que han produït sobre el
territori català els gairebé cent cinquanta anys
de divisió administrativa provincial?
»¿Quins són els requeriments territorials de
cada funció pública de cara a obtenir el màxim
d’eficàcia, el mínim de cost i el control ciutadà
necessari en la prestació dels serveis, i a fi d’e-
vitar la innecessària multiplicació d’òrgans
burocràtics?
»¿Com es pot evitar la creació de divisions
administratives diferents per a cada servei i, per
tant, unificar la divisió territorial de Catalunya?»
(Porta, 1981: 9)

De la nostra part, creiem que el dia en què el país —
i, per tant, les institucions polítiques que el represen-
ten— hagi assolit el grau de maduresa suficient per

plantejar-se seriosament, i amb una voluntat ferma
de consens, aquests cinc grans interrogants, s’haurà
donat un gran pas en el camí de l’apropament entre
“administració” i “territori” que els grans teòrics, des
de Cerdà a Le Corbusier, passant per Casassas i Clusa,
han propugnat com a divisa irrenunciable.

LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddeell  tteerrrriittoorrii  aall  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt  ((II))..
PPeerrssppeeccttiivvaa  hhiissttòòrriiccaa

EEll  nniivveellll  mmuunniicciippaall

A diferència d’altres parts de Catalunya, el mapa
municipal de l’àrea actualment compresa al Baix
Llobregat s’ha mantingut força estable els darrers dos
segles (MMaappaa  11). La causa principal d’aquesta continuï-
tat possiblement cal cercar-la en el fet que la major part
dels municipis han tingut al llarg d’aquest període una
població suficient com per afrontar airosament els
requeriments legals de les administracions superiors,
que en línies generals han tendit a la supressió dels ter-
mes municipals de menors dimensions demogràfiques.
Per tant, des de començament del segle XIX, en què les
jurisdiccions senyorials es convertiren en municipis per
les disposicions del règim liberal (Burgueño, 2002), fins
a l’actualitat, les transformacions han estat mínimes,
cosa que ens pot conduir a concloure que tenim, al cas
concret de la nostra comarca, un mapa municipal direc-
tament hereu de l’Antic Règim.

De tota manera, convé tenir present que hi ha hagut
projectes força elaborats plantejats per aquestes
administracions de rang superior que han estat a
punt de ser portats a la pràctica; projectes en què es
plantejava la supressió de municipis com ara Abrera,
Castellví de Rosanes, Collbató, Santa Coloma de
Cervelló o Torrelles de Llobregat –és el cas, per
exemple, de la proposta del govern civil de
Barcelona de 1966 (Burgueño i Lasso de la Vega,
2002). Si aquestes iniciatives, i encara d’altres —com
les que estava duent a terme la Generalitat republi-
cana en el moment que fou suprimida—,7 haguessin

(6)   Fem referència al treball de Casassas i Clusa (1981), al
qual més endavant, a l’apartat 5.a, al·ludirem de forma
detallada.

(7)   Al Baix Llobregat, per exemple, va aprovar-hi la creació
del municipi de la Palma de Cervelló, segregació que per
ser una disposició de la Generalitat fou automàticament
derogada pel govern del general Franco.
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anat endavant, de ben segur que haurien alterat pro-
fundament el mapa municipal del Baix Llobregat.
Però el cert és que no van arribar a tenir efectes
reals.

Tot i això, sí que s’han produït una sèrie de canvis efec-
tius que cal tenir en consideració. Són els següents:

a. L’eliminació de diverses quadres que tenien
ajuntament propi a la primera meitat del segle XIX,
amb els primers ajustaments del mapa municipal duts

a terme a l’inici dels governs liberals i com a conse-
qüència del procés de desintegració definitiva de les
jurisdiccions senyorials. Fou el cas de Santa Bàrbara del
Llor, a Sant Boi de Llobregat, i de moltes altres petites
pedanies, principalment a l’àrea del Delta del Llobregat
i als contraforts del Montbaig i del Montpedrós.

b. La supressió i la dissolució del municipi de
Santa Creu d’Olorda, l’any 1916. L’antic terme, que ocu-
pava una superfície considerable de l’occident de la
serra de Collserola, fou dividit entre Sant Feliu de

MMaappaa  11..
TTeerrmmeess  mmuunniicciippaallss  ddee  ll’’aaccttuuaall  
ccoommaarrccaa  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt..  EEnn  ggrriiss  mmééss
ffoorrtt,,  eellss  mmuunniicciippiiss  aaffeeggiittss  aa  llaa  ccoommaarrccaa  aa
ll’’aannyy  11999900..
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Llobregat, Molins de Rei i Barcelona, fet que comportà
la creació de nombrosos enclavaments poc funcionals.
El terme que es veié més beneficiat fou Molins de Rei,
amb la incorporació de partides com ara la Rierada, el
Camp Gran o Sant Bartomeu de la Quadra,8 però
també Sant Feliu hi guanyà la Quadra Abadal. De tota
manera, cal pensar que a l’àrea de Collserola la supres-
sió de municipis va ser una cosa generalitzada: termes
que havien format part en algun moment del partit
judicial de Sant Feliu (del qual, a grans trets, n’és hereu
l’actual Baix Llobregat, tal i com veurem més enda-
vant), com ara Canals Roges o Vallvidrera, van perdre
la seva condició, agregats respectivament a Sant Cugat
del Vallès (1845), i a Sarrià (1892) —i, per tant, en
aquest segon cas, després a Barcelona (1921).

c. La independència de la Palma de Cervelló
respecte de Cervelló, l’any 1998, que ja s’havia produït
en temps de la Generalitat republicana. De tota
manera, la delimitació del nou municipi no segueix
del tot els límits d’aleshores, i hi ha alguns sectors que
havien pertangut a la Palma que han quedat dins del
terme de Cervelló.

EEll  nniivveellll  ccoommaarrccaall

És evident que el fet comarcal té una llarga història de
propostes i d’antecedents que tenen els seus orígens
en divisions territorials antigues i en les nombroses
obres de diversos autors —almenys, des del segle XVI
(Vila, 1977a; Burgueño, 2003). Tanmateix, la primera
divisió comarcal que es pot considerar, com a tal, ofi-
cial és l’aprovada l’any 1936 pel govern de la
Generalitat (Vila, 1977b). El projecte s’havia enllestit
molt abans, però no fou aprovat fins a l’agost del 1936,
en ple període bèl·lic.9  Per això es pot dir que aquesta
aprovació pràcticament no tingué efectes reals.

L’opció per la creació d’una comarca anomenada del
Baix Llobregat ja fou molt discutida en el moment

mateix de la divisió comarcal republicana; sembla,
fins i tot, que Pau Vila —el vicepresident, i a la pràcti-
ca, responsable tècnic de la ponència que preparà el
projecte de divisió— expressà que entenia el Baix
Llobregat com a àrea d’influència directa de
Barcelona, perquè pensava que tot el Barcelonès
acabaria essent un mateix terme municipal.10 En tot
cas, els criteris emprats per a la determinació de les
comarques arreu del país —per exemple, les àrees de
mercat— no permetien pensar en la creació d’una
comarca del Baix Llobregat sense dubtes raonats.
L’argument històric tampoc no podia ser una justifi-
cació suficient, perquè hi ha més aviat poques divi-
sions històriques que dibuixin una comarca semblant
a la del Baix Llobregat actual. De tota manera, sí que
és cert que es devia donar una cert esperit comarca-
lista; la prova la tenim en les respostes a l’enquesta
que la ponència mencionada adreçà, el febrer del
1931, a tots els ajuntaments de Catalunya, pregun-
tant-los a quina comarca creien pertànyer.11 D’igual
manera, convé subratllar que en la delimitació
geogràfica d’aquesta comarca va tenir molt de pes el
partit judicial de Sant Feliu de Llobregat aprovat el
1834. De fet, les diferències entre la divisió judicial de
1834 i la comarcal de 1936, pel que fa a la nostra
comarca, són mínimes: bàsicament es redueixen al fet
que al 1834 hi estaven inclosos tres municipis que al
1936 en van quedar fora (L'Hospitalet de Llobregat,
Sant Llorenç d’Hortons i Gelida) i que Collbató i Olesa
no havien pas format part del primer partit judicial de
Sant Feliu —a banda dels antics municipis esmentats,
situats als contraforts de Collserola, que en origen
havien estat inclosos al partit de Sant Feliu.

Sigui com vulgui, la manca d’efectivitat real de les dis-
posicions republicanes va impedir que aquesta divisió
territorial transcendís a la pràctica. Això no obstant, la
divisió comarcal fou utilitzada com a referent d’identi-
tat per excel·lència al llarg de tot el franquisme, tant
pels autors d’obres de divulgació geogràfica com per
part de les organitzacions ciutadanes —és el cas, per
exemple, del Centre d’Estudis Comarcals del Baix

(8) Per conèixer l’extensió de l’antic terme de Santa Creu
d’Olorda, pot ser d’utilitat consultar l’expedient de supressió
o el mapa de l’antiga parròquia de Santa Creu d’Olorda
–elaborat per F. Vall l’any 1956 a escala 1:15 000, i dipositat
a la cartoteca de l’Institut Cartogràfic.
(9) El decret del govern fou aprovat el 27 d’agost del 1936 i
publicat al Diari Oficial el 9 de setembre.

(10) Qüestió, aquesta, explicada per Burgueño (2003: 184).
(11) Gairebé de manera unànime, els ajuntaments, de
Collbató fins al Prat, tot al llarg de la vall del Llobregat,
expressaren la seva voluntat de formar una comarca amb la
denominació de Baix Llobregat.



Materials del Baix Llobregat, 11. 2005 (65-84)72

Llobregat. D’una manera força general, doncs, es pot
afirmar que en el moment de la transició la divisió
comarcal havia adquirit una certa legitimitat política i
una notable divulgació popular (Majoral, 2002).
Tanmateix, tot al llarg del franquisme, la divisió
comarcal fou posada en qüestió en àrees del país con-
siderades d’adscripció dubtosa. I una de les fonts ines-
gotables de controvèrsia fou el Baix Llobregat. Partint
d’aquí podem entendre que Rebagliato (1974) titulés
el primer epígraf de la seva monografia geogràfica
sobre el Baix Llobregat amb l’encapçalament “Una
comarca de personalitat discutida”. També és
innegable, però, que el procés de reivindicació del
mapa comarcal republicà, força estès al conjunt de
Catalunya, al Baix Llobregat anà acompanyat d’una
ferma defensa de l’existència de la comarca; defensa
en la qual els cercles culturals baix-llobregatins van
tenir un paper capdavanter. Una presa de posició ben
clara en aquesta línia la tenim en l’historiador Jaume
Codina, que publicà el 1977 el conegut article “El Baix
Llobregat: comarca o suburbi?”12 En aquest article,
Codina defensava que els municipis de L'Hospitalet,
Sant Just i Esplugues passessin al Baix Llobregat,
perquè la divisió de 1936 els havia inclòs a la comar-
ca del Barcelonès. Al mateix any que Codina feia
aquestes consideracions, el 1977, Roa es manifestava
en igual sentit, per bé que tenia més dubtes sobre la
filiació de L'Hospitalet al Baix Llobregat.13

Controvèrsies a banda, la reinstauració de la
Generalitat a final de la dècada dels setanta va com-
portar posar de nou sobre la taula l’oficialització de la
divisió comarcal. Tant és així que l’Estatut d’Autonomia
de 1979 es refereix de forma explícita a la comarca
com un dels nivells de l’organització territorial. Sobre
aquesta base, el Parlament va aprovar l’any 1987 la
creació de la comarca entesa, d’una banda, com a
divisió territorial, i de l’altra com a ens local.14 El model
escollit (que en el pla territorial representava el
restabliment del mapa comarcal de l’any 1936) donà

lloc a la creació dels anomenats consells comarcals,
un dels quals va correspondre al Baix Llobregat.

Cal notar que el restabliment de la divisió comarcal
fou aprovat sense consens al Parlament, amb el
desacord d’alguns dels partits d’esquerra que gover-
naven a molts dels ajuntaments del Baix Llobregat.
S’entén, d’aquesta manera, que es generés un movi-
ment de contestació remarcable, en bona part vehi-
culat pels ajuntaments durant el període de consulta
obert per la Generalitat l’any 1987. Al Baix Llobregat
actual, es produïren reclamacions de canvi de capital,
dubtes d’alguns municipis sobre l’adscripció a la comar-
ca, reivindicacions de noves comarques i sol·licituds de
municipis externs per ser-hi inclosos. Dels municipis
que van emetre l’opinió preceptiva en el termini que
fixà en aquell moment la Generalitat, 15 van manifes-
tar-se a favor de seguir amb l’actual comarca (tan-
mateix, amb observacions de diversa índole) i 9 s’hi
van oposar. D’aquests darrers, la majoria corresponien
al sector septentrional i demanaven la constitució
d’una nova comarca.15 De la seva banda, alguns
municipis del sud van reclamar que els límits es can-
viessin en el sentit d’incloure els termes d’Esplugues i
Sant Just Desvern (Generalitat de Catalunya, 1987). De
fet, de tots els greuges exposats, només s’acceptà que
Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern deixessin el
Barcelonès i entressin al Baix Llobregat, circumstància
que es va produir l’any 1990.16

(12) L’article fou recollit al compendi de contribucions sobre el
debat comarcal de Lluch i Nel·lo (1984). Vegeu Codina (1984).
(13) L’article de Roa fou també reeditat, com el de Codina,
l’any 1984, a l’antologia de Lluch i Nel·lo.
(14) Les lleis de 1987, conegudes com a LOT (Lleis
d’Organització Territorial), relatives a la qüestió comarcal són
fonamentalment dues: la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'or-
ganització comarcal de Catalunya, i la Llei 22/1987, de 16 de

desembre, per la qual s'estableixen la divisió i l'organització
comarcals de Catalunya i sobre l'elecció dels consells comar-
cals. A banda de les LOT de 1987, també cal tenir presents
lleis posteriors com ara la Llei 5/1988, del 28 de març, de
creació de les comarques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell
i de l’Alta Ribagorça, així com una llei de 1990 que modificà
parcialment la divisió comarcal (Llei 3/1990; vegeu-ne l’e-
nunciat complet a la nota a peu de pàgina núm. 16).
(15) La reivindicació de la nova comarca per al sector septen-
trional de l’actual Baix Llobregat ha gaudit cada vegada de
més acceptació. Fins al punt que, si bé a final dels anys setan-
ta, Jaume Codina deia que el Baix Llobregat s’havia d’estendre
“des del sud de Montserrat i el congost de Martorell fins al
mar” (Codina, 1984: 968), més recentment s’ha manifestat
sensible al reconeixement d’un Baix Llobregat Nord o comar-
ca de Montserrat, amb capital a Martorell (Tort i Tobaruela,
2000). Vegeu, per a uns antecedents de la vindicació de la
comarca del Nord del Baix Llobregat, Renom (1985).
(16) Llei 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió
comarcal de Catalunya.
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L’acció dels consells comarcals ha estat objecte de
moltes crítiques, atesa la limitació de competències i
la insuficiència del finançament que sovint s’ha
assenyalat. En qualsevol cas, és probable que no es
tracti solament d’això. Al Baix Llobregat, el Consell
Comarcal ha assumit algunes de les competències i de
les funcions que estava duent a terme la Corporació
Metropolitana de Barcelona abans que desaparegués
i no ha romàs pas inactiu. Però el cert és que, a la
majoria de comarques, les competències que han
exercit han estat molt migrades. A més, des del punt
de vista formal, els consells presenten unes deficièn-
cies remarcables de representativitat política.17 Es trac-
ta d’un factor que, sens dubte, contribueix a fer que
aquest ens administratiu sigui força desconegut.

EEll  nniivveellll  mmeettrrooppoolliittàà

El Baix Llobregat, almenys en la seva part meridional,
forma part de l’àrea d’influència econòmica i funcional
directa de Barcelona des de l’edat mitjana. Tanmateix,
el concepte d’àrea metropolitana és fill de l’era indus-
trial, i en particular, de l’era de la generalització dels
mitjans de locomoció privats. Pròpiament, fins ben bé
a partir dels anys seixanta seria difícil parlar d’àrea
metropolitana des d’un punt de vista funcional,
almenys tal i com entén el concepte la doctrina inter-
nacional. Convé dir, de tota manera, que el reconeixe-
ment administratiu de l’àrea d’influència directa de
Barcelona es remunta als anys quaranta, o sigui, a l’ini-
ci del règim de Franco, en línia amb els plantejaments
urbanístics adoptats en altres ciutats espanyoles com
ara Bilbao, València i Madrid (Pérez Andrés, 1998).

L’any 1947 un decret del govern espanyol18 disposà

l’elaboració d’un pla d’ordenació urbanística per a
Barcelona i la seva àrea “immediata”. Sense que se
sàpiga gaire bé quins van ser els criteris de
delimitació seguits,19 l’any 1953 una llei20 creava
l’anomenada comarca de Barcelona. Aquesta
“comarca” no té res a veure amb la comarca del
Barcelonès dibuixada per la ponència del govern
republicà, aleshores derogada. La comarca de
Barcelona de 1953 comprenia Barcelona i vint-i-sis
municipis més, un àmbit que també fou conegut
com la “Gran Barcelona” (MMaappaa  22). Al Baix
Llobregat, els municipis inclosos en aquesta comar-
ca foren tots els de la Vall Baixa i el Delta, més Sant
Climent de Llobregat. La muntanya i la zona nord,
de Sant Andreu de la Barca en amunt, en quedà
exclosa.

Tal i com explica Esteban (1991), en aquell moment
no es va utilitzar el qualificatiu metropolità per referir-
se a aquesta comarca de Barcelona; no fou fins a la
constitució de la Comisión Técnica para la Revisión del
Plan Comarcal de Barcelona, a mitjan anys seixanta,
que per primera vegada s’emprà la paraula metropo-
lità. I no pas per referir-se a l’àmbit de la comarca de
Barcelona, sinó per a un àmbit molt més gran que
explicarem al proper epígraf, perquè és d’abast
regional.

(17) Les reiterades discussions parlamentàries tampoc no
han permès una excessiva estabilitat en aquesta matèria.
Les disposicions en matèria d’elecció dels consells comarcals
s’han modificat ja diverses vegades des de la Llei 6/1987.
La darrera rectificació en aquest sentit és la Llei 8/2003, de
5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4
d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya.
(18) Decreto de 5 de diciembre de 1947 por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Comisión Superior de Ordenación
Provincial de Barcelona. En aquest decret ja apareix una
primera delimitació provisional de l’àmbit immediat a
Barcelona, anomenat “zona circundante”, amb alguns (no

tots) els municipis que després formarien la comarca de
Barcelona.
(19) Pié (1997: 19) assenyala que és un àmbit “segurament
formulat sense especials refinaments tècnics” i afegeix, en
nota a peu de pàgina, el següent: “Sobre aquesta delim-
itació, Xavier Subias explica que va decidir-se en una visita
a Madrid de l’aleshores regidor de l’Ajuntament de
Barcelona Trias Bertran, en la qual Pedro Bigador va pro-
posar que la comarca fos aquell sòl comprès dins d’una cir-
cumferència de quinze quilòmetres de radi, traçada des del
centre de Barcelona. La traducció física d’aquest semicercle
la va fer Josep Soteras, sumant i restant termes municipals,
amb especial cura per evitar el municipi de Sabadell, perquè
l’alcalde d’aquella població no admetia subordinar-se a
Barcelona”. És, possiblement, una de les delimitacions fetes
de forma més peregrina a la Catalunya contemporània; ara
bé, és innegable que ha tingut una extraordinària trans-
cendència territorial. 
(20) Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre ordenación urbana
de Barcelona y su comarca.
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L’any 1974 s’instaurava per un decret llei21 un govern
metropolità per a l’àrea metropolitana, entesa altra
vegada com l’àmbit de la comarca de Barcelona de
1953. D’aquesta manera, es creava un govern metro-
polità —el que es coneixeria com a Corporació
Metropolitana de Barcelona— que afectava força
municipis del sud del Baix Llobregat, que tirà endavant
la gestió global del Pla General Metropolità i que gaudí

d’àmplies prerrogatives en matèria urbanística i d’or-
denació territorial en general, com també pel que feia
a la prestació dels serveis bàsics.

Aquest govern metropolità fou anul·lat per llei del
Parlament, en el marc de les LOT de 1987.22 Una

(21) Decreto Ley 5/1974 de 24 de agosto, por el que se crea
la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona.

(22) Ens referim concretament a la Llei 7/1987, de 4 d'abril,
per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques
especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques
compreses dins la seva zona d'influència directa.

MMaappaa  22..
DDiivviissiioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  mmeettrrooppoolliittaanneess..
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decisió controvertida: d’una banda perquè, com la
resta de les LOT, no fou adoptada per consens (Tornos,
1993);23 de l’altra, per l’especificitat de la problemàtica
metropolitana. La Corporació Metropolitana fou substi-
tuïda, en relació amb els diferents serveis que gestio-
nava,24 per un complex entramat d’entitats metropoli-
tanes, cadascuna de les quals amb unes delimitacions
territorials diferents, cap de les quals coincideix amb
l’antiga comarca de Barcelona, és a dir, amb el que
hom entenia habitualment per àrea metropolitana.

A grans trets, l’organització territorial de l’àmbit metro-
polità, després de la supressió de la Corporació
Metropolitana, ha quedat així: per una banda, hi ha
l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Entitat
Metropolitana dels Residus i Serveis Hidràulics (després
anomenada Entitat Metropolitana del Medi Ambient), a
les quals els municipis es van haver d’integrar

obligatòriament perquè tals entitats derivaven de dis-
posicions legislatives del Parlament. Per altra banda, la
major part dels municipis inclosos a les entitats, i d’al-
tres que no hi eren, es van constituir, per iniciativa
pròpia i de forma voluntària, en Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en vir-
tut de la possibilitat legal que tot municipi té de man-
comunar-se per tal de prestar serveis conjunts. Aquesta
mancomunitat comprèn 31 municipis, mentre que les
entitats metropolitanes n’agrupen 18 (transports) i 33
(medi ambient). A més a més, cal recordar que l’ex-
tingida àrea metropolitana de 1974 en tenia 27 —més
les Botigues de Sitges—, i malgrat la seva desaparició
formal, continua subsistint, si més no, com a àmbit del
pla d’ordenació encara vigent. La taula adjunta —així
com la cartografia (MMaappaa  22)— poden ajudar el lector a
“orientar-se” en aquest complex entrellat; entrellat,
d’altra banda, legal a tots els efectes.

ÀÀmmbbiitt  ddeell  PPllaa  GGeenneerraall  MMeettrrooppoolliittàà
EEnnttiittaatt  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddeell  MMeeddii

AAmmbbiieenntt
EEnnttiittaatt  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddeellss

TTrraannssppoorrttss
MMuunniicciippiiss  ddee  ll’’ÀÀrreeaa

MMeettrrooppoolliittaannaa

BBeegguueess  ✓   

CCaasstteellllddeeffeellss ✓ ✓ ✓ ✓

CCeerrvveellllóó    ✓

CCoorrbbeerraa  ddee  LLlloobbrreeggaatt    ✓

CCoorrnneellllàà  ddee  LLlloobbrreeggaatt ✓ ✓ ✓ ✓

EEsspplluugguueess  ddee  LLlloobbrreeggaatt ✓ ✓ ✓ ✓

GGaavvàà ✓ ✓ ✓ ✓

MMoolliinnss  ddee  RReeii ✓ ✓  ✓

PPaalllleejjàà ✓ ✓  ✓

EEll  PPaappiiooll ✓ ✓  ✓

EEll  PPrraatt  ddee  LLlloobbrreeggaatt ✓ ✓ ✓ ✓

SSaanntt  AAnnddrreeuu  ddee  llaa  BBaarrccaa  ✓  ✓

SSaanntt  BBooii  ddee  LLlloobbrreeggaatt ✓ ✓ ✓ ✓

SSaanntt  CClliimmeenntt  ddee  LLlloobbrreeggaatt ✓ ✓  ✓

SSaanntt  FFeelliiuu  ddee  LLlloobbrreeggaatt ✓ ✓ ✓ ✓

SSaanntt  JJooaann  DDeessppíí ✓ ✓ ✓ ✓

SSaanntt  JJuusstt  DDeessvveerrnn ✓ ✓ ✓ ✓

SSaanntt  VViicceennçç  ddeellss  HHoorrttss ✓ ✓  ✓

SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  CCeerrvveellllóó ✓ ✓  ✓

TToorrrreelllleess  ddee  LLlloobbrreeggaatt  ✓  ✓

VViillaaddeeccaannss ✓ ✓ ✓ ✓

PPeerrttiinneennççaa  ddeellss  mmuunniicciippiiss  ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt  aallss  ddiiffeerreennttss  eennss  ddeell  nniivveellll  oorrggaanniittzzaattiiuu  
ddee  ll’’ààrreeaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa..

(23) Convé subratllar que la decisió es va adoptar en un context de marcat enfrontament entre la coalició governamental i
els partits d’esquerres a l’oposició, els quals, d’altra banda, eren majoria als òrgans de govern de la Corporació Metropolitana.
(24) L’urbanisme, tanmateix, fou retingut per la Generalitat i els ajuntaments.
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En els darrers anys, aquesta àrea metropolitana de
geometria variable s’ha percebut com a àmbit adequat
per dur a terme polítiques metropolitanes. Així, per
exemple, el darrer Pla Estratègic Metropolità s’ha
elaborat pensant en els municipis de la Mancomunitat
—més Begues—, tal i com explica Ruiz i Mestres (2004).
Tanmateix, i en la mesura en què coexisteixen aquestes
divisions, i que, a més, se superposen amb el mapa
comarcal, no sembla que pugui titllar-se d’agosarat sug-
gerir que cal una revisió a fons del model actual.

EEll  nniivveellll  rreeggiioonnaall

Si entenem per nivell regional el nivell superior al
comarcal, i inferior, el del conjunt del territori català,
és evident que la divisió de Catalunya en quatre
províncies ha de considerar-se una divisió a nivell
regional. La divisió provincial que data, com dèiem
en un epígraf de l’inici, del 1833, manté plenament
la vigència al nostre país, encapçalada per la corpo-
ració que regeix cada província (la Diputació). Es
tracta, en qualsevol cas, d’un ens que té una doble
naturalesa administrativa: per un cantó la diputació
té el caràcter d’administració local (com els ajunta-
ments o com els consells comarcals); per l’altre, la
província no solament es configura com el territori
sobre el qual la diputació exerceix les seves com-
petències, sinó que, a més, constitueix la “unitat de
referència”, originàriament, de la divisió territorial de
l’Estat. En qualsevol cas, a Catalunya, des del 1987,
amb motiu de la promulgació de les LOT, i en parti-
cular de la Llei 5/1987,25 plana sobre les diputacions
provincials un cert estatus de “provisionalitat”, si ens
atenim al tenor literal de la disposició addicional
primera d’aquesta norma: 

“El Govern de la Generalitat, un cop constituïts
els consells comarcals, ha de presentar al
Parlament de Catalunya, en el termini màxim
de tres mesos, una proposta per a exercir una
de les dues vies d'iniciativa que estableix l'arti-
cle 87.2 de la Constitució per tal d'obtenir, a
través de l'alteració dels límits provincials, la

integració en una sola província, denominada
Catalunya, de les actuals províncies de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona”

Els tres mesos han esdevingut gairebé vint anys, i
aquesta disposició no s’ha arribat a desenvolupar.
Malgrat, doncs, l’aparent voluntat del legislador
expressada en el referit mandat al govern, les quatre
diputacions i les respectives demarcacions provincials
continuen existint i caldrà tenir-les molt en compte en
una eventual nova divisió regional, entre molts altres
motius per l’enorme inèrcia històrica que posseeixen:
la seva existència és prou transcendent, ja que es dila-
ta en el temps més d’un segle i mig.

Diguem, en aquest punt, que una de les LOT de 1987
contemplava, per a l’àrea d’estudi que ens ocupa,
reinstaurar la divisió regional republicana a efectes de
planificació territorial i coordinació regional.26

Concretament, es proposava recuperar la Regió I de la
divisió en regions de 1936,27 que incloïa el Barcelonès,
el Baix Llobregat, el Maresme i les dues comarques
del Vallès. La divisió en regions de 1936 també havia
estat estudiada per la ponència que va elaborar el
mapa comarcal en època republicana, i es pretenia
que fos, d’igual forma, un nivell per a la presa de deci-
sions; de fet, segons assenyala Vila (1977b), alguns
departaments de la Generalitat durant la guerra civil
empraren les regions com a àmbit de la seva admi-
nistració perifèrica.

La Regió I de 1936 era un àmbit molt similar al pro-
posat com a àrea metropolitana pel pla director que
s’elaborà a mitjan anys seixanta. Als anys seixanta es
treballà amb una àrea metropolitana compresa per les
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el
Barcelonès, el Garraf, el Maresme i les dues comar-
ques vallesanes. Es basava, per tant, i malgrat el nou
context polític, en la divisió comarcal de la Generalitat,
i afegia a l’àmbit de la Regió I dues demarcacions
més: l’Alt Penedès i el Garraf.28 Sigui com vulgui, l’àm-

(25) La seva referència completa és: Llei 5/1987, de 4 d’abril,
del règim provisional de les competències de les diputa-
cions provincials.

(26) Article 3.a la Llei 7/1987, de 4 d'abril, l’enunciat complet
de la qual hem escrit a la nota a peu de pàgina núm. 22.
(27) Fou aprovada als mateixos decrets en què s’aprovava la
divisió comarcal, abans mencionats (nota a peu de pàgina
núm. 9).
(28) En canvi, la divisió regional republicana havia deixat fora 
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Els darrers anys, a Catalunya s’ha estès la pràctica
d’entendre que l’àmbit metropolità més extens,
plantejat per primera volta el 1966 i que té caràcter
legal, a efectes de planificació territorial, des de la Llei
1/1995, és la regió metropolitana, mentre que hom
reserva l’expressió àrea metropolitana per referir-se a
l’àmbit que dibuixen el garbuix de divisions
derivades, d’alguna manera, de l’àrea inclosa a la
comarca de Barcelona de 1953. En tot cas, la distinció
entre àrea metropolitana i regió metropolitana, que
és recollida habitualment en els assaigs especialitzats
(Casassas, 1990a; Esteban, 1991; Nel·lo, 2001) sem-

bla gaudir d’un cert consens, per bé que hi ha qui con-
sidera que caldria anomenar àrea metropolitana a la
regió.30  Aquesta darrera proposta no només està en
consonància amb la proposta de pla director dels anys
seixanta, sinó també amb el que la doctrina interna-
cional entén per àrea metropolitana; ara bé, a hores
d’ara sembla que els usos preferents d’àrea i regió
són els al·ludits. L’àrea metropolitana afectaria, com
hem vist a l’epígraf anterior, tan sols una part del Baix
Llobregat actual –la costanera-, mentre que la regió
metropolitana inclouria la totalitat de l’extensió de

bit de la Regió I de 1936 fou confirmat com a àmbit
de planificació territorial per lleis del restablert parla-
ment català,29 amb la diferència que hom ha inclòs, en
aquesta regió, el Garraf i l’Alt Penedès. D’aquesta
forma, la regió de planificació territorial actual, oficial-

ment anomenada àmbit metropolità, segons la Llei
1/1995, és idèntica a la que s’havia proposat com a
àrea metropolitana al pla director dels anys seixanta
(vegeu, per a una cartografia de les regions de 1936
i els àmbits de planificació actuals, el MMaappaa  33).

aquestes dues comarques de la Regió I, decisió que fou
fruit, per cert, d’una intensa controvèrsia al si de la ponèn-
cia que elaborà aquesta divisió (vegeu Burgueño, 2003).
(29) Bàsicament, la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual
s'aprova el Pla territorial general de Catalunya i la Llei
24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt
Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mit-
jançant la modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, per la
qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.

(30) Molt en especial, l’equip redactor del Pla Territorial
Metropolità que va estar treballant tota la dècada dels
noranta sota la direcció del professor Serratosa i el projecte
de pla del qual, malgrat haver-se enllestit, no va arribar a
veure la llum. Als documents d’aquest pla que després s’han
fet públics (per exemple, Serratosa, 1998; Serratosa,
1999a), se substitueix l’expressió que el legislador empra
per referir-se a la realitat metropolitana, àmbit metropolità,
per àrea metropolitana de Barcelona, l’espai de la qual són
les set comarques esmentades.

MMaappaa  33..
DDiivviissiioonnss  

rreeggiioonnaallss  aa  CCaattaalluunnyyaa..  EEnn
pprriimmeerr  tteerrmmee,,  lleess  pprroovvíínncciieess
ddee  11883333  ii  lleess  rreeggiioonnss  ddee  llaa
ddiivviissiióó  ddee  11993366..  EEnn  sseeggoonn

tteerrmmee,,  eellss  ààmmbbiittss  ddee  
ppllaanniiffiiccaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  

aaccttuuaallss..  OObbsseerrvvaacciióó::  llaa
ddiivviissiióó  ccoommaarrccaall  eemmpprraaddaa  ééss

llaa  vviiggeenntt,,  ppeerr  llaa  qquuaall  ccoossaa
lleess  rreeggiioonnss  ddee  11993366  tteenneenn

aallgguunn  ddeessaajjuussttaammeenntt  
ffrroonntteerreerr..
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l’actual comarca del Baix Llobregat.

De tota manera, cal recordar que la regió metropolitana
–en termes legals, àmbit metropolità—, tal i com la
coneixem ara, és en sentit estricte l’espai sobre el qual
és previst que s’implanti el pla territorial metropolità.31

L’àmbit regional que continua comptant amb un orga-
nisme administratiu i unes competències determinades
és la província, que no coincideix amb la regió.

Com a matís conceptual, convé subratllar que, avui per
avui, quan s’aplica el terme vegueria a Barcelona i al
seu entorn, s’està al·ludint en realitat al que aquí hem
caracteritzat com a regió metropolitana. Durant
l’època republicana ja es va produir un llarg debat
sobre la conveniència o no d’anomenar vegueries a
les regions (Vila, 1977b; Burgueño, 2003). Un dels
arguments de la discussió era que les vegueries
històriques, vigents fins al segle XVIII, són més
assimilables, a grans trets, a un mapa “comarcal” que
no pas a un mapa “regional”.32 En l’actualitat s’està

reproduint el mateix debat, i sembla que està prenent
embranzida l’opció de denominar vegueries les
futures regions catalanes, per bé que no falten par-
tidaris de l’altra opció.33

LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddeell  tteerrrriittoorrii  aall  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt
((IIII))..  CCoonnssiiddeerraacciióó  dd’’aallgguunneess  pprrooppoosstteess  rreecceennttss

Per completar les consideracions dels paràgrafs ante-
riors, farem referència a continuació a quatre pro-
postes recents de reforma de l’organització territorial
catalana; propostes que en tots els casos afecten, en
una mesura o una altra, el Baix Llobregat. Les hem
cartografiades, per poder seguir millor l’exposició, al
MMaappaa  44. En darrer lloc, ens fem ressò dels treballs que
l’actual govern de la Generalitat impulsa sobre la
qüestió. Amb tot, les propostes sorgides d’aquests tre-
balls no han passat encara de l’àmbit de la discussió.
Sigui com vulgui, és evident que tots cinc punts poden
ajudar a situar millor el tema que ens ocupa.

MMaappaa  44..
CCaarrttooggrraaffiiaa  ddee  lleess  pprrooppoosstteess
rreecceennttss  cciittaaddeess  aall  tteexxtt..  ((aa))  LLeess
mmuunniicciippaalliieess ddee  CCaassaassssaass--CClluussaa  ddee
11998811..  ((bb))  LL’’IInnffoorrmmee  RRooccaa ddee  22000000..
((cc))  EEll  mmooddeell  ddee  BBuurrgguueeññoo  ddee
22000033..  ((dd))  eell  mmooddeell  ddee  RRooccaa  ii
CCllaaddeerraa  ddee  22000055..  EEnn  ttoottss  eellss  ccaassooss
llaa  bbaassee  mmuunniicciippaall  ééss  llaa  vviiggeenntt  ii
nnoommééss  eess  ccaarrttooggrraaffiieenn  lleess  uunniittaattss
tteerrrriittoorriiaallss  ddee  pprrooppoossttaa  qquuee
aaffeecctteenn  eellss  mmuunniicciippiiss  ddee  ll’’aaccttuuaall
BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt..  AA  mmééss  aa  mmééss,,  aall  
mmaappaa  ((bb))  ss’’iinncclloouueenn  lleess  pprrooppoosstteess
dd’’aaggrruuppaammeennttss  mmuunniicciippaallss  
oobblliiggaattoorriiss  ((aammbb  fflleettxxeess))  ii  ddee  
rreeccttiiffiiccaacciioonnss  mmuunniicciippaallss  ((eenn  ggrriiss))
ddee  ll’’ààrreeaa  dd’’eessttuuddii..

(31) A banda, la regió metropolitana de Barcelona és l’àmbit
d’actuació de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) –que
no s’ha de confondre amb l’Entitat Metropolitana del
Transport (EMT)-, el qual, de fet, en la qüestió de la integració
tarifària, ultrapassa els límits d’aquesta regió i inclou d’altres
municipis servits pels serveis de ferrocarril de rodalia.
(32) Històricament, el Baix Llobregat havia estat inclòs tot

sencer a la vegueria de Barcelona. L’excepció més clara la
constituïen els pobles de més al nord, d’Abrera en amunt,
adscrits a la vegueria de Vilafranca del Penedès. Olesa de
Montserrat i El Papiol pertanyien també a la vegueria de
Barcelona, però a través de la sotsvegueria del Vallès, amb
capital a Granollers.
(33) Per exemple el número 39 (any 2003) de la revista
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LLeess  mmuunniicciippaalliieess  ddee  CCaassaassssaass--CClluussaa  ((11998811))

La divisió en municipalies fou una proposta per a
l’establiment d’un únic nivell organitzatiu de l’adminis-
tració local, amb totes les competències dels ajunta-
ments (i amb alguna competència delegada de la
Generalitat), proposada per Casassas i Clusa l’any
1981. Els autors entenien la municipalia com un ens
local de primer nivell, que havia de reforçar la capa-
citat de decisió propera al ciutadà. D’aquesta manera,
s’intentava oferir una alternativa en un doble sentit:
d’una banda, a un mapa municipal que els autors jut-
javen exageradament fragmentat; de l’altra, a un
mapa comarcal (el de 1936) que no s’ajustava als sis-
temes urbans del país –de fet, Casassas i Clusa eren
de l’opinió que les comarques no representaven una
divisió idònia per a tot al país. Es tractava de proposar,
per dir-ho de forma didàctica, unes unitats que fossin
una mena de “petites comarques” i, alhora, “grans
ajuntaments”. La proposta partia del gran coneixe-
ment que els autors tenien de les relacions funcionals
del país, i representava una alternativa molt raonable
–sobretot, pel que fa a la prestació i el finançament
dels serveis públics en l’esfera local- a l’organització
territorial catalana bàsica. 

En el cas del Baix Llobregat, del total de 127 munici-
palies proposades per al conjunt del país, quatre afec-
taven la dita demarcació: Martorell, Delta Mitjà, Delta
Occidental i Delta Baix. Aquestes quatre municipalies
eren adscrites a l’àrea d’administració de Barcelona
(cal recordar, en aquest punt, que els autors pro-
posaven per a Catalunya cinc àrees d’administració,
enteses com àmbits territorials adequats per a l’ad-
ministració perifèrica de la Generalitat i l’Estat).

EEll  ddeennoommiinnaatt  ‘‘IInnffoorrmmee  RRooccaa’’  ((22000000))

Es coneix com a Informe Roca el document titulat
“Informe sobre la revisió del model d’organització ter-
ritorial de Catalunya”, elaborat per una comissió d’ex-
perts al llarg de l’any 2000. La comissió fou creada per
acord del Govern de 3 d’abril de 2000, a instància dels

diferents grups del Parlament de Catalunya.34

L’informe fou elevat al conseller competent en la
matèria i a la comissió corresponent del Parlament a
començament del 2001.

Pel que fa al nivell municipal, es proposaven força
modificacions al conjunt del país, però comparativa-
ment poques al Baix Llobregat. Concretament, s’hi
feien les propostes següents:

a. La incorporació de les Botigues de Sitges a
Castelldefels.

b. La incorporació de les parts de la Beguda
Alta de Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons
a Masquefa.

c. L’agrupament obligatori de Castellví de
Rosanes amb Martorell i del Bruc amb Collbató. Els
agrupaments es proposaven per als municipis que no
arriben als 1.000 habitants, amb la finalitat que com-
partissin determinats serveis públics. D’aquesta ma-
nera, es pretenia evitar una agregació municipal i
obligar els agrupaments proposats a establir una
organització comuna estrictament funcional (Comissió
d’Experts, 2000).

Quant al mapa comarcal, l’opció escollida era la
creació de dues comarques a l’àmbit de l’actual Baix
Llobregat, una al sud, hereva de l’actual comarca, i
una altra al nord. El Baix Llobregat Nord inclouria els
municipis del Baix Llobregat vigent, de Sant Andreu
de la Barca en amunt (amb aquest últim municipi
inclòs), més Castellbisbal, quatre municipis provinents
de l’actual Anoia (Piera, Masquefa, els Hostalets de
Pierola i el Bruc) i dos municipis més que pertanyen
actualment a l’Alt Penedès (Gelida i Sant Llorenç
d’Hortons). S’optava per fixar la capital del Baix
Llobregat Nord a Martorell, per ser la població situada
a la cruïlla entre distints nuclis amb una dimensió
demogràfica similar, situats tots ells en una posició

Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, que inclou un
article per a cadascun dels àmbits regionals, opta per ano-
menar-los regions.

(34) La comissió fou presidida per M. Roca i Junyent, circums-
tància que explica la denominació amb què hom coneix
l’informe. L’Informe Roca es féu en compliment d’una reso-
lució parlamentària, aprovada a començament de la VI
legislatura, que instava a dividir Catalunya en regions.
Tanmateix, l’Informe tractà tots els nivells de l’organització
territorial, i no només el regional. 
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menys cèntrica que Martorell (Sant Andreu, Olesa i
Esparreguera). Tant el Baix Llobregat Nord com el Baix
Llobregat pròpiament dit es proposava que quedessin
inclosos a la vegueria de Barcelona.

La polèmica que es va desfermar amb motiu de les
propostes de l’Informe Roca ha fet impossible la seva
discussió i el seu tractament com un tot —vegeu,
sobre aquesta problemàtica, Burgueño (2001). En
qualsevol cas, el document que ens ocupa ha de ser
considerat per molts motius un element de referència
ineludible en el debat i la discussió actuals sobre l’or-
ganització territorial de Catalunya.

LLaa  pprrooppoossttaa  ddee  JJ..  BBuurrgguueeññoo  ((22000033))

Jesús Burgueño, un dels components de la comissió
d’experts que elaborà l’Informe Roca, ha publicat amb
posterioritat un extens llibre sobre la història del mapa
comarcal de Catalunya. En aquesta obra reelabora a
títol personal algunes de les propostes d’aquell
informe, i en fa de noves. Concretament, a l’epígraf
titulat “Una proposta per al consens”, l’autor recomana
una sèrie de canvis, en bona part per renúncia a la
modificació del mapa municipal.

En relació amb el Baix Llobregat, Burgueño (2003) fa
la proposta següent: dividir la comarca actual en dos
sectors; el del nord, que es constituiria com a comar-
ca amb el nom de Pla de Montserrat; i el del sud,
que passaria a formar part de la Comarca de
Barcelona. Aquesta Comarca de Barcelona seria, a
grans trets, l’hereva de l’àrea metropolitana de
1953, més els municipis de les Muntanyes d’Ordal,
que en origen n’havien quedat fora. Val la pena lle-
gir sencera la defensa que fa Burgueño d’aquesta
opció:

“[E]l fet metropolità aconsella la unificació del
Baix Llobregat i Barcelonès, així com la incor-
poració d’altres municipis a una nova Comarca
(metropolitana) de Barcelona. [...] És evident
que el gran obstacle per a la unificació seria la
defensa que alguns farien del Baix Llobregat
com a comarca. En aquest cas, però, creiem
que és imprescindible prioritzar els criteris fun-
cionals i atendre l’abassegadora realitat

urbanística i socioeconòmica. No hi ha incon-
venient en què el Baix Llobregat sigui
reconegut com a subcomarca i es mantingui i
potenciï la seva identitat diferenciada [...]. Però
cal que el conjunt metropolità central tingui un
sol Consell comarcal i que en aquest s’integrin
també els dos actuals ens metropolitans secto-
rials. Cal superar definitivament una errada
històrica del comarcalisme i superar les disfun-
cions que genera l’actual garbuix d’institucions
superposades dins el mateix àmbit”
(Burgueño, 2003: 142)

LLaa  pprrooppoossttaa  ddee  RRooccaa  ii  CCllaaddeerraa  ((22000055))35

La proposta de Roca i Cladera (2005) planteja una línia
d’argumentació força similar, en alguns aspectes, a les
municipalies de Casassas i Clusa (1981). L’autor creu
que el funcionament de comarques i municipis està
mancat d’eficiència i per això proposa fer un mapa
d’unitats funcionals administratives ex novo. Critica
que la ponència republicana tingués, sempre segons
la seva opinió, poc en compte les àrees funcionals de
mercat, perquè la seva consideració podria haver per-
mès un mapa més ajustat a la realitat que l'actual-
ment vigent.

Roca i Cladera proposa dos nivells bàsics a Catalunya:
les “mancomunitats comarcals” (definides a partir de
sistemes urbans) i les “vegueries”. En el cas concret
del Baix Llobregat, els sistemes urbans que cons-
titueixen la base dels àmbits comarcals que proposa
són els següents: Sant Boi-Gavà, Sant Feliu-Molins,
Martorell i Barcelona. Els tres primers es correspon-
drien amb tres sectors de l’actual comarca, situats de
sud a nord, incorporant-hi en el cas de Sant Boi-Gavà
el municipi d’Olesa de Bonesvalls i a Martorell tots els
municipis que l’Informe Roca proposava que con-
formessin la comarca del Baix Llobregat Nord; cadas-
cun d’aquests tres àmbits comarcals hauria de posseir
la seva pròpia mancomunitat de serveis. Pel que fa al
sistema urbà de Barcelona, que Roca i Cladera descriu

(35) Aquesta proposta ha sorgit en el si del Centre de Política
del Sòl i de Valoracions de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Nosaltres ens referirem, específicament, a les
explicacions donades a: Roca i Cladera (2005).
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com “la Barcelona de les rondes” o “la ciutat real de
Barcelona” i per al qual proposa l’elaboració d’un
POUM (pla d’ordenació urbanística municipal), s’hi
inclouen, a més de Barcelona, els municipis del Prat,
Cornellà, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Tots
aquests sistemes urbans o àmbits comarcals formarien
part de la “vegueria” de l’àrea metropolitana de
Barcelona.

EEllss  ttrreebbaallllss  ddeell  ggoovveerrnn  ttrriippaarrttiitt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ((22000055))

En el moment de lliurar la versió definitiva d’aquest
article,36 encara no s’han fet públiques les bases per al
model d’organització territorial de Catalunya que el
govern actual ha manifestat que té la intenció de
donar a conèixer. Tanmateix, al mes de desembre de
2004 es va explicar a la premsa que els consellers
competents havien donat a conèixer, en una primera
lectura, l’informe de bases per a l’organització territo-
rial al Consell Executiu. Les informacions aparegudes
aleshores als mitjans de comunicació37 i un breu arti-
cle escrit per Sanclimens (2005) ens han servit per
bastir aquest epígraf, a falta de l’aprovació del docu-
ment de bases. Subratllarem, però, que convé referir-
se amb molta cautela a aquesta qüestió; si més no,
mentre no es doni a conèixer de forma oficial el
document de bases, i mentre aquest document no es
converteixi en legislació. 

En el context de referència, sembla que el govern
pretén crear set vegueries, que seran àmbits de
descentralització de la Generalitat i, alhora, nivell
superior de l’administració local; així, les vegueries
substituirien les actuals quatre províncies —si s’escau,
les noves vegueries també podrien ser els àmbits
geogràfics de l’administració perifèrica de l’Estat. Tot
l’actual Baix Llobregat quedaria inclòs a la vegueria de
Barcelona, que substituiria l’actual província de
Barcelona al seu sector meridional. 

D’altra banda, s’ha assenyalat que el govern té la
voluntat de reformar els ens comarcals —els mitjans
de comunicació apuntaven que es rebaixarien les

seves competències i que les seves funcions es
reduirien a marc de prestació conjunta de serveis
mancomunats dels ajuntaments, per a la qual cosa es
potenciaria el consell d’alcaldes. S’ha apuntat també
que el govern considera que s’han d’unificar els
actuals organismes metropolitans sectorials en una
àrea metropolitana, amb caràcter administratiu i
aprovada per llei. No es té la intenció, pel que sembla,
de modificar el mapa municipal.

Un cop el govern hagi aprovat les bases de la reforma,
s’obrirà un període d’“informació” i de “diàleg” amb
les administracions locals. Correspondrà, aleshores,
que aquestes administracions expressin la seva volun-
tat de constituir noves comarques —el document de
bases no vol definir propostes concretes, tret del
nivell de les vegueries; vol proposar tan sols línies i
criteris generals.38  Segons Sanclimens (2005), al final
del referit procés d’“informació” i de “diàleg” podrien
donar-se dues tessitures:

a. Que no es manifestés la necessitat de crear una
nova comarca a l’àmbit de l’actual Baix Llobregat, amb
la qual cosa el consell comarcal (convertit en consell
d’alcaldes) prestaria els serveis que li pertoquessin a la
part nord, i a la part sud només aquells que no
assumís la nounada àrea metropolitana.

b. Que la part nord, previsiblement amb alguns
municipis veïns actualment inclosos a comarques del
voltant, optés per constituir-se en una comarca nova.
En aquest cas, la part sud, integrada a la nova àrea
metropolitana,  podria  optar per  mantenir o no l’or-
ganització comarcal.

L’autor al qual ens estem referint afegeix, respecte de
la qüestió que ens ocupa, que dos municipis es troben
en una situació “singular”: Sant Andreu de la Barca i
Vallirana. El primer, perquè està a cavall dels dos
àmbits comarcals previsibles, i el segon perquè queda
fora de tots els ens metropolitans actuals i només
podrà optar per incloure’s al sector sud de la comarca
(i, per tant, a l’àrea metropolitana) o a l’Alt Penedès.

(36) Juny de 2005.
(37) Edició del 15 de desembre de 2004 dels diaris Avui, El
Periódico de Catalunya, El Punt i La Vanguardia.

(38) Tanmateix els mitjans de comunicació, el desembre de
2004, donaven “per segures” les sis comarques que
l’Informe Roca havia proposat. Entre elles, hi ha, com hem
vist, el Baix Llobregat Nord.
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De fet, en aquesta segona situació es troba també, de
forma similar, la Palma de Cervelló, que no pertany a
cap organisme metropolità, per bé que no podria
optar per afegir-se a l’Alt Penedès o al previsible Baix
Llobregat Nord –sigui quin sigui el seu nom- perquè el
document de bases sembla que desautoritza les dis-
continuïtats territorials en el nou mapa comarcal.

RReeccaappiittuullaacciióó  ii  iiddeeeess  ffiinnaallss

Hem pogut constatar, al llarg de l’anàlisi duta a terme,
l’elevada complexitat de tot el que fa referència a l’or-
ganització territorial, històrica o actual, del Baix
Llobregat. Ara, dins l’epígraf de cloenda, ens ha sem-
blat adient resumir els punts essencials del nostre
diagnòstic sobre la comarca i sobre les expectatives de
reforma administrativa que s’han anat plantejant. Són,
explicats de forma sintètica, els següents:

a. El mapa actual de la comarca del Baix
Llobregat es pot considerar, des d’un punt de vista
tècnic, com a clarament millorable; sobretot,
tenint en compte la gran quantitat de disfuncions
detectades.

b. De cara a una eventual reforma, creiem
absolutament imprescindible tenir en compte i
escoltar l’opinió de tots els interessats. El diàleg i
el consens són bàsics en un tema de tanta trans-
cendència pública com el que ens ocupa. Per
aquest motiu, considerem que s’hauria d’evitar de
totes totes la reproducció, en qualsevol sentit, del
procés d’aprovació de les LOT de 1987 (que van
tirar endavant només amb el suport de la majoria
parlamentària de torn). Les “receptes màgiques”
no existeixen, és cert, i per aquest motiu pensem
que cal esforçar-se a trobar les “receptes concer-
tades” que puguin ser més adients.

c. A l’hora de proposar qualsevol fórmula
d’organització territorial que vulgui ser millor que
l’actual, cal explicitar amb la màxima claredat els
criteris seguits; i també pensem que és fonamen-
tal no considerar només les “divisions” en si
mateixes, sinó també els “continguts” (o sigui, la
materialització concreta i pràctica de tals divi-
sions). 

d. En el cas del Baix Llobregat, si s’aprova
un model organitzatiu com el que sembla pro-
posar-se des del govern actual, la implantació real
del model creiem que no serà gens fàcil.
L’articulació entre una eventual àrea metropoli-
tana, les comarques que finalment s’estableixin i la
vegueria metropolitana exigirà un esforç conside-
rable des del punt de vista tècnic, i una especial
habilitat a trobar vies de coordinació i de consens.

e. Convé no perdre de vista, des del punt
de vista geogràfic, que tota regió —el territori que
al capdavall es demarca sempre que es du a
terme una organització territorial, a qualsevol
escala— és de “geometria variable” (o sigui, pot
respondre a moltes motivacions i pot tenir una
extensió territorial molt diversa). En aquest sentit,
en la creació de noves regions, pensem que és
recomanable defugir els patrons tancats i els
models preestablerts, i pensar en procediments
oberts i adaptables a realitats molt diverses.

Per acabar, ens ha semblat oportú reprendre les
reflexions teòriques que fèiem als primers epígrafs de
l’article. I reprendre-les, concretament, al fil d’un dels
problemes plantejats de forma més habitual, al llarg
de la història, en fer referència a l’articulació territorial
del Baix Llobregat: la qüestió de la relació entre
aquesta part de la geografia catalana i la ciutat de
Barcelona.39 Una relació complexa i contradictòria;
però, en cap cas negligible, en la mesura que la
proximitat entre la capital del país i el nostre àmbit
geogràfic ha donat peu a una interdependència que
l’estudiós del territori no pot fer sinó constatar. Lluís
Casassas, a la cloenda d’un treball al qual ja hem
tingut ocasió de fer referència, va sintetitzar la
problemàtica d’una manera que, des del nostre punt
de vista, considerem ben adequada i que compartim
del tot. Per això hem volgut que la seva darrera con-
sideració d’aleshores fos, també, la reflexió final del
nostre text. I desitjaríem que també fos, cara al futur,
una visió compartida per les persones que es miren el

(39) La qüestió s’ha plantejat de forma calidoscòpica, i ha
donat lloc a aportacions provinents de diversos camps de
coneixement. Des de l’àmbit de la història, Jaume Codina és
possiblement un dels experts que més hi ha reflexionat.
Vegeu, per a un resum del seu parer, Codina (1984) o Tort i
Tobaruela (2000).



Materials del Baix Llobregat, 11. 2005 (65-84) 83

país des del convenciment que, per entendre les
seves parts, és indispensable tenir ben clara la visió
del seu conjunt.

“No és possible d’admetre la divisió de
Catalunya en porcions privilegiades i racons
negligits. Tots els problemes de qualsevol
indret de Catalunya (la Ribera de Sió o el Vallès
Occidental, la Vall Fosca o Barcelona, els
saladars del Segrià o els aiguamolls del Prat)
són problemes de tot Catalunya. Aquesta és
una nació petita i tothom hi és veí de tothom.
Fer comprendre aquesta afirmació i extreure’n
les conseqüències precises és la tasca de
Barcelona, principalment, i de tots aquells qui
aspiren al gaudi de la civilitat. És la tasca dels
polítics i dels planificadors, dels juristes, dels
economistes, dels geògrafs, dels funcionaris i
dels vianants, dels qui viuen a la ciutat o a
l’habitatge dispers, de tot aquell qui es preocu-
pa per l’avenir de Catalunya i per l’assoliment
d’una societat menys complicada i més justa.”
(Casassas, 1990a: 27)
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El Debat de Primavera que cada any organitza el
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat va trac-
tar en aquesta edició la qüestió de l’organització terri-
torial de la comarca del Baix Llobregat. L'acte va tenir
lloc el dia 24 de maig de 2005 al Centre de Promoció
Econòmica del Prat. Va presidir la mesa l'alcalde del
Prat, Lluís Tejedor, i va moderar el debat Xavier
Sanclimens, Assessor Especial del Conseller de
Relacions Institucionals i Participació en matèria d'or-
ganització territorial de Catalunya. Hi van participar
com a ponents:

- Carles Riba, president del Centre d'Estudis
Comarcals, i
- representants polítics dels cinc grups parla-
mentaris:

✓ Josep Casajuana, diputat del grup
parlamentari del PSC-CPC,

✓ Xavier Vendrell, diputat del grup
parlamentari d'ERC,

✓ Josep Pérez Moya, diputat provin-
cial i portaveu del grup d'ICV-EA-EPM,

✓ Lluís M. Corominas, diputat del
grup parlamentari de CIU, i

✓ Antoni Gallego, en representació
del grup parlamentari del PPC.

Amb el títol "L'organització territorial del Baix
Llobregat en el marc del Document de Bases per a una
nova Llei d'Organització Territorial de Catalunya", l'acte
va permetre d'una banda conèixer de primera mà el
contingut del Document de Bases per a l'Organització
Territorial de Catalunya, i de l'altra, escoltar la posició
que cadascun dels grups polítics parlamentaris té
sobre el futur de la nostra comarca en matèria d'or-
ganització territorial. A més, el públic va tenir ocasió

de debatre i dialogar amb els ponents els temes que
més preocupen la ciutadania.

SSoobbrree  eell  DDooccuummeenntt  ddee  BBaasseess

Xavier Sanlimens va fer, en la seva introducció al Debat,
un resum del document anomenat "Bases per a
l'Organització Territorial de Catalunya". Aquest docu-
ment marca les línies generals de les reformes legisla-
tives en aquesta matèria sense fer cap proposta
concreta sobre la delimitació territorial de les comar-
ques, aspecte aquest que es fixarà posteriorment en el
marc d'una nova llei d'organització territorial. Tal com
va explicar Xavier Sanclimens, segons aquest docu-
ment, pendent encara d'aprovació, els trets principals
de la nova organització territorial serien:

-- la creació de set vegueries (Barcelona, Girona,
Lleida, Camp de Tarragona, Catalunya Central,
Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i territori d'Aran),
-- la reforma de les comarques en el sentit de
fer-les més municipalistes i prestadores de
serveis de naturalesa local i
-- la unificació de les actuals administracions
metropolitanes locals.

Pel que fa a la comarca del Baix Llobregat, tot sem-
blaria indicar que estem davant de dues possibilitats,
malgrat que de fet no hi ha res tancat ni decidit: 

a) Que continués existint tal com és ara, amb la
seva delimitació actual. En aquest cas, el
Consell Comarcal, convertit en Consell
d'Alcaldes, prestaria tots els serveis que perto-
carien a la part nord, i a la part sud només

L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 
DEL BAIX LLOBREGAT EN EL MARC DEL 

DOCUMENT DE BASES PER A 
L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT
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aquells que no prestés la nova Àrea
Metropolitana. 

b) Que la part nord, potser conjuntament amb
alguns municipis veïns dels actuals Alt
Penedès, Anoia i Vallès Occidental, es constituís
en una comarca nova; en aquest cas, la part
sud, integrada en la nova Àrea Metropolitana,
podria mantenir l'organització comarcal o no.1

SSoobbrree  llaa  ppoossiicciióó  ddeellss  ggrruuppss  ppaarrllaammeennttaarriiss

Aquesta dualitat de possibilitats es va fer palesa en la
intervenció dels representants dels diferents grups
parlamentaris. Cap d'ells no va contemplar altra fór-
mula que no fos mantenir la unitat del Baix Llobregat
o segregar-ne la part nord.

Així, els representants del PPC i d'ERC van coincidir, per
consideracions diferents, en la necessitat de crear una
nova comarca, el Baix Llobregat Nord o Pla de
Montserrat. Segons Xavier Vendrell (ERC), en aquest
cas la nova comarca del nord haurà de tenir un Consell
Comarcal propi, mentre que la zona sud quedaria
englobada en l'Àrea Metropolitana, tot i que no se li
hauria de negar entitat com a Baix Llobregat. En el
mateix sentit es va expressar Antoni Gallego (PPC), per
qui el principal argument per a aquesta escissió seria
el "desig" manifest dels municipis del Baix Llobregat
nord de configurar una comarca pròpia en funció dels
seus trets diferencials respecte de la zona sud. 

Per la seva banda, els grups parlamentaris d'ICV i CIU
van deixar la porta oberta a la decisió dels municipis
implicats. Lluís Corominas (CIU) va matisar que, mal-
grat aquesta posició oberta, sostenia que una comar-
ca unitària es "defensaria" més bé d'un entorn metro-
polità que amenaça de "menjar-se" les comarques
limítrofes. En aquest mateix sentit, Josep Pérez Moya
(ICV) va valorar molt positivament la trajectòria de 20
anys d'unitat que havia experimentat la comarca, tot i
donar prioritat, tal com dèiem, a l'entesa i el diàleg
amb els municipis. 

Finalment, Josep Casajuana, diputat pel PSC-CPC, va
advocar clarament per la unitat del Baix Llobregat i
per una comarca prestadora de serveis en tot el seu
territori.

Tot sembla indicar que la indefinició que planeja sobre
la nostra comarca en matèria d'organització territorial
només es podria resoldre a través d'una de les dues
vies anteriorment descrites. Val a dir, però, que el
procés tot just acaba de començar i li queda per
davant un camí relativament llarg. No sabem, doncs,
si en la seva "maduració" es trobaran opcions alterna-
tives a partir de fórmules més imaginatives i que tin-
guin en consideració altres aspectes que vagin més
enllà del de la prestació de serveis als pobles i ciutats
de la comarca. 

En tot cas, l'únic interrogant que quedaria per resoldre
davant de qualsevol de les dues possibilitats seria el
de la llista de municipis que podrien eventualment
sortir o entrar a formar part del nou Baix Llobregat
(unitari o dividit). Què passarà amb l'Hospitalet, o amb
Gelida i Sant Llorenç d'Hortons? Què serà de Sant
Andreu de la Barca, municipi a cavall entre la zona
nord i la zona sud? I de Castellbisbal, actualment ubi-
cat al Vallès Occidental?

AAqquuíí  vvaa  ccoommeennççaarr  eell  ddeebbaatt

Les preguntes que tanquen l'apartat anterior són les
que van iniciar el debat. Preguntes per ara sense
resposta, ja que l'única norma que de moment hi ha
posada sobre la taula en relació amb aquesta qüestió
és que no hi pot haver discontinuïtats espacials entre
els municipis que integren una unitat comarcal. Més
enllà, però, d'aquest tema, el debat es va centrar
fonamentalment en el fet que el criteri que sembla
orientar la constitució de les noves comarques que
han de sorgir d'una nova legislació en matèria d'or-
ganització territorial és el de l'eficàcia en la prestació
de serveis. En aquest sentit, durant el debat es va
remarcar la necessitat de buscar mecanismes que
donin veu als municipis, de tal manera que les
comarques s’erigissin no solament com a marc per a
la prestació de serveis, sinó també com a
plataformes territorials d'expressió i de participació
ciutadana. 

(1) Extret de X. SANCLIMENS: "La nova organització territori-
al de Catalunya i el Baix Llobregat", a Baix Llobregat, 72,
maig-juny, 2005. P. 9-10.
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EExxppoossiicciióó  ddee  mmoottiiuuss

El dossier d’aquest onzè volum de MMaatteerriiaallss  ddeell  BBaaiixx
LLlloobbrreeggaatt reprodueix un conjunt d’articles sobre temes
d’organització territorial editats ara fa uns vint anys,
als quals s’ha afegit un text inèdit de Valerià Paül i de
Joan Tort que fa un repàs històric dels debats sobre
l’organització territorial en relació amb el Baix
Llobregat.

No és banal que aquest dossier vegi la llum ara, quan
el Govern de la Generalitat ha encetat un procés des-
tinat a fer una revisió en profunditat de l’organització
territorial de Catalunya. El document Bases per a
l’Organització Territorial de Catalunya, que està elabo-
rant la Comissió d’Organització Territorial a instàncies
del Govern, no preveu fer propostes de delimitació
concretes, sinó apuntar criteris generals per a futures
modificacions del mapa territorial.

Així, doncs, encara sense presses, ara és el moment
oportú per obrir el debat, formular nous punts de vista
i compendiar aportacions que permetin, més enda-
vant, extreure’n conclusions i adoptar solucions imagi-
natives i ponderades que alhora fomentin la partici-
pació i siguin eficients.

Per altre costat, l'organització del Baix Llobregat és un
dels temes més complexos i conflictius del debat
territorial de Catalunya. La comarca, alhora que ofereix
interessants experiències innovadores, també viu la
dificultat per consolidar la consciència sobre si
mateixa, atrapada entre les implicacions del fet
metropolità i les tendències centrífugues dels

municipis de la seva zona nord. 

És per això que les solucions que s’adoptin al Baix
Llobregat constituiran un indici de la qualitat amb què
s’haurà resolt el tema territorial a Catalunya. Com s’ar-
ticulen instàncies on siguin representades totes les
veus significatives? Com se sent identificada la ciu-
tadania amb els seus territoris i les seves administra-
cions? Com es descentralitza la conurbació barcelonina
i es creen polaritats comarcals? I també, com
s’estableixen àmbits eficients de prestació de serveis i,
en especial, dels metropolitans?

Atesa la importància del tema, excepcionalment, la
Junta Directiva del Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat signa l’article final del dossier. De manera
anàloga al text encarregat pel govern de la
Generalitat, aquest escrit va adreçat no tant a perfilar
o establir delimitacions territorials concretes com a
introduir nous elements i consideracions per enriquir
el debat, especialment en temes que tan sols es
manifesten des d’una consciència comarcal (i, en el
cas del Baix Llobregat, també de perifèria metropoli-
tana) o des d’una perspectiva cívica.

EEllss  rreepptteess  qquuee  ss‘‘hhaann  ddee  ssoolluucciioonnaarr

En primer lloc, cal constatar que la comarca del Baix
Llobregat constitueix una unitat geogràfica i humana
amb importants trets distintius.

La primera expressió administrativa, basada en el par-
tit judicial de Sant Feliu de Llobregat creat el 1834, ha

PER UN CONCEPTE CÍVIC 
DE LA COMARCA

JUNTA DIRECTIVA DEL

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT
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perdurat en el temps de manera que la consulta
realitzada durant la Segona República va confirmar la
realitat comarcal del Baix Llobregat. Els moviments
reivindicatius i cívics de la transició democràtica (llui-
ta obrera, moviment pagès, reivindicació veïnal,
defensa del riu) han estat elements clau en el
reforçament del sentiment cívic comarcal. Finalment,
el restabliment de la divisió comarcal el 1987, a més
de suscitar l’acceptació general, va obtenir l’adhesió
dels municipis d’Esplugues de Llobregat i de Sant Just
Desvern, a la comarca del Baix Llobregat.

També és cert que dins d’aquest marc geogràfic,
històric i cultural existeixen subunitats amb singulari-
tats pròpies com per esdevenir marcs territorials de
referència. Seria el cas del Baix Llobregat Nord (o Pla
del Montserrat) i el cas del conjunt format per la Vall
Baixa i el Delta (o Pla del Llobregat). La ciutat de
l’Hospitalet, les Botigues de Sitges i el municipi de
Castellbisbal, tot i que mai no han format part de la
delimitació administrativa comarcal, a efectes
geogràfics, històrics, culturals i cívics formen part del
Baix Llobregat.

L’organització d’un territori ha de donar solució a dos
tipus de problemes bàsics diferents, però fortament
interrelacionats entre si. Per un costat, ha d’establir els
nivells i les agrupacions territorials (la qüestió de les
delimitacions) i, per altre costat, ha de determinar els
objectius i finalitats per als quals s’estableixen
aquestes agrupacions territorials (la qüestió dels con-
tinguts i destinataris).

Com s’ha comentat anteriorment en l’apartat de les
delimitacions, l’organització territorial del Baix
Llobregat és complexa i conflictiva a causa de dos
motius principals: 1) ha de compaginar el fet comar-
cal amb el fet metropolità; 2) ha de reconèixer
diferents particularitats en el seu si i, de forma desta-
cada, la singularitat dels municipis del nord de la
comarca. Afegit a aquests dos temes hi ha la
inexistència d’una capital natural indiscutible, si bé
Sant Feliu de Llobregat és la capital històrica.

I, en l’apartat dels continguts i destinataris, la solució
territorial que s’adopti al Baix Llobregat tindrà implica-
cions determinants, en especial en dos àmbits: l’ad-
ministratiu i el civicoidentitari. Sembla convenient que

l’àmbit administratiu s’estructuri basant-se en els
municipis que mancomunen determinats serveis per
prestar-los en comú en el marc de la comarca. L’àmbit
civicoidentitari parteix d’altres premisses relacionades
amb la història, la cultura, la geografia, la percepció
del veïnatge comarcal i la voluntat dels ciutadans, i ha
de prendre com a referent, a més dels representants
polítics, el teixit d’entitats socioeconòmiques i civico-
culturals de la comarca.

LLaa  ssoolluucciióó  aaddmmiinniissttrraattiivvaa

Des d’un punt de vista estrictament administratiu, i
partint dels principis de simplicitat i eficiència, sembla
clar que cal reduir i ordenar el nombre d’entitats
supramunicipals superposades en el territori del Baix
Llobregat (Consell Comarcal, Entitat Metropolitana del
Medi Ambient, Entitat Metropolitana del Transport i
Mancomunitat
Metropolitana
de Municipis). 

Atenent els cri-
teris anteriors i
respectant la
voluntat mani-
festada inicial-
ment pels muni-
cipis, sembla
que no quedi
més remei que
convertir la co-
marca actual del
Baix Llobregat
en dues noves realitats territorials: una d’elles forma-
da pels municipis que desitgen mancomunar serveis
en l’àmbit metropolità; i l’altra, amb els municipis que
desitgen formar una nova comarca al marge de l’enti-
tat metropolitana (la zona nord). 

No són meres hipòtesis. A hores d’ara, els represen-
tants electes dels 23 municipis de la Vall Baixa i del
Delta que formen part de les diverses entitats metro-
politanes ja han aprovat, per unanimitat, una resolu-
ció en què manifesten la voluntat de constituir-se en
ens administratiu amb les competències, serveis i
atribucions que, com a mínim, tenen actualment les

Les solucions que
s’adoptin al Baix

Llobregat seran un
indici de la qualitat

amb que s’haurà
resolt el tema 

territorial a
Catalunya
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diferents entitats metropolitanes i les entitats comar-
cals juxtaposades. D’altra banda, els representants
electes de quatre dels set municipis del Baix Llobregat
Nord també han aprovat, en els respectius plens
municipals, la voluntat de constituir un ens adminis-
tratiu nou, configurat pels municipis del Baix Llobregat
Nord i amb capital a Martorell.

S’hi estigui d’acord o no, aquestes resolucions recents
investides de tota la legitimitat democràtica no poden
ser ignorades a l’hora de formular el futur territorial
del Baix Llobregat. Aquestes propostes donen una
solució al tema metropolità i alhora reconeixen la sin-
gularitat del Baix Llobregat Nord. Les crítiques vénen
pel fet que, amb aquesta formulació, la singularitat
geogràfica, històrica i cultural de la Vall Baixa i el Delta
del Llobregat quedarien diluïdes —administrativament
i, el que és més perillós, també políticament— dins
d’un marc metropolità en què la ciutat de Barcelona

portaria la
batuta (recor-
dem el que
podria tornar a
ser la pérduda
de poder polí-
tic, la retallada
de competèn-
cies adminis-
tratives, la re-
cepció dels dè-
ficits exportats
per la metrò-
poli o les servi-
tuds cap a
Barcelona). 

Determinats mecanismes, com ara el reconeixement de
la comarca del Baix Llobregat (sud) en el si de l’àrea
metropolitana amb un consell d’alcaldes i una estructura
administrativa mínima, podrien, tal vegada, minimitzar
el problema de la identitat pròpia i conservar una
instància política de proposta, debat i petició.

RReeiivviinnddiiccaarr  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ccíívviiccaa

La Junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat creu que la nova organització territorial de

Catalunya, mes enllà de preveure els serveis que
presten les administracions, ha de ser innovadora i
atendre el desenvolupament de les activitats civico-
culturals i socioeconòmiques de la ciutadania. En
efecte, el territori constitueix també el marc de
referència per a les entitats culturals, esportives i de
lleure, per als sindicats de treballadors i les organitza-
cions pageses i patronals, per a les empreses i els
comerços, etc. Plantejar el debat exclusivament en
termes d’eficàcia dels serveis —i, de vegades, tan sols
prioritzant els metropolitans— esdevé una visió
excessivament reduccionista del problema.

Per enriquir la reflexió i la sensibilització sobre el
debat de la futura organització territorial de Catalunya,
cal prendre en consideració elements com ara la
història de les poblacions, la idiosincràsia del territori,
les inquietuds de la ciutadania o les problemàtiques
derivades de l’encaix del fet metropolità. Per tant, les
unitats territorials que es defineixin han de respondre
a necessitats de prestació de serveis, certament, però
també han de ser concebudes per poder canalitzar les
aspiracions de la ciutadania i les seves organitzacions
en tots aquells aspectes històrics, cívics, culturals i
socioeconòmics que els afecten.

Així, doncs, l'organització territorial del Baix Llobregat
no pot quedar supeditada només a criteris d’eficàcia i
d’eficiència en l’àmbit de la prestació de serveis, i més
en una comarca molt marcada per les servituds
envers Barcelona. Per exemple, moltes de les vies de
comunicació i dels transports públics, lluny de facilitar
les relacions entre les poblacions de la comarca,
utilitzen el seu territori com a lloc de pas "cap a" i "des
de" Barcelona. Certament, els serveis poden funcionar
com a elements de cohesió comarcal, però això no
serà possible si en la seva concepció i gestió no inter-
venen també elements de caràcter cívic relacionats
amb la voluntat col·lectiva de les persones i de les
organitzacions presents en el territori.

Cal remarcar la diferència entre ser ciutadans passius
d’entitats administratives —fet que s’emmarca en
l’«l’exercici de drets i deures»—, i ser ciutadans actius
d’entitats civicoidendititàries —fet que s’emmarca en
la «voluntat de ser»—. Per això, al costat de la dimen-
sió administrativa, reivindiquem també la dimensió
cívica de les entitats territorials, explicitada com la

El problema central
de l’organització 
territorial de la

comarca del 
Baix Llobregat 
és la resolució 

del tema 
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confluència  d’aspectes  històrics,  patrimonials,  cul-
turals, socioeconòmics i, en definitiva, la voluntat de
ser dels ciutadans i les seves organitzacions. 

Malgrat les limitacions de la restauració comarcal de
1987, el cert és que, després de 18 anys, alguna cosa
ha canviat en la percepció col·lectiva del territori. Ara
la comarca és una mica al cap de la ciutadania, i
potser també una mica al cor. Això vol dir que el trac-
tament que es fa a nivell administratiu també té con-
seqüències en la percepció de la gent i, per tant, que
el plantejament de l'organització territorial de les
administracions i de la prestació de serveis no s’ha de
desvincular del plantejament territorial de les activi-
tats i les organitzacions cíviques. 

Aquest és un dels grans reptes de la futura organització
territorial de Catalunya. I, de forma específica, un dels
llocs on caldrà fer un esforç més gran per resoldre-ho
adequadament serà al Baix Llobregat. Com hem dit en
la introducció, en serà la pedra de toc.

NNoouuss  ppuunnttss  ddee  vviissttaa

El problema central de l'organització territorial del
Baix Llobregat és la resolució del tema metropolità.
Probablement, si la ciutadania, el teixit cívic i les
administracions del Baix Llobregat no són capaces
de formular una alternativa global a la proposta
d’Àrea Metropolitana, la comarca serà partida en
dues i els municipis de la part sud seran absorbits a
la llarga per una ciutat de Barcelona ampliada amb
nous barris.

És un escenari possible, i altres ciutats com Madrid
ho han fet així. Però, és això el que volem? O prefe-
rim una realitat metropolitana de Barcelona que, tot
mantenint els grans elements globals de cohesió i
projecció exterior i resolent adequadament els grans
serveis metropolitans, articuli en el seu si un sistema
territorial i institucional fortament participatiu i
descentralitzat?

Cal preguntar-nos en primer lloc quin és l’àmbit
metropolità actual. Correspon a la trentena de
municipis que formen la Mancomunitat Metropolitana
de Municipis o la futura Àrea Metropolitana de

Barcelona (pràcticament coincident amb l’antiga
Corporació Metropolitana de Barcelona dissolta fa uns
20 anys pel govern de la Generalitat)? O més aviat
avui dia correspon a l’àmbit de la futura Vegueria de
Barcelona?

El govern de Barcelona impulsa la creació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per resoldre els seus
problemes més immediats. Tanmateix, de forma
simptomàtica, els alcaldes de les ciutats de la segona
corona metropolitana (Vilanova i la Geltrú, Vilafranca
del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i
Mataró), demanen de coordinar-se amb Barcelona ja
que se senten formant part de la realitat i dinàmica
metropolitanes, sense que això representi renunciar a
les seves organitzacions comarcals pròpies.

Si es consuma la divisió de la comarca del Baix
Llobregat en dues parts, la sud dissolta en l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i la nord formant una
nova comarca, en el context ample de la Vegueria
Metropolitana (on hi haurà els grans debats de futur),
el Baix Llobregat sud hi serà representat per la veu de
Barcelona, mentre que el Baix Llobregat nord hi inter-
vindrà amb veu comarcal pròpia.

Una alternativa més coherent a la situació anterior
podria passar per l’acceptació plena de la Vegueria de
Barcelona com l’àmbit metropolità real de Barcelona i
organitzar el seu territori en comarques metropoli-
tanes (entre elles la del Baix Llobregat) que concer-
tarien les seves veus i coordinarien les seves pro-
postes en el Consell de Vegueria. 

En tot cas, podria establir-se una entitat tècnica de
gestió per als serveis metropolitans de la primera
corona (aigües, residus, transports), sense que això
prefigurés l’organització territorial global del fet
metropolità.

En el marc de la proposta de Vegueria i Comarques
Metropolitanes, la Junta del Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat considera que, en darrer terme, la
decisió sobre la unitat o la divisió de la comarca ha de
recaure en la voluntat manifestada pels ciutadans
afectats, les seves organitzacions i administracions. 
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LLooccaalliittzzaacciióó

La major part de documents relatius a l’antiga Baronia
d'Eramprunyà roman encara en mans privades, al
casalot situat al número 13 del carrer dels Màrtirs de
1714, de Gavà (Baix Llobregat), propietat dels hereus
de donya Odília Girona, senyors encara de l’antiga
baronia d'Eramprunyà (i dels seus censos i   terres).
Aquesta part de l’arxiu original (Arxiu de la Baronia
d’Eramprunyà, ABE) va ser declarada Bé d’Interès
Cultural després de la visita i l’informe subsegüent que
dos tècnics del Servei d’Arxius de la Generalitat hi van
efectuar el 28 de gener de l’any 2000. Ben pocs dies
després d’aquesta visita, uns veïns del barri van infor-
mar l’autor que havien estat testimonis de com, una
nit, un grup de persones, que disposava de claus per
entrar al casalot i un camió com a medi de transport,
s’enduien diversos embalums de l’arxiu, cosa que ens
fa témer per la  possible desaparició de part del seu
fons documental.

A hores d’ara, segons informació del Servei d’Arxius de
la Generalitat, s’està procedint a la catalogació detalla-
da del fons que encara resta al casalot, i a la repro-
ducció en suport informàtic (digitalització) dels seus
documents. Tot i les accions en curs, però, cap institu-
ció pública disposa de prou informació per saber si en
l’acció nocturna que hem comentat van desaparèixer,
o no, alguns dels continguts de l’Arxiu de la Baronia.
En tot cas, és un fet incontrovertible que alguns dels
documents consultats –i fotografiats– per estudiosos
locals als anys seixanta i setanta del segle XX no han
tornat a ser localitzats al fons que resta al casalot de
Gavà.

Part dels documents que havien format part de l’Arxiu
patrimonial original romanen ara en altres arxius
públics. Així, se n’han trobat peces a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó,1 a l’Arxiu de la Biblioteca de
Catalunya,2 i a l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de
Tarragona.3

Quant a documentació històrica, potser el més impor-
tant de tots —més encara que el de l’arxiu matriu de
Gavà— és el fons contingut a l’Arxiu Històric de
l’Arquebisbat de Tarragona, amb una norantena de
pergamins dels segles XIII a XVI. Un autèntic tresor que
va ser consultat, quan encara formava part de l’arxiu
matriu, pels erudits Torres i Reyetó, a final del segle
XIX,4 i Francesc de Bofarull, a l’inici del XX,5 i que els va
ser indispensable per als seus treballs. Els pergamins
de Tarragona encara porten al verso la signatura amb
què se’ls va marcar al segle XVI, quan formaven part
de l’arxiu matriu ABE.

L’existència d’aquest fons importantíssim per a la
història medieval de la nostra comarca era totalment
ignorada, fins ara, pels historiadors barcelonins i baix-

ELS PAPERS DE LA BARONIA D'ERAMPRUNYÀ:
APROXIMACIÓ A UN FONS PATRIMONIAL 

DISPERS EN MOLTS ARXIUS 

JOSEP CAMPMANY I GUILLOT

ESTUDIÓS LOCAL

(1) ACA, Diversos, Sentmenat.
(2) BC, fons del marquesat de Moja.
(3) AHAT, Arxiu Foxà.
(4) Jacinto Torres y Reyetó, Lo castell d’Aramprunyà,
«Memòries de l’Associació Catalanista d’Excursions
Científiques», vol. III (1887) p. 33-64. Torres cita explícita-
ment «l’Arxiu particular dels actuals successors en la Baronia
d’Aramprunyà», pàgina 44, nota 1. Hi ha una reedició de l’ar-
ticle publicada a La Renaixensa. 
(5) Francesc de Bofarull, El castillo y la baronía de
Aramprunyá, Barcelona, Henrich y cia, 1911.
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llobregatins, a causa tal volta de la llunyania de
l’arxiu tarragoní i el desconeixement dels seus fons.
Una situació de la qual probablement és responsable
el barnacentrisme de les nostres encarcarades univer-
sitats i la manca de qualsevol política sistemàtica de
recerca de fonts documentals per part de les institu-
cions públiques.6 Qui signa aquest treball recorda
encara la cara d’astorat del responsable de l’arxiu
tarragoní quan, a mitjan 2004, va demanar consultar
els fons: feia més de deu anys que estaven detallada-
ment catalogats, i ningú no els havia demanat mai.

LL’’eevvoolluucciióó  ddee  ll’’aarrxxiiuu  ddee  llaa  bbaarroonniiaa  dd’’EErraammpprruunnyyàà

La baronia d’Eramprunyà succeeix en el temps l’antic
senyoriu del mateix nom,7 i s’originà a partir de la rea-
grupació d’una sèrie de jurisdiccions disperses ja exis-
tents a l’alta edat mitjana.8 La baronia d’Eramprunyà
abastà un terme menor que el de la senyoria
altmedieval: en el moment de màxima expansió
(1562-1625), només arribà a abastar els actuals ter-
mes municipals de Castelldefels, Gavà, Begues, Sant
Climent i Viladecans –excepte la Torre Roja–, mentre
que la senyoria original s’estenia des del Llobregat a
l’altra banda del massís de Garraf. La reagrupació de
jurisdiccions disperses que donà lloc a la baronia es va
iniciar l’any 1305, quan la família Marc va adquirir la
quadra de la Roca.9 A partir d’aquí, ells i els seus

successors, els Fiveller, van aconseguir la integració de
totes les jurisdiccions disperses de l’antiga senyoria
altmedieval, excepte les de l’actual terme municipal
de Sant Boi de Llobregat, la Torre Roja, i les quadres
de Campdàsens, Garraf i Jafre, que passaren a l’òrbita
territorial de Sitges.10

És doncs a partir de l’arribada dels Marc que es pot
parlar de creació de l’arxiu, tot i que aquest aplegà
també documents de les diverses jurisdiccions origi-
nals a mesura que aquestes anaven sent adquirides
pels titulars de la baronia.

La data de 1625 representa una fita en aquest procés
d’acreixement del fons documental, ja que a partir
d’aquell moment, extingida sense descendència direc-
ta la línia dels Fiveller d’Eramprunyà, la baronia quedà
repartida proindivís entre dues famílies: els Torrelles
(després Sentmenat), i els Erill.

L’any 1651, els Torrelles-Sentmenat alienaren la seva
part, amb el corresponent fons documental, als
Copons, futurs marquesos de la torre de Moja. Tot i
això, alguns documents relatius a Eramprunyà
restaren al fons patrimonial dels Sentmenat, avui
dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, com un inven-
tari de l’ABE datat entorn de 1565.11 Els hereus dels
marquesos de la torre de Moja van conservar la titu-
laritat de la part proindivisa fins ben bé l’any 1897,
quan la van vendre al banquer Manuel Girona i
Agrafel. Amb aquesta venda es va traspassar als
Girona la documentació de l’ABE. Tot i això, alguns

(6) El «descobriment» d’aquesta part de l’ABE dipositada a
Tarragona la devem a l’erudit gavanenc Evel·lí Villuendas,
soci del Centre d’Estudis del Baix Llobregat. Ell va trobar-ne
referències indirectes, i les va comunicar, l’any 1998, a qui
signa aquest escrit i a la direcció del Museu de Gavà.
Aquesta darrera institució, tot i l’avís, no va efectuar cap
acció.
(7) Quan parlem de Baronia d’Eramprunyà, fem referència a
l’existència d’un únic baró sobre uns vassalls nominalment
iguals. És per tant un nom adient per a la baixa edat mit-
jana i l’edat moderna. Per a l’alta edat mitjana, és preferible
emprar el terme Senyoriu d’Eramprunyà, per distingir-lo
d’altres jurisdiccions aleshores segregades, com ara la cast-
lania, o els senyorius de les diverses quadres.
(8) La gènesi d’aquesta multiplicitat de jurisdiccions ha estat
tractada per J. Campmany, Economia, poder i territori a Gavà
al voltant de l’any 1000, «Gavà mil anys», Gavà 2002, p. 32-
48.
(9) Referències a aquesta estratègia de reincorporació terri-
torial, en el context de la crisi baixmedieval, a J. Campmany,

Pagesos i senyors a Eramprunyà, 1323-1460, «Materials del
Baix Llobregat», núm. 5 (1999) p. 105-121.
(10) Sobre el procés de segregació de les jurisdiccions situ-
ades al massís de Garraf, i la seva progressiva vinculació a
Sitges, vegeu J. Campmany, Campdàsens, Garraf i Jafre. Els
confins occidentals del terme d’Eramprunyà de l’alta edat
mitjana al segle XV, «III Trobada d’Estudiosos del Garraf»,
Barcelona 2000, p. 193-206.
(11) ACA, Diversos, Sentmenat (olim Monacals 3510).
Inventari de documents de la baronia d’Eramprunyà i
Castelldefels. Arxiver de contacte: Beatriz Canellas. Es tracta
d’un inventari preciós que detalla la totalitat dels fons de
l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà a la segona meitat del
segle XVI. Datem aquest inventari poc després de l’any
1565, que és la data del document més modern de tots els
que s’hi esmenten.
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documents relatius a Eramprunyà restaren al fons
patrimonial dels marquesos de Moja, avui dipositat a
la Biblioteca de Catalunya.12

Pel que fa als Erill, l’any 1733 alienaren la seva part de
la baronia als Pérez-Moreno, que enllaçarien amb els
Garma i els Foxà. Els hereus dels Foxà van conservar
la titularitat de la part proindivisa fins al 1897, quan la
van vendre a Manuel Girona. Amb aquesta venda es
va traspassar als Girona la documentació de l’ABE, que
va tornar a quedar unificat. Tot i això, alguns docu-
ments relatius a Eramprunyà restaren al fons patrimo-
nial de la família Foxà, i amb ell foren dipositats a
l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona el 27
d’octubre de 1931. Per explicar la raó d’aquest dipòsit,
cal fer esment que el fundador del modern Arxiu
Històric de l’Arquebisbat va ser el cardenal Vidal i
Barraquer, hereu de donya Laietana de Foxà. El fet que
un dels cotitulars de la baronia d’Eramprunyà,
d’aquesta família, hagués estat l’arxiver il·lustrat
Francesc de Garma i Duran,13 explica possiblement que
els documents més antics, com ara 88 pergamins dels
segles XIII a XVI, fossin apartats de l’arxiu matriu ABE
i acabessin formant part de l’arxiu patrimonial dels
Garma–Foxà.

Des del 1897, Manuel Girona va reunir les restes de
l’ABE, que va quedar guardat a l’esmentat casalot del
carrer dels Màrtirs del 1714, de Gavà. Allí el van poder
consultar historiadors locals de Gavà, Viladecans i
Castelldefels els anys seixanta, setanta i noranta del
segle XX, de forma, però, molt restringida.

EEllss  ffoonnss  ddooccuummeennttaallss  ddee  ll’’AABBEE  aa  llaa  sseeggoonnaa  mmeeiittaatt  ddeell
sseeggllee  XXVVII

L’inventari dipositat a l’ACA permet aproximar-nos als

continguts de l’arxiu en aquella època, ja que cada
entrada és de fet la rúbrica del document. Els docu-
ments es llisten sense cap ordre aparent, i la signatu-
ra de cadascun d’ells està formada per un nombre i
una lletra, correlatius.

L’inventari descriu un fons de 607 pergamins, 101 lli-
bres i 5 papers plegats. Els pergamins més antics que
es conservaven aleshores eren l’acta de donació en
feu de Castelldefels a Tició per part de l’abat de Sant
Cugat, de 16 de maig de 1178, i una concòrdia signa-
da entre el senyor d’Eramprunyà Guillem de Sant
Martí i el senyor de Benviure, Guillem de Papiol, de 26
de setembre de 1180.14

Entre els documents més rellevants trobem «un libre
gran de la forma maior ab son corrix y sivella ab ses
cubertes de pergami en lo qual stan insertats moltes
y diverses coses conservades fahents per la casa dels
Marchs y moltes y diverses scriptures y calendaris de
diverses coses fahedores per dita casa. Conte en si
moltes cartes part de les quals son nombrades, altres
no».15 Possiblement és el famós Llibre de la baronia
d’Eramprunyà, que era encara a l’ABE als anys setan-
ta, però que va desaparèixer a començament dels
vuitanta.

Hi trobem també diversos Llibres de Cort —llibres amb
les actes dels judicis dels tribunals baronials—,16 així
com alguns llibres de memòries de diversos barons,17

però podem també esmentar documents singulars,
com ara «un libre ab sas cubertas de pergami ab tots
y cuyros leonats ab les armes de March sobre un
paper vermell intitulat de damunt libre de soldades;
és del temps de la sra. baronessa Gualbes. Son y
descritas las mostras generals ques feren en dita
baronia»,18 «un paper pintat de diverses colors en lo
qual sta pintat lo castell de alaprunya ab son terme ab
les quadres y marines y camins y altres coses de son
terme»,19 mapa aquest que no ha estat mai vist per(12) BC, fons del marquesat de Moja, lligalls 17, 87, 93 i 291.

Vegeu l’article d’Assumpció Gabernet La documentació del
Baix Llobregat al fons del Marquesat de Moja de la
Biblioteca de Catalunya, a «Materials del Baix Llobregat»,
núm. 8 (2002), p. 123-124. És especialment rellevant el lli-
gall 17, que té una còpia molt semblant (si no idèntica) a
l’arxiu matriu ABE.
(13) Francesc de Garma fou nomenat director  de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó l’any 1740, i es considera que va ser el
fundador de l’estructura actual d’aquest arxiu.

(14) Signatures I-17 i N-3, respectivament.
(15) Signatura V-19.
(16) Per exemple, els que van signats amb O-20, X-21 i T-30.
(17) Llibre de memòries d’Isabel Marc, I-29; Llibre de records
de Francesc Jeroni Marc, P-21.
(18) Signatura V-30.
(19) Signatura Q-21.
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cap estudiós, i que seria en tot cas anterior al 1565, i
també «un full de paper gran en lo qual sta descrit lo
abre de la generalogia dels Marchs, de mossen Pere
March qui fou lo primer qui comensa en comprar y
compra moltes proprietats fins lo derrer March qui fou
Francesc Hieroni March, assenyalant tots los Marchs y
las fillas ab qui casaren. Es molt bo pera llum de las
successions. Sta plegat ab un altre paper que conte la
designatio de tota la baronia».20

Entre els pergamins més interessants inventariats, cal
destacar aquell «ab pendent o segell de cera verme-
lla ab veta groga y vermella continent en effecte mi-
nisteri fet per lo señor rei en Joan a mossen Jaume
March, cavaller, y a mossen Luys de Averso, ciuteda
de Barcelona, de las arts de aderrimar, donantlos
licentia y facultat que aquella pugan aprendre,
amostrar y ensenyar».21

EEll  ffoonnss  ddooccuummeennttaall,,  rreellaattiiuu  aa  EErraammpprruunnyyàà,,  ddee  ll’’AArrxxiiuu
FFooxxàà  ddee  ll’’AAHHAATT

L’Arxiu Foxà està format per 38 caixes, 11 llibres i 88
pergamins. D’aquest fons, corresponen a Eramprunyà
els 88 pergamins, el primer dels 11 llibres,22 i diversos
lligalls i llibres repartits per les caixes, entre els quals
destaquem el llibre de capbreu de Gavà fet pel notari
Joan Soler Ferran l’any 1632,23 un plec de notes sobre
les marines de Gavà i Castelldefels, de 1867,24 i tot un
seguit de firmes de domini de les baronesses
d’Eramprunyà, de l’inici del segle XIX.25  Llibres i lligalls
en caixes, doncs, s’originaren a l’ABE matriu després
de la realització de l’inventari del 1565.

Els pergamins de l’arxiu tarragoní, en canvi, apareixen
tots, excepte una desena d’escrits a la segona meitat
del segle XVI, a l’inventari del 1565 existent a l’ACA.
Tots ells tenen, al verso, una triple signatura. D’una
banda, la que apareix a l’inventari del 1565. D’altra

banda, una nova signatura, possiblement afegida al
segle XVIII, i que va ser la que va utilitzar Torres y
Reyetó al seu treball, de final del XIX.26  I, finalment, la
tercera, amb què se la designa a l’AHAT.

El pergamí més antic que es conserva a l’AHAT és del
5 d’abril de 1223, i correspon a la donació, per part de
l’abat de Sant Cugat, de la senyoria de Castelldefels a
Berenguer Garí,27  i el més modern, no inclòs a l’in-
ventari de l’ABE del 1565, és del 13 de novembre de
1587, i correspon a una venda de censal de Gaspar de
Sant Climent i la seva muller, Magdalena de Torrelles,
a Pere Tarroja.

Entre els documents singulars, esmentem un pergamí
del 31 d’octubre de 1306 en què la ciutat de Barcelona
permet a Pere Marc, senyor de la Roca, transitar lliure-
ment pel pont de fusta de Sant Boi,28  i un altre, del 2
d’agost de 1354, amb l’ordre del rei Pere per il·luminar
la Torre de Sant Salvador, a Castelldefels (Figura 1).29

EEll  ffoonnss  ddee  ll’’AABBEE  ddee  GGaavvàà30

A l’ABE de Gavà, o millor dit, al que actualment queda
de l’ABE, els documents procedeixen de dos fons prin-
cipals: d’una banda, l’arxiu del castell d'Eramprunyà,
que fou traslladat als magatzems baronials el segle
passat, i, de l’altra, l’arxiu personal de Manuel Girona.

Els documents són conservats en un gran armari de
fusta tancat a pany i clau, dins de lligalls endreçats en

(20) Signatura N-30.
(21) Datat el 20 de febrer de 1393. Signatura L-4.
(22) Llibre 1, capbreu de Castelldefels, Gavà i Viladecans fet
per Nadal Castelló, anys 1587-1590.
(23) Caixa 20, llibre núm. 2.
(24) Caixa 38, lligall 7.
(25) Caixa 1, lligalls 105 al 138. 

(26) Torres cita els pergamins núm. 9 (ara núm. 6 a l’AHAT,
abans O-17 a l’ABE), núm. 10 (ara núm. 7 a l’AHAT, abans
Q-2 a l’ABE), núm. 13 (ara núm. 10 a l’AHAT, abans Y-2 a
l’ABE), núm. 18 (ara núm. 26 a l’AHAT, abans C-1 a l’ABE),
núm. 19 (ara núm. 12 a l’AHAT, abans núm. R-1 a l’ABE) i
núm. 27 (ara núm. 22 a l’AHAT, abans C-2 a l’ABE).
(27) Pergamí núm. 1, signatura G-13 a l’ABE matriu.
(28) Pergamí núm. 9, signatura Z-3 a l’ABE matriu.
(29) Pergamí núm. 29, signatura D-19 a l’ABE matriu. Bofarull
també el cita, però dóna com a referència del Llibre de la
Baronia d’Eramprunyà, f. 74 i 75.
(30) El contingut d’aquest capítol s’ha extret de l’informe de
l’aleshores conservador del Museu de Gavà, Pere Izquierdo,
elaborat el 21 de setembre de l’any 1989. Pere Izquierdo va
visitar aquest arxiu, acompanyat de Josep Soler i Vidal, entre
els anys 1981 i 1985.
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carpetes, caixes o llibres (Figura 2). Segons va explicar
a l’autor la doctora Dolors Sanahuja, que ha estat la
darrera investigadora que ha tingut accés a aquest
arxiu, als primers anys de la dècada dels noranta del
segle passat, existeix una classificació no exhaustiva,
elaborada potser en època de Francesc de Bofarull, o
potser en època més moderna, cap als anys seixanta,
quan sembla que hi va estar treballant un arxiver que
el va endreçar. Aquesta classificació numera les car-
petes, les caixes i alguns lligalls. Els documents d'en
Girona estan excepcionalment ben ordenats, i són
enquadernats en caixes de cartró i roba de color blau,
amb lletres daurades. 

Com explica l’informe de l’antic conservador del
Museu de Gavà Pere Izquierdo, «l’arxiu conté docu-
mentació referent a la Baronia des de l’Edat Moderna,
incloent contractes, testaments, capbreus, corres-
pondència diversa, testaments i la documentació
sobre jurisdicció civil i criminal, que fou exercida pel
baró fins poc abans de la Guerra del Francès (1812), i
probablement tota la documentació dels afers privats,
negocis i mecenatges d'en Girona, entre els quals hi
ha la construcció de la façana de la Catedral de
Barcelona i la restauració del Castell de Castelldefels»

«Hi ha també moltes còpies de documents medievals
i moderns els originals dels quals són a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, per bé que allà hi estan dispersos i
classificats per temàtiques, de forma que per investi-
gar la història de la baronia seria molt convenient
poder accedir a les còpies dipositades al seu arxiu
genuí».

AApprrooxxiimmaacciióó  aallss  ccoonnttiinngguuttss  aaccttuuaallss  ddee  ll’’AABBEE  ddee  GGaavvàà3311

De l’ABE han desaparegut els pergamins i els docu-
ments medievals, segons ens ha informat la doctora

(31) La informació continguda en aquest capítol no s’ha pogut
basar en cap inspecció personal, sinó que s’ha extret després
d’un complet buidat de les fonts següents: Arxiu particular
de Josep Soler i Vidal, Gavà; Bofarull, Francisco, El castillo y
la baronía de Aramprunyá. Barcelona: Henrich y Cía., 1911;
Bondia, Maria Rosa, i Solans, Concepció, Terra i homes a
Begues (poble mil·lenari). Begues: Comissió del Mil·lenari de
Begues: Ajuntament de Begues, 1994; Eixarch, Josep, Les
arrels històriques de Viladecans. Segles XII-XVIII. Viladecans:
Arxiu Històric Municipal, 1989; Lorenzo, Neus, «Las primeras
familias de Castelldefels», dins Castelldefels, 10 segles
d'història, Castelldefels: Ajuntament de Castelldefels, 1987;

FFiigguurraa  11
VVeerrssoo  ddeell  ppeerrggaammíí  

DD--1199  ddee  ll''AArrxxiiuu  ddee  llaa
BBaarroonniiaa,,  

nnúúmm..  2299  ddeellss  
ddiippoossiittaattss  aa  TTaarrrraaggoonnaa..

LL''eessccrriivvàà  rreeiiaall  vvaa
ddiibbuuiixxaarr  uunn  ffaannaall  ddee

ffoocc  ii  uunn  ppaarreellll  ddee  
ttoorrxxeess,,  rreellaattiiuuss  aa  

ll''oorrddrree  ddoonnaaddaa  ppeerr  llaa
ccaanncceelllleerriiaa  aall  sseennyyoorr

dd''EErraammpprruunnyyàà..
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Dolors Sanahuja, i ara el fons es redueix a docu-
mentació de l’edat moderna. Entre els documents que
al llarg del segle XX s’han citat per part dels estudiosos
que han accedit a aquest arxiu, podem esmentar els

següents: 

a. Mapes: Pla y demostracio de la partió dels termes
de Gavà i Viladecans, de 1753. Mapa de la delimitació
dels termes de Castelldefels, Gavà i Viladecans, de
1755. Plànol delimitatori dels establiments de terres a
Francesc Joval i associats, a les Marines, per sota la
Corredora Mestra, segle XVIII, posterior a 1758.32

Plànol de les terres properes al Bosc del Castell,
probablement elaborat l’octubre de 1790 pel geòme-
tra Ignasi Mayans. Plànol del castell d'Eramprunyà, de
1897, per l’arquitecte Ramon Soriano. Mapa de les
possessions de la baronia d'Eramprunyà, de 1898, per
l’arquitecte Ramon Soriano.

Lorenzo, Neus, Entre mar i muntanya. Breu història de la
parròquia i vila de Castelldefels. Castelldefels: Ajuntament
de Castelldefels: Parròquia de Santa Maria de la Salut, 1989;
Sanahuja, Dolors, El castell d'Eramprunyà sota jurisdicció
reial (s. X-XIV). Tesi de llicenciatura Universitat de Barcelona,
1991; Sanahuja, Dolors, «Un món entre dones. Dones a
Eramprunyà», dins La Sentiu. Gavà: Museu de Gavà, núm.
23-24, 1998.; Soler i Vidal, Josep, L'expansió dels cultius
gavanencs i la rompuda de les marines. Gavà: periòdic
Brugués, 1969; Soler i Vidal, Josep, Plet de termes i pastures
entre Gavà i Viladecans. Gavà: Museu de Gavà, 1987;
Valverde, Àngel, «Evolución, historia, origen y significación
de la pineda litoral del delta del Llobregat (I)», dins Spartina.
Butlletí naturalista del delta del Llobregat. El Prat de
Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, núm. 3, 1997-
1998.

(32) D’aquest mapa n’hi ha una còpia, no exactament idènti-
ca, però aparentment coetània, a l’arxiu particular de Joan
Vila, que ha estat publicat per Antoni Tarrida, Pagesos, sor-
res i espàrrecs. Història de la pagesia gavanenca, Associació
d’Amics del Museu de Gavà, 2003, p. 47.

FFiigguurraa  22
LL''aarrmmaarrii  ddee  llaa  CCaassaa  ddeellss  DDeellmmeess  ((ssiittuuaaddaa  aall  ccaarrrreerr  ddeellss  MMààrrttiirrss  ddee  11771144,,  nnúúmmeerroo  1133,,  ddee  GGaavvàà))  qquuee  ccoonnttéé  eell  qquuee  rreessttaa  aa
GGaavvàà  ddee  ll''AArrxxiiuu  ddee  llaa  BBaarroonniiaa  dd''EErraammpprruunnyyàà  ((ffoottooggrraaffiiaa::  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  SSuubbddiirreecccciióó  GGeenneerraall  dd''AArrxxiiuuss))..
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b. Dibuixos i làmines il·luminades: Goigs de Sant
Miquel d'Eramprunyà (Carpeta 10), dibuix del Castell
d'Eramprunyà, 1841 (Caixa 1, A-113), dibuix del
Castell d'Eramprunyà, 1872 (Carpeta 9), dibuix antiga
ermita de Bruguers, 1872 (Carpeta 9), Dibuix actual
ermita de Bruguers, 1872 (Carpeta 9).

c. Capbreus: Trasllat del llibre d'Establiments de Jaume
Marc II a Eramprunyà, 1391-1392 (Llibre A-88. Carpeta
17). Trasllat del Capbreu de les rendes de la Baronia
d'Eramprunyà, notari Francesc Fuster, 1391-1396
(Llibre 7/A-122). Capbreu de Begues, 1458. Capbreu
de Galceran Burguès, àlies de Sant Climent, cavaller,
senyor de Vila de Cans y de la Torre Roja, 1484-1495.
Capbreu de Castelldefels, Gavà i Sant Climent, notari
Nadal Castelló, 1587-1590 (Llibre A/85. Llibre A/86).
Capbreu dels Senyors d'Eramprunyà, Elisabet de
Torrelles, vidua de Ramon de Torrelles, Francesc de
Herill i Francesc de Cardona, barons, notari Antoni
Seriol, 1595-1599 (Llibre 13/A-127). Capbreu
d'Eramprunyà, notari Joan Soler Ferran, 1618-1623
(Carpeta 14). Capbreu d'Eramprunyà, notari Onofre
Personada, 1632-1633 (Carpeta 14). Capbreu
d'Eramprunyà, notari Ignasi Teixidor, 1699-1708 (Llibre
A-89. Llibre A-90, Carpeta 14. Carpeta 25). Còpia del
capbreu de Castelldefels i Gavà, 1757-1787 (Llibre A-
84). Establiments 1860 (Llibre A-98).

d. Govern de la baronia i documents de successió
(Caixes I i II, carpeta 11, i d’altres): requesta de Lluís
Marc al mostassaf de Barcelona per apropiació
indeguda de peixos a Castelldefels, 1423 (Caixa I, plec
14), testament de Lluís Marc, 1454 (Caixa I, plec 7),
concessió reial del mixt imperi a Jaume Marc IV, 1471-
1506 (Caixa I, plec 103), privilegi de l'infant lloctinent
a Jaume Marc IV, 1487 (Caixa I, plec. 21), testament
del baró Hug Fiveller de Palou, 1495 (Caixa I, plec 20),
investidura de Castelldefels per part de l'Abat de Sant
Cugat a Isabel Marc, 1544 (Caixa I, plec 26), establi-
ment de la carnisseria de Castelldefels als jurats, 1642
(Caixa I, plec 30), establiment de la carnisseria de
Viladecans als jurats, 1642 (Caixa I, plec 30), establi-
ment de la carnisseria de Gavà als jurats, 1643,
divergències entre les universitats de Viladecans i
Sant Climent sobre les pastures del ramat d’aquesta
darrera, establerta el 1643, establiment fet als jurats
de Viladecans de la taverna i revenedoria per Miquel
de Torrelles i Sentmenat i Anna de Cardona, senyors

proindivís de Sant Climent i Viladecans, 1645, arren-
dament de l’hostal de Begues a Francesc Vendrell, i
de la taverna, fleca i botiga de Begues a Felip Guitart,
1646, compra de la baronia d'Eramprunyà a Miquel de
Torrelles, per part de Jaume de Copons, 1651 (Caixa I,
plec 32), successió de la Baronia d'Eramprunyà, 1665
(Caixa I, plec 33), ban de Caterina d'Ivorra i Çalva,
senyora de Sant Climent i Viladecans, en què pro-
hibeix, entre altres coses, pasturar a la Marina i ama-
rar cànem a l’estany de la Murtra, 1676 (Carpeta 26,
llig. 9), ordre als jurats de Castelldefels per reparar la
Torre de la Marina, 1680 (Caixa I, plec 36), arrenda-
ment de la taverna i fleca de Gavà, 1681 (Caixa II),
establiment a la universitat de Castelldefels de la
taverna i revenedoria, 1687 (Caixa I), establiment a la
universitat de Gavà de la taverna, fleca i hostal, 1688
(Caixa II), provisió del benefici de Santa Maria
Magdalena i Bruguers en favor del Rv. Francesc de
Borràs, 1723, testament del baró Joan de Copons i
Grimau, 1725 (Caixa I, plec 18), venda de la baronia
del Marquès de Rupit a Maria Moreno i Vidal, 1733
(Caixa I, plec 38), successió de la baronia a Agustí de
Copons i Copons, 1736 (Caixa I, plec 39), crida dels
Barons sobre neteja de la riera de les Parets, sèquies
del Prat de Matabous al Llanar, i sobre pastures en
vinyes, caça i fer llenya a la Pineda, 1742 (Caixa II,
plec 3), dret de repressió baronial i trasllat del dret de
retenció de delinqüents a les presons de Barcelona,
1743 (Caixa I, plec 44), relació de l'estat de la baro-
nia, 1746 (Caixa I, plec 43), crides de neteja de corre-
dores, 1748, 1749 i 1750 (Carpeta 12), successió de la
baronia de Caietà de Copons a Josep de Copons, 1753
(Caixa II, plec 10), Crida de la Baronia d'Eramprunyà
(ordinacions municipals 1755), queixes per haver
aprimat la riera de la Sentiu, de la segona meitat del
s. XVIII (Carpeta 11), papers del Cadastre, de 1761
(Carpeta 11), esborrany de nomenament de batlle,
1767, plets sobre el blat de tragí, 1774 (Carpeta 11),
providència dictada per Ramon Francesc de Copons de
la Manresana, senyor de Viladecans, per evitar els
abusos per causa dels ramats, segona meitat del s.
XVIII, esborranys de les respostes al qüestionari
Zamora de Gavà, Castelldefels i Begues, 1789
(Carpeta 11), expedient de demarcació de pastures en
el terme de Gavà, 1793, nomenclatura dels carrers
vells de Gavà, final del s. XVIII (Carpeta 11), causes per
apropiació de delmes contra regidors de Gavà durant
la guerra del francès, 1808-1810 (Caixa II, plec 7),
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informe sobre els béns i mobles robats pels francesos
a casa dels barons, 1814 (Caixa II, plec 14), reglament
d'herbes i llenyes, 1817, pagament del delme a Sant
Cugat, 1831 (Caixa I, plec 31), concòrdia sobre el Bosc
del Castell, 1847 (Caixa II, plec 1 bis), estimació de
béns de la baronia, per l’advocat Leonci Sanmartí, 1877
(Carpeta 11), escriptura de compra de la baronia de
Manel Girona, 1897 (Carpeta 15), escriptura d’aclari-
ment i rectificació de partions, 1897 (Carpeta 15).

e. Plets i causes judicials (Carpeta 10, carpeta 13, car-
peta A/84, i altres): Memoriale iuris (…) pro Abbate
Sti. Cucuphatis in causa apellationis que indexisa pen-
dent in regia Audientia (…) inter dictum Abbatem ex
una, et Baronie Castri Fidelium, Canis Vallis, Gavani et
Sancti Clementi, ex altera, del primer terç del segle
XVII, plet de termes i pastures entre Gavà i Viladecans
(Carpeta 10), extracte de la causa pendent en la Reial
Audiència, sobre pastures, iniciada el 1676, petició
presentada per la Universitat de Viladecans relativa a
la causa instruïda als 18 d’agost de 1687, del 1700,
disputes entre els barons i Bassoles, 1742 (Carpeta
A/84-20), rebuts de despeses per plets, 1750-1751
(Carpeta A/84-20), rebuts de Joan Genovès per
qüestió pendent sobre l’extensió i límits dels termes
de Gavà i Viladecans, 1771 (Carpeta A/84-20), plets
sobre pastures a Castelldefels, i contra l'Ajuntament
per pastures i llenyes, 1784-1788 (Carpeta 13. Plec 1),
minutes de despeses d'advocats, 1788-1789 (Carpeta
A/84-20), divisió del bosc del castell feta pel geòme-
tra Ignasi de Mayans, 1790 (Carpeta A/80-20), plet
entre l'Ajuntament de Gavà i els barons, 1791
(Carpeta A/84-20), minutes d'advocat 1793-1794
(Carpeta A/84-20), plet de pastures entre els barons i
els particulars de Gavà, 1797-1798 (Carpeta A/84-20),
procés Verdaguer (Carpeta A/84-20), barons contra
Josep Vila per pastures, 1851 (Carpeta 13. Plec 2),
aprofitament de llenya als boscos de Gavà (Carpeta
13. Plec 3), excessos en la tala de la Pineda i el castell
de Gavà. Reclamacions dels barons (Carpeta 13. Plec
6), concòrdia per plet sobre pastures entre Ramon
Eura i altres, l'Ajuntament de Gavà, i els barons
(Carpeta 13 Plec 7), oposició de l'Ajuntament de Gavà
a la tala practicada pels barons, 1847 (Carpeta 13. Plec
8), venda de llenya dels boscos de la baronia (Carpeta
13. Plecs 9 i 10).

f. Arrendaments, censataris, delmes (carpetes 12, 14,

16, 18, 19, 20, A/84-20 i altres): relació de parcers i
censos emfitèutics (Carpeta 14), Eramprunyà (Carpeta
16), censos (Carpeta 18), relació de censataris per
ordre alfabètic, amb papers del s. XIV (Carpeta 19),
arrendaments del delme, 1675, 1683, 1688 (Carpeta
12), arrendament del delme, 1775 (Carpeta 12),
arrendament del delme, 1790 (Carpeta 20.), delmes
1795-1797, (Carpeta A/80), arrendataris del delme
1808-1809 (Carpeta A/84-20), relació de feudataris,
1811 (Carpeta A/84-20), censos emfitèutics 1825
(Carpeta A/84-20), censos emfitèutics 1839, 1840,
1841 i 1842 (Carpeta A/84-20), censos de gallines
1842 (Carpeta A/84-20).

g. Establiments a les Marines (Carpetes 6, 11, 12, 15):
establiment al Corral del Diable, 1700 (Carpeta 6, plec
19), establiment de 3000 mujades a les Marines
(Carpeta 6, plec 48), Plan de la Gran Pineda, 1746,
Plan de la Torre de la Guarda, y sas Terras y Censos,
1746, Plan del Castell y Terras de Castelldefels, 1746,
Plan de la Gran Corredora Mestra, 1746, conveni entre
els barons i els Carreres sobre les Marines de Gavà i
Castelldefels, 1819 (Carpeta 15), recull d'establiments
i confessions de terres a les Marines: repartiment
1721 (Carpeta 12), establiments de peces als Nou
Rals, 1837-1842 (Carpeta 11).

h. Masies de Gavà (índexs de terres, successió dels
emfiteutes, censos, prestacions d'homenatges i cap-
breus masia per masia. Carpetes 14, 21 i 25). Carpeta
14: Can Bonet, Mas Borrell, Mas Querol, Can Dardena,
Ca n'Espinós, Can Mas de Bruguers, Mas Mallol, Mas
de Fontnoves, Can Gayralt, etc. Carpeta 21: Can
Bruach, Calamot, Casa del Coll Roig, Mas Cros, Jacint
Muixellós, Mas Alegret, Mas Bonet, Mas Armengol,
Mas Alou, Mas Bertran, Can Comes, Can Riera del
Serguerar, Les Colomeres, Can Calders del Serguerar,
Mas Pujols, etc. Carpeta 25: Mas Tibart, Mas Girbal,
Mas Calvet, Mas Abril, Mas Comes, Mas Ripoll, Mas
Figueres, Mas Vinyes, Can Cabassa, Can Bonet, Can
Tintorer, Mas Sauleda, Joan Dentó, Can Fogueres, Can
Glòria, Mas Pujols, Mas Segura, Can Ribes, etc.

i. Trasllat de documents antics (Carpeta 12): còpia de
la sentència de 1327, venda del delme de la Sentiu,
1349, requeriment de Lluís Marc al mostassaf de
Barcelona, 1432, sentència arbitral sobre Castelldefels,
1427, adquisició de la Casa de la Roca, 1447, estima
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dels béns de la baronia, 1485, inventari d'Estefania
Palou i Hospital, vídua d'Hig Fiveller Marc, 1584.

AApprrooxxiimmaacciióó  aallss  ddooccuummeennttss  ddeessaappaarreegguuttss  ddee  ll’’AABBEE  ddee
GGaavvàà  eellss  ddaarrrreerrss  aannyyss

Des que alguns comptadíssims estudiosos van poden
visitar l’ABE, a partir dels anys seixanta, i fotografiar-
ne o descriure alguns dels seus continguts, s’han tro-
bat a faltar, per part d’estudiosos més recents, alguns
documents del fons original. Així, podem citar-ne dos
dels més rellevants:

El primer, un mapa parcial de la baronia
d'Eramprunyà, il·luminat, que datem al segle XVIII, tot

i que Josep Soler i Vidal el datava l’any 1590. Fou
fotografiat els anys seixanta per Jordi Nieva (Figura 3).
Dolors Sanahuja, als noranta, ja no el pogué consultar.

El segon, el Llibre de la Baronia. Aquest manuscrit
medieval, possiblement un volum factici, on eren
recosides diverses còpies de pergamins que es con-
serven avui a l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de
Tarragona, així com narracions úniques escrites de la
mà dels senyors d’Eramprunyà, va ser fotografiat par-
cialment tant l’any 1911 com als anys seixanta (Figura
4). L’estudiós Josep Soler i Vidal va poder-lo consultar
als setanta, però al voltant de l’any 1980, quan va
voler-lo repassar, no el va trobar. Els encarregats de
custodiar l’arxiu li van comentar que se l’havien endut
a Barcelona.

FFiigguurraa  33
MMaappaa  ddee  llaa  ppaarrtt  ddèèllttiiccaa  dd''EErraammpprruunnyyàà,,  aaccttuuaallmmeenntt  eenn  ppaarraaddoorr  ddeessccoonneegguutt..
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Segons Pere Izquierdo,33 «el manuscrit té 176 folis,
escrits als segles XIV i XV per diversos senyors de la
família March. Conté una recopilació dels Costums del
Castell, cos jurídic essencial per al coneixement de la
condició social i econòmica dels remences de la
Baronia, diversos relats autobiogràfics sobre els seus
autors (homenatges rebuts en les cases i torres del
terme, ingrés del primer Jaume March a l'Orde de
cavalleria de Sant Jordi d'Alfama...) i una descripció de
les operacions militars de Jaume March i Ballester en
la guerra de Joan II. Només ha estat publicada la trans-
cripció d’alguns fragments, en particular els folis 74 i
75 (Descripció de la cerimònia d’investidura de Jaume
March com a cavaller de l'Orde de Sant Jordi), 111 i
següents (Aquestes són les costumes e les usances e
drets pertanyents al honrat en G. de Tarrassa, Cazlà
del Castel de Alamprunya, text de 1272) i 117 i
següents (Reclamació de Jaume March de la postat de
la Casa de la Sentiu Al honrat en Berenguer de Conit,

donzell i senyor de la Casa de la Sentiu), la descripció
dels episodis de la guerra civil de Joan II esdevinguts
al Baix Llobregat i una fotografia del foli 58, en el qual
hi ha un dibuix de l’homenatge d'Eimeric de Cunit al
baró Jaume March (Figura 5). No obstant, els paràgrafs
publicats han estat transcrits de manera defectuosa i
fóra molt recomanable fer una edició completa del
Llibre, sigui en forma de facsímil o bé transcrit. Cal
tenir en compte que és una obra escrita en un llen-
guatge molt viu i popular, cosa rara en aquesta època,
i que és fonamental per a la comprensió dels corrents
literaris de l’època, i en particular de l’educació
d'Ausiàs March, el gran geni de la literatura catalana
medieval».

CCoonncclluussiióó

Tot i remarcable, la catalogació i digitalització dels fons de
l’ABE existent a Gavà no és suficient, atesa la gran dis-
persió dels fons originalment conservats a l’arxiu matriu.
Fóra desitjable que les institucions públiques apadri-
nessin la digitalització de tots els fons dispersos de l’an-
tic ABE i l’apleguessin en un centre únic de consulta.

(33) Extraiem aquest paràgraf de l’informe del conservador
del Museu de Gavà, Pere Izquierdo, elaborat el 21 de setem-
bre de l’any 1989. 

FFiigguurraa  44
FFoottooggrraaffiiaa  ddee  SSeeccuunnddíí  RRooccaa  dd''uunnaa  
ppààggiinnaa  ddeell  LLlliibbrree  ddee  llaa  bbaarroonniiaa
dd''EErraammpprruunnyyàà,,  aammbb  llaa  sseennttèènncciiaa  ddiiccttaaddaa
aall  PPuuiigg  ddee  MMoonnttbbaaiigg  ll''aannyy  11332288  
((ppuubblliiccaaddaa  aa::  JJoosseepp  EEiixxaarrcchh,,  LLeess  aarrrreellss
hhiissttòòrriiqquueess  ddee  VViillaaddeeccaannss,,  VViillaaddeeccaannss,,
11998899))..
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En qualsevol cas, cal lamentar que la incúria de les
institucions públiques encarregades de vetllar pel
patrimoni hagin permès que, en les darreres dècades,
es perdessin elements fonamentals del fons docu-
mental de l’ABE, com el Llibre de la Baronia, que qui
sap si mai més podran tornar a ser consultats pels
estudiosos.

FFiigguurraa  55
MMiinniiaattuurraa  mmeeddiieevvaall  ddiibbuuiixxaaddaa  eenn  uunnaa  ppààggiinnaa  ddeell  LLlliibbrree  ddee  llaa

bbaarroonniiaa  dd''EErraammpprruunnyyàà,,  aaccttuuaallmmeenntt  eenn  ppaarraaddoorr  ddeessccoonneegguutt  
((ppuubblliiccaaddaa  aa::  FFrraanncceesscc  ddee  BBooffaarruullll,,  EEll  CCaassttiilllloo  yy  llaa  bbaarroonnííaa  ddee

AArraammpprruunnyyáá,,  BBaarrcceelloonnaa,,  11991111))  OObbsseerrvvii’’ss  qquuee  llaa  lllleettrraa  ——ii,,  ppeerr
ttaanntt  ll’’eessccrriivvàà——  ééss  llaa  mmaatteeiixxaa  qquuee  llaa  ddee  llaa  ppààggiinnaa  rreepprroodduuïïddaa  aa

llaa  FFiigguurraa  44,,  ttoott  ii  qquuee  aaqquueellllaa  ééss  uunn  ddooccuummeenntt  ddeell  11332288  ii  aaqquueess--
ttaa  ééss  ddeell  11335522..
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L'actual alcalde de Gavà, Dídac Pestaña, ha definit els
canvis de Gavà en els 25 anys d'ajuntament
democràtic com el pas d'un poble a ciutat: una trans-
formació social i física de Gavà, provocada sobretot per
l'actuació i la gestió municipal en col·laboració amb
altres administracions públiques, que ha permès anar
transformant Gavà en el camp de l'economia, els
equipaments, les comunicacions, l'associacionisme, la
cultura, l'esport i el lleure.

Gavà s'ha caracteritzat per l'estabilitat política ja que
l’ajuntament democràtic ha estat governat des de
l'abril de 1979 pel PSC. La majoria relativa que el PSC
va obtenir l'any 1979 es va transformar l'any 1983 en
una majoria absoluta que s'ha anat consolidant en les
diferents eleccions municipals fins al 2003. Aquesta
estabilitat només va ser interrompuda puntualment
per un recanvi en l’alcaldia l’any 1985, promoguda pel
mateix PSC.

Aquesta estabilitat política ha significat també que
durant aquests 25 anys s'ha mantingut un equilibri
polític entre els grups de l'esquerra o centre esquerra
i els grups de dreta o centre dreta. L’any 1979 aquest
equilibri es concretà en la suma de 15 regidors per
l'esquerra (8 PSC + 6 PSUC + 1 ERC) i 6 per la dreta (3
CiU + 3 UCD). L'any 1983 es manté aquesta proporció
de 15 regidors per l'esquerra per 6 regidors per la
dreta, si bé amb una redistribució interna molt més
favorable al PSC (13 regidors PSC + 1 PSUC + 1 PCC) i
també a CiU (4 CiU + 2 AP).

L'any 1987 l'equilibri esquerra-dreta (14 i 7 regidors)
es desplaça a favor de la dreta (tot i que el PSC manté

13 regidors, la nova coalició d'IC, formada pel PSUC,
PCC i ENE no aconsegueix mantenir la representació
que aquestes forces tenien per separat i només obté 1
regidor). En canvi CiU augmenta fins a 5 regidors, AP
en treu 1, mentre que el CDS n’aconsegueix 1 altre.

L'any 1991 l'equilibri esquerra-dreta (15 a 6) es torna
a recuperar, ja que el PSC obté 14 regidors i IC 1, men-
tre que CiU n’obté 4 i el PP, 2. Aquesta proporció (15 a
6) es manté l'any 1995 amb 13 regidors pel PSC, 2 per
IC-EV i 3 per CiU i 3 el PP. El reequilibri es dóna dins els
grups de centre dreta on el PP, tot i l’empat en nom-
bre de regidors, es converteix en segona força política
i va guanyant espai electoral a CiU. L’any 1999 la pro-
porció es decanta a favor de l’esquerra per 16 a 5 (15
PSC + 1 EUiA per 3 PP + 2 CiU). El PSC obté la seva
màxima representació creixent a costa d'IC i CiU. El PP
es manté com a segona força política de Gavà i es dis-
tancia de CiU al tercer lloc.

Finalment l'any 2003 es torna a la proporció de 16 a 5
a favor dels grups d'esquerres, (12 PSC + 2 EUiA + 1
ERC + 1 IC, per 3 PP i 2 CiU), però amb una redistribu-
ció de forces dins el camp de les esquerres més plural
i més similar a la de l'any 79. EUiA es converteix en la
tercera força política desplaçant CiU al quart lloc, i ERC
torna a recuperar la representació municipal que havia
perdut l'any 1983.

No correspon aquí de fer una anàlisi detallada d’una
gestió municipal que al llarg de 25 anys s'ha concretat
amb una llarga llista d'equipaments i serveis que han
anat canviant la fesomia de Gavà i que li han donat
uns nivells de benestar que l'any 1979 no es podien

GAVÀ: DE POBLE A CIUTAT 
EN 25 ANYS

ANTONI BOSCH I PERELLÓ

DOCUMENTALISTA
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imaginar (la posada en marxa de l'Hospital de Sant
Llorenç, un segon centre d'assistència primària, Palau
de Justícia, Casa Gran Casal de Joves, residència d'avis,
un nou institut de batxillerat, Casal d'Entitats, Casal
d’American Lake, Canalització de la Riera Sant Llorenç,
Zona esportiva de Can Torelló, Recuperació de la Torre
Lluch com a Museu Municipal, Zona Esportiva de
Diagonal Mar amb piscina coberta i pista d'atletisme,
Parcs del Mil·lenni i de La Roca, Passeig Marítim, àrea
de lleure de la Sentiu, manteniment de col·legis
públics, increment dels serveis de transport públic,
etc.) i per tant ens limitarem a entrar telegràficament
en algunes qüestions que al nostre entendre han
tingut una significació política més àmplia.

PPrriimmeerraa  lleeggiissllaattuurraa::  ((11997799--11998833))

S’elegeix com a primer alcalde de Gavà de la
democràcia Antonio Rodríguez Aznar (PSC). Es con-
figura un govern municipal plural d'àmplia base. És el
que es va anomenar el "pacte de progrés", un acord
entre la majoria relativa del PSC (8 regidors) amb un
fort pes del PSUC (6 regidors), CiU (3 regidors) i ERC (1
regidor). La UCD, amb 3 regidors, si bé inicialment
restà a l'oposició, finalment també va entrar a formar
part del govern municipal. Les relacions entre el PSC i
el PSUC dins el govern municipal van ser força conflic-
tives i van provocar més d'una crisi en el pacte de
govern municipal. Els regidors del PSUC es considera-
ven amb més capacitat per governar, però el PSC va
fer valer la seva majoria per anar imposant el seus cri-
teris. Ambdós grups van protagonitzar enfrontaments
dialèctics en alguns plens municipals fins al punt que
el PSUC va amenaçar amb passar a l'oposició.
Tanmateix l'alcalde Antonio Rodríguez va ser prou
hàbil per reconduir la crisi en favor del PSC tot nego-
ciant l’entrada al govern municipal de la UCD. 

Amb el pacte amb UCD, a més de CiU i d'ERC, el PSC
s'assegurava una majoria alternativa àmplia, en el cas
que el PSUC finalment hagués decidit passar a l'oposi-
ció, cosa que finalment no va arribar a succeir, i així
fou com el primer govern municipal va arribar a ser
format per tots els grups municipals.

Els nous regidors es troben un poble amb grans
dèficits urbanístics, d'infrastructures, d'equipaments i

serveis educatius, culturals i socials i amb un pressu-
post de només 175 milions de pessetes. La forta
onada immigratòria iniciada els anys cinquanta, i
incrementada en els seixanta i setanta, havia provocat
un creixement desordenat i sense cohesió social. L'any
1979 bona part del nucli urbà encara no estava pavi-
mentat. Faltaven infrastructures bàsiques com ara
clavegueram i enllumenat i en alguns casos, com per
exemple els barris de Can Tries o Can Espinós, la
situació era realment difícil. Els autobusos només
arribaven fins a la meitat de la Rambla; la riera de les
Parets, que passava pel mig del nucli urbà, no estava
canalitzada i es desbordava cada cop que hi havia
pluges, provocant inundacions al barri de les Planes.
La Companyia Roca, després de la vaga de l’any 1976
que va durar més de tres mesos, va tancar l'Hospital
de Sant Llorenç, que atenia aleshores cinc mil treba-
lladors i les seves famílies, una bona part de les quals
vivien a Gavà, Viladecans o Castelldefels. Tot i que
s'havia construït un nou ambulatori al costat de la
Riera de Sant Llorenç, l'atenció mèdica dels especia-
listes es feia al carrer Manso de Barcelona i per a les
urgències i l'atenció hospitalària calia anar a l'Hospital
de Bellvitge. La decisió de l'Ajuntament de Barcelona
i de la Corporació Metropolitana, a les acaballes del
franquisme, d’obrir l’abocador d’escombraries del
Garraf a la Vall d’en Joan, en una zona càrstica, va
provocar una gran contaminació de les aigües subter-
rànies —per la filtració dels lixiviats i per l’emissió de
gas metà a l’atmosfera— i un desastre ambiental, que
fou un altre gran problema que va heretar el nou ajun-
tament democràtic. Tot plegat va coincidir també amb
una forta crisi econòmica que provocà el tancament
d'empreses multinacionals com Continental Caucho
(390 llocs de treball) i una forta reducció de plantilles
en d’altres (per exemple, Roca va reduir la seva plan-
tilla entre l'any 1976 al 1984 en 2.075 treballadors, la
Societat General d'Hules passa de 600 treballadors a
364 en un període similar, i processos semblants de
reduccions de plantilla es donen a Serra i Balet o en
altres petites i mitjanes empreses). El sector de la
construcció també estava en crisi i la taxa d'atur va
arribar al 26 per 100 l’any 1981 (3.200 aturats) i al
30,2 per 100 l'any 1984 (3.972 aturats), disparant les
necessitats d'assistència i cobertura social.1

(1) Comellas i Doñate, Joan i altres: La economia de Gavà y
su mercado de trabajo, Gavà, 1984.
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Tanmateix la col·laboració de tots els grups municipals
dins el govern de la ciutat va permetre començar a
encarar i resoldre una part dels problemes heretats,
tot i que, ateses les limitacions pressupostàries, va
haver de limitar-se a començar a resoldre els dèficits
de les infrastructures bàsiques (clavegueram, pavi-
mentació, enllumenat), construcció de noves escoles
públiques i gestions per tornar a posar en marxa
l'Hospital de Sant Llorenç .

A Gavà es van viure amb força intensitat els efectes
del cop d'estat del 23-F, ja que els grups ultradretans
locals estaven armats al local de Fuerza Nueva, es
passejaven de forma ostensible per la Rambla de
Gavà i estaven preparats per secundar el moviment
dels militars colpistes. Sortosament el cop d'estat del
23-F va fracassar i el perill va passar.

SSeeggoonnaa  lleeggiissllaattuurraa  ((11998833--11998877))

El PSC consolida la seva hegemonia municipal, ara ja
amb una majoria absoluta (obté 13 regidors sobre 21)
i inaugura una llarga etapa de govern monocolor. No
serà fins l'any 2003 que el PSC deixa participar IC-V al
govern municipal. Aquesta majoria absoluta del PSC
ve facilitada tant pel gran triomf del PSOE a les elec-
cions generals com per la divisió que hi havia hagut
entre el PSUC i el nou partit que en va sorgir, el PCC.
El desplaçament d'una gran part de l'electorat del
PSUC cap al PSC va reduir dràsticament la repre-
sentació municipal del PSUC (que va passar de 6 regi-
dors a 1, i a 1 regidor el PCC). ERC va perdre el seu
regidor en benefici del PSC i no el tornarà a recuperar
fins l'any 2003. En canvi CiU augmentà la seva repre-
sentació (4 regidors) i Alianza Popular, aprofitant l'en-
fonsament de la UCD, entra a l'Ajuntament amb 2
regidors. Els vots de la UCD del 1979 es reparteixen
entre AP (2 regidors) i CiU.

Cap a la meitat d’aquesta legislatura el grup municipal
del PSC pateix una crisi interna, els motius de la qual
no van quedar gaire explicats. Com a resultat
d'aquesta crisi la direcció del PSC va forçar la dimissió
del primer alcalde de la democràcia, Antonio
Rodríguez Aznar, que fou substituït el mes de gener
de 1985 per Dídac Pestaña, que era aleshores tinent
d'alcalde d'urbanisme. Tot i que la dimissió de l’alcalde

va ser pactada per evitar sortides de to, Antonio
Rodríguez Aznar va fer un intent de tornar a l’alcaldia
encapçalant una candidatura independent a les elec-
cions municipals de 1987, entrant en competència
amb el PSC, tot i que i no va obtenir representació.
Entorn del nou alcalde es comença a consolidar dins
el PSC el nucli de direcció format per Diego Jiménez
(que assumeix l’àrea d’urbanisme) i Jaume Vendrell,
que havia estat nomenat director dels serveis d'ur-
banisme de l’ajuntament. Aquest nucli gairebé s'ha
mantingut intacte des de 1985 fins a 2003.

S'inicia el procés de consolidació dels mitjans de
comunicació municipals com la revista Brugués i la
ràdio municipal. En especial la ràdio municipal va tenir
uns inicis autogestionaris que van suposar un aire
fresc i de llibertat en la manera de comunicar, amb un
funcionament a base de dedicació i col·laboració
voluntària de persones molt joves i alguns estudiants
de periodisme. A poc a poc es va dotant aquests mit-
jans de més pressupost i se’n professionalitza la
redacció. Però paral·lelament es va augmentant el
control polític i es van convertint en instruments de
propaganda del govern municipal i per tant del PSC.
Amb la intenció d'intentar trencar aquest monopoli
informatiu, l’any 1986 va néixer una revista alternati-
va local, El Boscater Negre, amb un fort component
satíric i molt crítica cap al govern municipal i també
cap als grups de l'oposició, que es va anar convertint
en un instrument crític de l'oficialista revista municipal
Brugués i la ràdio municipal. Aquesta revista, feta per
voluntaris molt joves, es mantingué fins a l’any 1988,
en què va desaparèixer. Tot i que va tornar a sortir
l’any 1991, només va poder aguantar 3 o 4 números i
des d'aleshores a Gavà el pluralisme informatiu se
n'ha ressentit molt. Només l'edició d'algunes revistes
lligades als partits (Informació i Debat d’IC, L'Espurna
d’EUiA o L'Eramprunyà d’ERC) o de plataformes pun-
tuals (contra l'abocador del Garraf, el Pla de Carat o el
Pla de Ponent) trenquen molt puntualment aquest
monopoli informatiu. Més endavant, la creació de
Gavà TV, molt més controlada que la ràdio, agreuja
encara més aquesta falta de pluralisme.

TTeerrcceerraa  lleeggiissllaattuurraa  ((11998877--11999911))  

El PSC (13 regidors) manté la majoria absoluta. IC —la
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coalició formada pel PSUC, PCC i ENE— obté un regidor,
i CiU, amb 5 regidors, obté el millor resultat de la seva
història local, amb una candidatura encapçalada per
l'advocat Josep Maria Guasch; AP obté un regidor i
CDS, un altre).

La intenció de tancar l'abocador del Garraf mitjançant
la construcció d'una gran planta de compostatge situa-
da en els límits dels termes de Gavà i Viladecans, per
tal de reciclar la matèria orgànica transformant-la en
adob, topa amb moltes dificultats. Per una banda el
compost obtingut era de baixa qualitat, ja que, en no
haver-hi una recollida segregada prèvia de la matèria
orgànica, l’adob resultant contenia metalls, vidres i
tota mena de productes que els pagesos rebutjaven.
D'altra banda les fortes pudors provocades pel com-
post, sobretot als mesos d’estiu, van anar generant un
moviment popular de rebuig, ja que la planta de com-
post provocava pudors que arribaven fins a Gavà.
S’origina una protesta popular en què hi participen
centenars de ciutadans que, de forma espontània,
pengen les bosses d’escombraries a finestres i balcons
en contra de les olors de la planta de compostatge, i
aquesta protesta en força la paralització inicial, amb la
idea de corregir-ne els problemes. Més endavant
l'Entitat Metropolitana de Medi Ambient va decidir
tancar la planta de compostatge tot i la gran inversió
feta i reconvertir-la en una planta de triatge i deixa-
lleria. L'alternativa a l'abocador que presenta l'Entitat
Metropolitana és la construcció d'una macroincine-
radora, però els grups ecologistes i les associacions
veïnals també s’hi oposen pels aspectes negatius que
comporta per al medi ambient. D’aquesta manera es
va ajornant sine die el tancament de l'abocador del
Garraf. Els grups ecologistes continuen mobilitzant-se
per aquest tancament amb manifestacions i altres
accions, i es plantegen presentar diverses demandes
judicials.

QQuuaarrttaa  lleeggiissllaattuurraa  ((11999911--11999955))

PSC (14 regidors), IC-EV (1 regidor), PP (2 regidors),
CiU (4 regidors).

Aquesta legislatura ve marcada per l'intent de tirar
endavant el Pla Urbanístic de Carat, que hauria per-
mès urbanitzar prop de 200 hectàrees entre Gavà i

Castelldefels i fer un camp de golf i un hotel en uns
espais d'un gran valor ecològic. El moviment d'oposi-
ció al projecte s'estén entre els petits propietaris del
sector que s'alien amb les entitats naturistes de la
zona i els grups ecologistes i s'agrupen entorn de la
Coordinadora d'Entitats contra el Pla de Carat. El prin-
cipal propietari del sector és la immobiliària Vèrtix,
que constitueix una societat amb la Caixa de
Catalunya. En aquest conflicte el govern municipal de
l'Ajuntament és molt bel·ligerant i desqualifica les
alternatives de la Coordinadora d'Entitats. Un dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat
desautoritza en part el projecte, que finalment quedà
paralitzat uns quants anys.

S'inicia la urbanització del Sector Oest. Gavà creix cap
a ponent. L’Ajuntament de Gavà es llança a construir
habitatges protegits de preu taxat a través de l'em-
presa municipal GTI. En aquest període també s’obre
Caprabo i Barnasud.

CCiinnqquueennaa  lleeggiissllaattuurraa  ((11999955--11999999))

PSC (13 regidors), IC-EV (2 regidors), PP (3 regidors),
CiU (3 regidors).

Es construeixin equipaments i habitatges de promoció
pública a Can Espinós i s'aprova el Pla Parcial Les
Bòbiles.

És en aquesta legislatura (1995-1999) quan l'Entitat
Metropolitana de Medi Ambient presenta un nou Pla
de Gestió de Residus que planteja el tancament i
restauració progressiva de l’abocador del Garraf a base
de la recollida selectiva de la matèria orgànica, la con-
strucció de diverses plantes de triatge, metanització i
compostatge, i la cerca d’un abocador alternatiu al de
la Vall d'en Joan. Més endavant, una sentència del TSJC
pendent d'execució declararà il·legal l’abocador del
Garraf. L'Entitat Metropolitana comença a restaurar la
part de l'abocador del terme municipal de Gavà i cons-
trueix una planta de depuració de lixiviats i una altra
d'aprofitament del biogàs per minimitzar la contami-
nació, però les instal·lacions i activitats bàsiques de
l'abocador continuen desenvolupant-se a Gavà i es
continuen abocant tones d’escombraries a la part de
Begues...
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SSiisseennaa  lleeggiissllaattuurraa  ((11999999--22000033))  

PSC (15 regidors), EUiA (1 regidor), PP (3 regidors),
CiU (2 regidors).
Les fortes pluges creen un greu problema a l'abocador
del Garraf i arrosseguen escombraries fins al mar. Es
restaura paisatgísticament la part de l'abocador
clausurat del terme municipal de Gavà. El Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient se’n va de
Gavà a Sant Feliu de Guíxols.

El govern municipal torna a presentar el Projecte
Urbanístic del Pla de Carat, amb una cara més amable,
sota el nom de Pla de Ponent. Es crea una Plataforma
d’Entitats per demanar que prèviament es faci una
consulta ciutadana. S’inaugura el nou ajuntament i
biblioteca central.

SSeetteennaa  lleeggiissllaattuurraa  22000033--22000077  

PSC (12 regidors), EUiA (2 regidors), ERC (1 regidor),
IC-V (1 regidor), PP (3 regidors), CiU (2 regidors). 

Es referma la majoria absoluta del PSC, retorn d'ERC a
l’Ajuntament, del qual estava absent des de 1983,
EUiA passa a ser la tercera força política local per
davant de CiU i darrera del PP. El PSC facilita l'entrada
al govern municipal d' IC-V, trencant l’hàbit de
governar en solitari.

El PSC ha anunciat que posa un límit als mandats dels
seus alcaldes i, per tant, la possibilitat d'un recanvi de
Dídac Pestaña al front de l'alcaldia de Gavà pot plante-
jar-se en qualsevol moment. Bastants alcaldes del PSC
han optat a càrrecs en el nou govern de la Generalitat
i del govern de Madrid i han donat pas al relleu.
Sembla que el candidat més ben situat és en Joaquim
Balsera, número 2 de la llista electoral, que havia
estat cap de Gabinet de l'Alcaldia de Gavà i que
actualment compatibilitza la seva funció de tinent
d'alcalde i portaveu del PSC amb un càrrec de Cap de
Gabinet de l'alcalde de Barcelona.

El pressupost consolidat de l'any 2004 és de 53 mil-
ions d’euros, és a dir que s'ha multiplicat per 53 el de
l'any 1979. El Pla de Ponent segurament serà el pro-
jecte estrella de l'equip de govern municipal del PSC i

IC-V per als propers 3 anys i caldrà veure si les
mogudes dels grups ecologistes aconsegueixen salvar
un corredor biològic entre el Garraf i el Delta i un dels
darrers espais lliures entre illes metropolitanes que
queda a l'àrea metropolitana. Però també caldrà
veure com s'enfronten alguns nous problemes com
les llargues llistes d'espera a l'Hospital de Sant
Llorenç, el col·lapse de les urgències, les inundacions
cícliques dels baixos de l'ambulatori de la Riera de
Sant Llorenç, la falta d'habitatges assequibles de
lloguer, la nova pobresa de les baixes pensions i els
baixos salaris, i la precarietat laboral i les noves
demandes de participació ciutadana.

NNOOTTAA  DDEE  LL’’AAUUTTOORR..

Aquest article es va tancar a primers de setembre
del 2004. Des d’aleshores hi ha hagut novetats. 

Cal destacar-ne: l’anunci el passat mes d’abril del
2005, de Dídac Pestaña, alcalde de Gavà durant els
darrers 20 anys, que deixava l’alcaldia. El passat 10
de juny Dídac Pestaña fou rellevat per Joaquim
Balsera, fins aleshores Cap de Gabinet de l’Alcaldia
de Barcelona, i primer tinent d’alcalde i portaveu
del govern municipal de Gavà. Tanmateix Dídac
Pestaña, segueix actiu en la política municipal i
conserva l’acta de regidor per tal de mantenir la
Vicepresidència de la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb les
expectatives posades en una possible reorga-
nització del Govern de la Generalitat i en les elec-
cions autonòmiques del 2006 ó 2007.

Així mateix un dels primers conflictes que ha hagut
d’encarar el nou alcalde és l’agreujament dels
sorolls dels avions sobre el nou barri de Gavà Mar
provocats per la posada en funcionament de la ter-
cera pista de l’aeroport del Prat. Un seguit de
protestes, mobilitzacions i accions judicials dels
veïns han accelerat un procés de negociació amb
AENA que ja s’ha mostrat disposada a acceptar les
solucions proposades pels veïns. 

Gavà, 2-9-2005
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Javier Clemente ens pre-
senta el quart lliurament
comarcal de la col·lecció
de monografies locals
“La Creu del Terme”, de
l’editorial Cossetània, de
Valls, que des de l’any
2001 està publicant lli-
bres sobre municipis de
la comarca.

El llibre de Javier
Clemente destaca espe-
cialment per l’equilibri
dels seus continguts. En
el relativament breu
espai de 163 pàgines,
l’autor ens parla de l’ori-
gen del nom de la ciutat,
la gènesi dels termes que la delimiten, els seus barris
i masies, la geografia i geologia, el medi natural, la
història de la gent que hi ha viscut, la demografia
actual, l’economia, les comunicacions, l’associa-
cionisme i les instal·lacions i equipaments. Hi
destaquen amb especial identitat els capítols dedicats
al patrimoni artístic i a la descripció de la cultura
popular local.

L’autor ha realitzat una molt bona síntesi de la interes-
sant i actualitzada bibliografia existent sobre aquest
municipi. Per sort, i gràcies a l’impuls de l’Ajuntament i
del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
—grup al qual pertany l’autor— aquest municipi ha acu-
mulat una notable quantitat de publicacions de qualitat

que han posat al dia i
han tret a la llum molts
dels aspectes que han
facilitat la tasca de l’autor.

L’assaig detallista i
metòdic de Clemente
trenca tòpics sobre una
ciutat que moltes
vegades —com s’afirma
a la contraportada— ha
transcendit només per la
seva llarga platja
d’estiueig estacional o,
més enrere, per ser “el
poble de les febres”.
L’autor s’ha plantejat el
llibre, també, com una
eina pedagògica: “Cas-

telldefels és poble d’acollida per a la majoria de gent
que hi viu, i són poques les famílies que hi tenen
endinsades les arrels. Aquesta característica marca la
idiosincràsia de la localitat i fa més necessària que en
altres llocs una eina divulgadora sobre els trets que
defineixen la vila”. No deixa de ser exemplar que l’au-
tor, nascut a les Canàries, sigui un dels estudiosos i
divulgadors locals més notables.

Un element molt destacable és l’apartat fotogràfic.
L’autor es beneficia de l’ingent treball de recollida
d’imatges antigues portat a terme pel Grup de
Recerques Històriques de Castelldefels. Moltes de les
imatges recollides per aquest grup han estat publi-
cades, però d’altres, fins ara inèdites, han vist la llum

Castelldefels
JJaavviieerr  CClleemmeennttee  HHeerrnnáánnddeezz

Cossetània ed. 
Valls, 2004

JOSEP CAMPMANY I GUILLOT
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en aquest llibre de Javier Clemente.

En conclusió, ens trobem davant d’un promptuari
sobre Castelldefels, una eina amb una clara vocació
pedagògica, adreçada no només als habitants
mateixos de la localitat, sinó a tots aquells forasters
interessats a conèixer una mica més el país que trepit-
gen. Un maó més en l’ampli edifici que ha de servir
per trencar els tòpics sobre el Baix Llobregat i dotar la
comarca d’elements d’autoconeixement i —per als
pobles turístics com Castelldefels— d’elements de
qualitat que permetin interpretar i divulgar un ric pat-
rimoni encara no prou valorat.



La revista de divulgació
del Museu de Gavà
ofereix, en consonància
amb una línia sovinteja-
da per la publicació, una
monografia que, en
aquest cas, tracta sobre
l’emblemàtic espai de
recreació amb què
comptà Gavà entre els
anys vint i trenta del
segle XX. Un dels mèrits
de la publicació és degut
a la tasca de coordinació
duta a terme per
Assumpció Gabernet,
arxivera municipal, qui
aconseguí que la recerca
col·lectiva que el lector
troba en la publicació no caigui en cap moment en la
més que fàcil repetició d’algun dels aspectes abordats.
La feina dels investigadors que s’han repartit el tracta-
ment del tema ha estat molt ben delimitada. De les
seves aportacions, en general, es pot dir que ajuden a
discernir entre el que va ser la història real del parc
d’atraccions, d’una banda, i, de l’altra, el conjunt de
mites que un lloc tan màgic havia arribat a generar al
llarg dels anys a la manera d’autèntiques llegendes
urbanes. La publicació, a més, aporta un suport docu-
mental gràfic, les postals de Louis Roisin, que ofereix
un valor afegit. El desig confessat dels autors, que
volen proporcionar una lectura grata (p. 8), ha estat
satisfet amb el que ens han fet a mans. Com a lectors,
a més, descobrim que el plaer de la lectura —que

gairebé em permeto
recomanar de fer en
tantes sessions com
apartats té l’estudi— no
està renyit ni desdiu de
l’exactitud descriptiva,
derivada sovint del bui-
datge sistemàtic i selec-
tiu de les fonts. El tracta-
ment de les dades apor-
tades pels testimonis de
l’època, que també
enriqueixen el resultat,
és presentada amb la
cura necessària; això
permet detectar la irrup-
ció del rumor que ha
pogut prendre forma en
l’imaginari col·lectiu

gavanenc. Ubicant-nos en el temps i espai concret del
nostre objecte d’estudi, obre el conjunt monogràfic el
redactat de Josep Campmany que aborda, amb pre-
cisió, la realitat del “Gavà als anys vint del segle XX”
(p. 10). Del context local, però, pot anar més enllà i,
després de dir que l’American Lake “no va ser una flor
aïllada” (p. 15), escriu dos subapartats molt interes-
sants que impliquen la consideració comarcal en par-
lar dels “estiuejants de Begues” (p. 16), o de “la
descoberta de les platges de Castelldefels” (p. 17).
Assumpció Gabernet, que també n’és redactora d’una
part de la monografia, presenta la figura de l’excèntric
forjador del parc: l’Artur Costa Martí. Ella respon amb
detall a la pregunta de qui era aquest home (p. 21) i
ho fa revisant les consideracions que fan a la seva
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L’American Lake
DDiivveerrssooss  AAuuttoorrss

La Sentiu, Quaderns de Divulgació, núm 27
Gavà, 2003

JAVIER CLEMENTE HERNÁNDEZ
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relació amb Gavà (p. 23), vinculacions familiars (p.
27), trets del caràcter que hi podem esbrinar (p. 29).
Tot anirà a parar, però, a enfocar la gènesi de
l’American Lake (p. 31), nascut des del que originà-
riament havia estat una finca, dissenyada per l’arqui-
tecte Joan Martorell, mestre d’Antoni Gaudí, anome-
nada “Villa Carmen” i que feia, amb aquest apel·latiu,
els honors a la mare del singular personatge. Manel
Alonso ocupa en el treball el lloc reservat a qui havia
de fer la descripció de “com era l’American Lake?” (p.
34). La seva visió del lloc s’enriqueix, com s’ha dit més
amunt, amb abundant material gràfic de l’època,
alhora que es posa en relació amb el que ha
esdevingut l’emblemàtic espai en l’actual traçat urbà
de Gavà. Amb Manel Alonso, tanmateix, els espais
se’ns omplen de personatges que els feien seus i els
veiem, gràcies a un bon exercici de retrat costumista,
envoltats d’un mobiliari luxós i de conjunts de tota
mena de peces exquisides, de vegades, sumptuoses.
María del Carmen Monteagudo tanca les intervencions
que trobem en aquest magnífic número de La Sentiu
tot fent la crònica de la desaparició del parc recreatiu,
esdevinguda després d’una decadència anunciada (p.
69). A les pàgines escrites per ella, descobrim el que
se’n va fer d’un lloc que patí la prohibició del joc que
Primo de Rivera decretà quan només feia dos anys de
l’obertura de la petita meca gavanenca per a l’oci.
L’exhaustiu estudi sobre aquest espai no deixa, per
tant, res sense tancar i, d’aquesta manera, acaba cer-
tificant la seva mort.



Per sort, ja fa un cert
temps que els rius han
deixat de ser vistos úni-
cament com un curs
d’aigua del qual es podia
treure profit, sense
haver-se de preocupar
de res més. Avui i sem-
pre els rius són una font
de vida, que a l’hora en
tenen una de pròpia que
cal respectar i de la qual
s’ha de tenir cura. Es
tracta d’una vida com-
plexa que dóna lloc a un
ecosistema canviant per
allà on passa. D’ençà
que neix fins que arriba
al mar, el seu corrent
anirà arrossegant llims, còdols... d’aquí cap allà per-
metrà la vida a peixos i microorganismes, però al
mateix temps també anirà alimentant boscos de
ribera i horts; quan les seves aigües es filtren, es for-
men aqüífers que, arribant al mar, hauran de mantenir
l’equilibri amb l’aigua salada. Si formen una plana
al·luvial, les terres seran riques però requeriran molt
d’esforç. Però els rius són, també, una força poderosa
que cal respectar i témer.

El riu Llobregat ha constituït un eix vertebrador de la
comarca del Baix Llobregat; si bé és cert que ultrapas-
sa aquest territori, és en el seu interior on pren una
especial dimensió pel que fa tant a l’estat de l’aigua
com a la pressió a què es veu sotmès per l’entorn,

sobretot per la construc-
ció de tot tipus d’in-
fraestructures d’abast
molt superior al comar-
cal; de la mateixa ma-
nera, l’ocupació urbana
del territori ha arribat ja
a límits insuperables.

El llibre que ens ocupa
presenta una visió holís-
tica. Per aquesta raó, els
textos de cada una de
les tres parts que el
componen serveixen
per donar una visió molt
completa de la com-
plexitat del tema. En la
primera es presenten

les característiques físiques del riu, conseqüència
d’una climatologia mediterrània amb un ritme irregu-
lar de pluges, que han fet del Llobregat un riu amb un
important historial de crescudes i desbordaments i, a
l’hora, de dèficits d’aigua i sequeres d’aparició impre-
visible, i en ambdós casos les conseqüències són
sovint molt negatives. La incertesa climàtica compro-
vada al llarg del temps pot accentuar-se pel canvi
climàtic antròpic i es pot posar de relleu, encara més,
la necessitat de la conservació del seu entorn, com els
boscos de ribera i les planes d’inundació, i la d’una
bona gestió de l’aigua. D’altra banda, la construcció
d’infrastructures no sempre respectuoses amb les
necessitats de desguàs del riu accentuen els riscos
associats al fenomen natural de les crescudes. El movi-
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El Baix Llobregat. Història i actualitat ambiental d’un riu
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Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Barcelona, 2005
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ment de residus sedimentats amb un important grau
de contaminació, a banda d’altres activitats com ara
l’extracció d’àrids, han posat de relleu la necessitat de
legislar els usos del riu.

El subministrament d’aigua tant des de la superfície
com des dels aqüífers fan necessari el seu bon fun-
cionament, sense haver d’esperar l’aplicació de
mesures correctives que gairebé sempre resulten
cares i complexes. És necessària, doncs, una gestió
democràtica de l’ús de l’aigua. Una bona mostra
d’aquest fet la tenim en la creació, l’any 1982, de la
Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Baix Llobregat.

La segona part fa referència a diferents processos
històrics d’àmbit comarcal que també han tingut el
seu epicentre en l’aigua del Llobregat. De fa temps, la
població instal·lada en els nuclis dels dos costats del
riu van començar a fer un ús de l’aigua i de les terres
del seu entorn que, de mica en mica, anava esde-
venint un ús intensiu. A l’inici del segle XIX, els pobles
no deltaics havien arribat al límit de rompudes de
terres. Avui hem arribat al límit de l’ocupació urbana.
Ja en el segle XVIII i XIX hi va haver veus que alertaven
de les conseqüències de l’ús excessiu d’adobs, de la
reculada dels boscos en favor de la vinya i a causa del
subministrament de llenya a la ciutat de Barcelona,
entre altres.

Els inicials processos industrialitzadors de la comarca,
que tenen l’origen en l’abundor d’aigua provinent del
Llobregat, aniran donant pas a la instal·lació
d’indústries més modernes també atretes per l’aigua,
entre altres qüestions.

Però l’aigua ha anat esdevenint un recurs escàs i s’ha
convertit en un bé que els economistes anomenen
econòmic, perquè ja no n’hi ha per a tot, i a més a
més, la qualitat deficient que té la fa encara més
escassa quan es tracta de satisfer les necessitats
biològiques més bàsiques, perquè fa necessaris trac-
taments de l’aigua difícils i costosos. Quan els costos
s’imputen directament als rebuts de l’aigua, sense cap
mena de diàleg previ amb els usuaris, això pot donar
lloc a moviments socials en contra del pagament per
considerar-lo abusiu. Un cop més, la via democràtica
es mostra com el millor camí per resoldre problemes,
tal com ho va posar de relleu, en el seu moment, la

creació de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquests són
alguns dels aspectes tractats en la tercera part.

Com veiem, el llibre Història i actualitat d’un riu és una
obra coral amb un interès comú: donar una visió el
més completa possible del riu Llobregat que ens per-
meti entendre millor la seva complexitat, davant d’un
horitzó desafiant si volem gaudir del riu i de la seva
aigua, dels boscos, de les zones humides... amb tot el
que això comporta a nivell ambiental, social i
econòmic. La contribució dels materials reunits en
aquest volum posen en evidència una realitat no sem-
pre complaent, al temps que suggereixen una més
gran responsabilitat política i social al front de la
construcció del riu del futur.

El resultat, un cop més, de la recerca col·lectiva con-
vocada pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, que ha pres el testimoni de la feina feta pel
doctor Codina, ha estat una publicació necessària per
tal de donar a conèixer la situació del riu i aportar ele-
ments de reflexió per a la pràctica política i per als ciu-
tadans de la comarca. 



Per ressenyar ade-
quadament la publi-
cació d’aquesta obra
dins la ja notable
col·lecció Vila d’Olesa,
cal parlar primer del
context en què surt a la
llum. El 2003 es complí
el centenari del naixe-
ment de Joan Povill i
Adserà i per això
l’Ajuntament el declarà
“Any Povill”, nom sota
el qual s’aplegaren
diferents activitats rea-
litzades entre l’octubre
de 2003 i el Nadal de
2004. Foren les més
assenyalades una con-
ferència inicial, una exposició fotogràfica, la posada
en escena de Jesús, infant d’Israel i de Més enllà de
la mort (obra que l’autor havia deixat inèdita i que
ara s’estrenà i es publicà), un muntatge poètic i
teatral amb fragments de les seves obres i la publi-
cació d’aquest llibre. Amb tots aquests actes, Olesa
ha recordat la figura de Povill en les seves múltiples
facetes de poeta, home de teatre i mestre de moltes
generacions d’olesans.

La intervenció de Povill a la Passió d’Olesa com a
director no només durà molts anys sinó que la trans-
formà i li deixà com a llegat el text que avui es repre-
senta i que constitueix un dels actius més preuats
d’aquesta tradició.

La Passió d’Olesa vista
per dintre és un llibre
que conté molts llibres.
És un recull històric
sobre la Passió; és una
descripció acurada de
l’espectacle d’aquell
moment i del fenomen
passionístic a Olesa; és
una exposició ben ober-
ta dels criteris de direc-
ció de l’autor i director
de l’espectacle; és una
guia per a intèrprets i
per a espectadors; és un
variat i entretingut
anecdotari; i —no es pot
negar— és una lloança
constant als esforços

personals i a l’afany col·lectiu de superació, amb rivets
èpics. Tot això en un.

Val a dir, a més, que l’obra gaudia —o patia— d’una
certa “mítica” popular. Povill l’havia anat escrivint
durant els anys finals dels cinquanta sense amagar-
se’n però sense mostrar l’original sencer. Això sí,
n’havia llegit fragments a amics i coneguts interessats.
Povill havia deixat la feina molt a punt de publicació,
però quedà el mecanoscrit aturat durant gairebé
cinquanta anys. El respecte que tothom tenia envers la
solvència intel·lectual del senyor Povill va fer que
popularment se suposés que aquell original contenia
totes les respostes que aclaririen des de les grans
qüestions històriques fins a qualsevol petit dubte de
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La Passió d’Olesa vista per dintre: 
Història d’un espectacle tradicional
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Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Olesa de Montserrat, 2004
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tot tipus referents a La Passió.

Un cop desclòs aquell inèdit, el cert és que hi hem tro-
bat un text adreçat al públic general malgrat les
constants picades d’ullet als olesans. Hi hem trobat
l’habitual rigor de l’autor del text de la Passió, que
basteix un fil històric impecable segons les informa-
cions documentades en aquell moment. Hi hem tro-
bat un plantejament narratiu i una estructura que aju-
den el lector a comprendre el fenomen passionístic. I
hi hem trobat, a més, el plaer de poder llegir la
història, l’actualitat i les anècdotes de la Passió d’Olesa
en la fluida prosa de Povill. 

S’ha de dir, encara, que l’obra ens arriba a través de la
molt bona edició d’Emili Bayona, que s’avança a gaire-
bé tot el que el lector li pot demanar. És absolutament
destacable com a través de les notes ha convertit una
obra molt personal en una futura font per estudiar la
Passió de l’època Povill, tan important per entendre’n
el moment actual. I és encara més destacable com
refà a la introducció la vinculació entre Povill i la Passió
pas a pas, amb una pulcritud i una equanimitat que
dóna perspectiva històrica a unes situacions que
encara estan per a molts protagonistes tenyides d’e-
motivitat. 

Tot plegat, un luxe per a una Passió.



La publicació de La
restauració de la Festa
Major de Santa Mag-
dalena s’emmarca en un
projecte més ampli de
recuperació, creació i
difusió del patrimoni cul-
tural i festiu d’Esplugues
de Llobregat, impulsat i
protagonitzat per la
societat civil espluguina.
El llibre, escrit per diver-
sos autors molt vinculats
a aquest projecte i editat
de manera força atracti-
va i amena, vol donar a
conèixer i, alhora, reivin-
dicar el passat, present i
futur de la Festa Major
de Santa Magdalena que, des d’antic, se celebra a
Esplugues cada 22 de juliol.

El llibre està estructurat en tres parts clarament
diferenciades, que ens ofereixen una visió molt com-
pleta de la festa. La primera part s’obre amb una intro-
ducció de Jaume Marfany que, partint d’uns breus
apunts històrics i religiosos sobre la celebració, avança
els aspectes més importants del llibre.

El capítol següent, escrit per Xavier Orriols, se centra
en la cercavila que, des dels seus orígens medievals,
s’ha anat adaptant a contextos canviants i és un dels
elements emblemàtics de moltes manifestacions fes-
tives populars, entre elles la de Santa Magdalena.

Tanca la primera part un
extens capítol de Roser
Vilardell sobre l’evolució
de la Festa Major de
Santa Magdalena al
llarg del temps. L’autora
repassa els més de nou-
cents anys d’història de
la celebració des dels
seus orígens, marcada-
ment religiosos en el
context d’una petita
comunitat agrícola, fins
al seu declivi en el segle
XX, paral·lel a les grans
transformacions polí-
tiques, econòmiques i
socials que transfigu-
raven la ciutat. Fins que

un projecte de recuperació d’elements d’identitat cul-
tural i festiva, que va trobar el seu context d’expressió
en la diada de Santa Magdalena, va obrir una nova
etapa en la celebració.

La segona part del llibre se centra, precisament, en
aquest procés de restauració, del qual ha sorgit  l’ac-
tual Festa de Santa Magdalena, amb un capítol escrit
per Joan Sanagustín i un extens reportatge gràfic de la
festa. Sanagustín descriu el procés de recuperació de
la festa, iniciat a Esplugues a principi dels anys vuitan-
ta, arran de diverses iniciatives entorn de la cultura
catalana d’arrel popular i tradicional, i que va culminar
el 1989 amb la primera posada en escena de la festa
durant la diada de Santa Magdalena. En un context
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La restauració de la Festa Major de Santa Magdalena
Esplugues de Llobregat. El seguici popular

DDiivveerrssooss  AAuuttoorrss
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat, 2005
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advers, un col·lectiu d’espluguins va implicar-se a fons
durant els anys vuitanta i noranta en la comesa de
recuperar i crear elements d’identitat local. Era, a més,
una tasca d’agitació cultural, que representava una
reacció enfront d’una realitat fortament despersona-
litzada, desproveïda de signes d’identitat propis i
sense cap sentit col·lectiu de festa. Així es van recu-
perar músiques i balls d’Esplugues, però també se’n
van crear de nous en un projecte que fusionava tradi-
ció i modernitat, donant pas a una celebració viva i
plenament consolidada en el segle XXI.

Després d’aquest capítol hi ha un extens reportatge
gràfic sobre la festa realitzat per Josep Maria Porta i
Josep Maria Vilella, complement perfecte de l’expli-
cació anterior. Els fotògrafs capten els diferents
moments de la festa, així com les nombroses colles de
músics, dansaires i bestiari festiu que hi participen.

Finalment, la tercera part del llibre esdevé una mena
de “manual pràctic” de la festa, que conté partitures
de les diferents músiques que s’hi interpreten, i
també explicacions dels balls molt ben il·lustrades per
Glòria Judal i Mariona Millà. Aquesta darrera part del
llibre es complementa amb el disc compacte Festa
Major de Santa Magdalena. Paisatge sonor, editat
l’any 2004, que recull el vessant sonor de la festa i que
inclou tant les peces musicals com els sons d’ambient.

Així doncs, llibre i disc compacte completen un mag-
nífic recull històric i musical de la Festa Major de Santa
Magdalena, feliçment recuperada per tots els
espluguins, que enriqueix la literatura, més aviat
escassa, sobre el patrimoni festiu de la comarca.
Conèixer i difondre aquesta riquesa és el camí per
garantir-ne el futur.



Si alguna virtut tenen els
llibres commemoratius
d’encàrrec, és la garantia
d’una lectura minuciosa
per part dels mateixos
protagonistes directes o
indirectes dels esdeveni-
ments a que es fa refe-
rència en els fets narrats.
En aquest sentit, l’au-
tor/autora o els
autors/autores reben,
amb l’encàrrec, una
certa penitència pel judi-
ci acurat dels espectants
lectors, que analitzaran
amb l’ull perspicaç i
calladament crític dels
que han estat testimonis
directes o referencials de la petita història, l’encert o
els errors del que s’explica. Res hi ha, per tant, de tant
compromés si l’anàlisi surt retorçat, insuficient o
lacònic, ni de tan agraït si l’intent respon a la realitat
dels fets, explicats de manera que els protagonistes
s’hi sentin reflectits —amb els anhels i les desespe-
rances, amb les mancances i els esforços esmerçats—
de manera sopesada i eficaç.

En aquest cas l’encàrrec tenia l’avantatge de la sufi-
ciència garantida de les autores: coneixen sobrada-
ment el terreny on es mouen i dominen un ofici que
vol de molts sacrificis horaris, molta paciència analíti-
ca i un determinat instint. El valor d’aquest tipus de lli-
bre és explicar el que ha estat la realitat sense ama-

gar l’ou. Un llibre com-
memoratiu no és un lli-
bre apologètic perquè la
història —encara que
tingui les dimensions
modestes d’una com-
memoració de 25 anys
d’una coral de poble—,
si vol tenir la credibilitat
indispensable, ha de ser
capaç de mostrar totes
les perspectives que els
testimonis i la docu-
mentació permetin.
Això és el que han fet
les autores amb més
solvència científica: des-
granar la història del
cant coral a Begues,

amb els períodes àlgids i les sotregades inevitables,
pròpies de tot moviment cultural que requereix de
l’alé i l’entusiasme de moltes persones alhora.

D’altra banda, el llibre que comentem, sobre el XXVè
aniversari de la coral Montau de Begues, és bastant
més que el llibre commemoratiu d’aquests cantaires
concrets: representa el fonament d’una recerca sòlida
al voltant de l’experiència del cant coral, bastant més
llunyà en el temps que el que reflecteix aquest quart
de segle beguetà, i que clava les seves arrels en el
moviment coral de Catalunya a través del professor
Lapeyra i de l’Orfeo Català.

Aquest és, per tant, un llibre que convida a ser llegit,
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El cant coral a Begues
XXV aniversari de la Coral Montau
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Ajuntament de Begues

Begues, 2004
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no només pels responsables directes de l’encàrrec i els
protagonistes civils de la història, sinó per tothom que
vulgui descobrir els insospitats mecanismes que
porten una col·lectivitat al llarg dels anys a aplegar-se
al voltant d’una idea i fer-la reeixir. Escrit amb un llen-
guatge planer i directe, sense floritures semàntiques
ni girs d’erudicions sospitoses, El Cant Coral a Begues,
contribueix, sens dubte, a assaborir de més aprop un
municipi que les autores coneixen a bastament i esti-
men a consciència.



Hem encapçalat la
ressenya de la novetat
bibliogràfica amb dos
títols i és que si bé el de
la publicació, en format
convencional, correspon
a un llibre, també s’hi
ofereix l’edició d’un DVD
que porta un encapçala-
ment diferenciat al de la
publicació que el pre-
cedeix.

Ambdues edicions trac-
ten de donar continuïtat,
de perpetuar els, sovint
efímers, materials d’una
exposició. Estem parlant
dels treballs que durant
un any (del 22 de juliol de 2004 al 31 de juliol de
2005) han estat la base de la primera exposició tem-
poral que, amb el títol Lluís Brú. Fragments d’un
creador, els mosaics modernistes, ha ocupat els mo-
dèlics i idonis espais del Museu Can Tinturé, col·lecció
de Rajola de Mostra Salvador Miquel, d’Esplugues de
Llobregat.

L’any 2000 l’Ajuntament d’Esplugues va recuperar i
adquirir el fons documental del taller endegat pel
mosaïcista Lluís Brú i Salelles (1868-1952), el qual
havia estat col·laborador de la fàbrica Pujol i Bausis.
Establir els lligams i aprofundir en el coneixement de
la tècnica i la seva aplicació en les obres dutes a terme
durant el Modernisme és la feina d’investigació que ja

fa molt de temps està
realitzant Marta Saliné,
la qual ha estat, òbvia-
ment, la comissària de
l’exposició.

El material exposat i
publicat té el valor afe-
git al de l’interès gene-
ral pel tema, de ser
inèdit: fotografies
procedents de la
col·lecció familiar
d’aquesta nissaga de
mosaïcistes, reproduc-
cions de dibuixos i d’a-
cadèmies, de docu-
ments comercials i pu-
blicitaris, de projectes,

d’esbossos, d’obres rea-litzades… El treball pretén, a
més, fer didàctica la seva exposició, ja que vol
mostrar el procés d’elaboració, les eines que s’util-
itzen al taller… Ho explica conceptualment i gràfica-
ment. Com a cloenda, ens ensenya alguns dels edi-
ficis modernistes més emblemàtics als quals s’apli-
caren els dissenys de Lluís Brú: el Palau de la Música
Catalana, a Barcelona; l’Estació del Nord, a València;
l’Institut Pere Mata, a Reus… i també ens mostra
altres treballs realitzats pels seus descendents,
alguns dels quals han estat evidentment restaura-
cions. Se’ns revelen, en successives ocasions, detalls
específics del projecte i també del disseny ja rea-
litzat i aplicat damunt l’edifici, tal i com avui encara
el podem veure a lloc. Ens conviden els textos també

Lluís Brú. Fragments d’un creador, els mosaics modernistes
********************

Històries de tessel·les. El taller de Lluís Brú
DDiivveerrssooss  AAuuttoorrss

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Esplugues de Llobregat, 2005
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a distingir entre les diferents tipologies de mosaics:
romà, venecià, portuguès, ceràmic, trencadís…

Estudiar els projectes, les empreses que els produïren,
l’obra arquitectònica a la qual s’aplicaren… tot plegat
ens fa testimonis d’uns esdeveniments dels quals no
hem estat espectadors directes; només en podem ser
investigadors. Però en aquest cas, els treballs que aquí
es presenten compten amb l’ajut inestimable i emotiu
de Lluís Brú i Borrell (1933-1999), testimoni recuperat
a temps per tal de llegar-nos la història oral del taller.



11..  NNoommééss  ss’’aacccceeppttaarraann  ccooll··llaabboorraacciioonnss  oorriiggiinnaallss,,  rreeddaacc--
ttaaddeess  eenn  ccaattaallàà  ii  aammbb  uunnaa  eexxtteennssiióó  mmààxxiimmaa  ddee  2200..000000  ccaarrààcc--
tteerrss  ppeellss  aarrttiicclleess  ii  ddee  33..550000  ccaarrààcctteerrss  ppeerr  lleess  rreesssseennyyeess  ddee  llllii--
bbrreess,,  ddee  tteessiiss  ddooccttoorraallss  oo  ddee  tteessiinneess  ddee  lliicceenncciiaattuurraa..  CCaallddrràà
pprreesseennttaarr  uunn  oorriiggiinnaall  eenn  ppaappeerr  ii  uunn  CCDD  eenn  ffoorrmmaatt  WWoorrdd  OOffffiiccee
22000000  ((ppaaqquueett  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  22000000))  ppeerr  PPCC  oo  MMaacc..  EEllss  oorriiggii--
nnaallss  hhaauurraann  ddee  ccoonntteenniirr  uunn  ccoommpplleemmeenntt  ggrrààffiicc  eexxpplliiccaattiiuu  ii  eenn
ccaass  ddee  ffoottooggrraaffiieess  uunn  ppeeuu  qquuee  ss’’iinncclloouurràà  aall  ffiinnaall  ddeell  tteexxtt..

22..  TTaanntt  eenn  ll’’oorriiggiinnaall  iimmpprrèèss  ccoomm  eenn  eell  ffoorrmmaatt  ddiiggiittaall  eess  pprree--
sseennttaarràà  ppeerr  sseeppaarraatt  eell  tteexxtt  ii  eellss  ccoommpplleemmeennttss  ggrrààffiiccss,,    bbéé
ssiigguuiinn  ddiibbuuiixxooss  ((pplluummaa)),,  ggrrààffiiccss,,  ttaauulleess,,  rreepprroodduucccciioonnss  oo
ffoottooggrraaffiieess..  EEllss  ggrrààffiiccss  ii  lleess  ttaauulleess  ss’’hhaauurraann  ddee  ffeerr  aammbb  eell  pprroo--
ggrraammaa  EExxcceell  ((ppaaqquueett  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  22000000))  ii  llaa  rreessttaa  ddee  ccoomm--
pplleemmeennttss  ggrrààffiiccss  oo  ffoottooggrraaffiieess  hhaann  ddee  pprreesseennttaarr--ssee  eessccaanneejjaattss
eenn  ffoorrmmaatt  JJPPEEGG  ii  aammbb  uunnaa  rreessoolluucciióó  ddee  330000  pppp..

33..  LLaa  rreeddaacccciióó  ddeell  tteexxtt  hhaa  ddee  sseerr  ccoorrrreeccttee,,  eevviittaanntt  ccoolloo--
qquuiiaalliissmmeess  oo  bbéé  aall  ccoonnttrraarrii,,  uunn  lllleenngguuaattggee  eexxcceessssiivvaammeenntt
rreettòòrriicc,,  aarrccààiicc  oo  eessppeecciiaalliittzzaatt..  EEss  ppooddeenn  ffeerr  sseerrvviirr  ssiigglleess  ddiinnttrree
ddeell  tteexxtt,,  ppeerròò  ccaallddrràà  iiddeennttiiffiiccaarr--lleess  aammbb  eell  nnoomm  ccoommpplleett  eennttrree
ppaarrèènntteessii,,  llaa  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa  qquuee  ss’’uuttiilliittzziinn..  NNoo  eess  ppeerrmmeetteenn
aabbrreevviiaattuurreess  ddee  ccaapp  ttiippuuss  ((SSaanntt  eenn  lllloocc  ddee  SStt..,,  ppeerr  eexxeemmppllee))  ii
lleess  ppààggiinneess  hhaauurraann  dd’’eessttaarr  nnuummeerraaddeess..

44..  SSii  eellss  tteexxttooss  eessttaann  eessttrruuccttuurraattss  eenn  aappaarrttaattss,,  eellss  ttííttoollss
((qquuee  mmaaii  hhaann  dd’’iinncclloouurree  xxiiffrreess))  ss’’iiddeennttiiffiiccaarraann  aammbb  nneeggrreettaa
ddeeiixxaanntt  uunnaa  llíínniiaa  dd’’eessppaaii  ffiinnss  aa  eenncceettaarr  eell  tteexxtt..  PPeerr  aaffeeggiirr  uunn
aallttrree  ttííttooll  ccaallddrràà  ddeeiixxaarr  ddeesspprrééss  ddeell  tteexxtt  ii  aabbaannss  ddeell  nnoouu  ttííttooll,,
dduueess  llíínniieess  eenn  bbllaanncc..  EEllss  tteexxttooss  eess  pprreesseennttaarraann  sseennssee  ccaapp  ttaa--
bbuullaacciióó  nnii  ssaannggrraatt..  QQuuaann  eess  ttrraaccttii  ddee  cciitteess,,  ss’’iinncclloouurraann  ddiinnss  eell
tteexxtt  rreedduuiinntt  eell  ccooss  ddee  lllleettrraa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeenntt..

55..  LLeess  nnootteess,,  rreeffeerreenncciiaaddeess  aall  tteexxtt  eenn  ssuuppeerríínnddeexx,,  aanniirraann
nnuummeerraaddeess  eenn  xxiiffrreess  aarrààbbiigguueess  aall  ffiinnaall  ddeell  tteexxtt  ii  aabbaannss  ddeellss
ppeeuuss  ddee  ffoottoo  ssii  ss’’iinncclloouueenn..

66..  LLeess  rreeffeerreenncciieess  bbiibblliiooggrrààffiiqquueess  oo  dd’’aarrttiicclleess  ss’’aajjuussttaarraann
aallss  ccrriitteerriiss  ccoonnvveenncciioonnaallss  ii  cciieennttííffiiccss  hhaabbiittuuaallss  ((eell  CCEECCBBLLLL
ooffeerriirràà  iinnffoorrmmaacciióó  aall  rreessppeeccttee))..  EEll  CCEECCBBLLLL  rreeaalliittzzaarràà  uunnaa  ccoorr--
rreecccciióó  lliinnggüüííssttiiccaa  ii  dd’’eessttiill  aabbaannss  ddee  llaa  sseevvaa  ppuubblliiccaacciióó,,  sseennssee
rreettoorrnnaarr  ll’’oorriiggiinnaall  aa  ll’’aauuttoorr//aa..  LL’’aauuttoorr//aa  ffaarràà  uunn  ddaarrrreerr  rreeppààss
ddee  ggaalleerraaddeess  aabbaannss  ddee  llaa  iimmpprreessssiióó  ddeeffiinniittiivvaa..

77..  EEllss  oorriiggiinnaallss  ss’’aaddrreeççaarraann  aall  CCeennttrree  dd’’EEssttuuddiiss  CCoommaarrccaallss
ddeell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt  ii  ss’’aaffeeggiirràà  aa  ll’’iinniiccii  ddee  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó,,  nnoomm
ccoommpplleett  ddee  ll’’aauuttoorr//aa  oo  aauuttoorrss//eess  ii  pprrooffeessssiióó  oo  ccààrrrreecc..  AA  ssoottaa
ccaall  iinncclloouurree  tteellèèffoonn  ddee  ccoonnttaaccttee..
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