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LA PERSONALlT AT DE GARRAF EN LA UNIT A T PLURAL DE CAT ALUNY A

És notoria la preocupacio que avui

existeix davant els canvis que s'estan efec-

tuant en les esrructures rerritorials, preocu-

pació que afecta de manera molt especial

aquells que analitzen el rerritori de Cata-

lunya i assagend'enrendre quina por ésser

la seva evolució futura.

Concretament, en referir-se a la comar-

ca de Garraf i al paper que ha de jugar

dinrre la Catalunya del futur, apareixen

una serie de qüestions previes que caldria

resoldre o, almenys, enrendre-les.

Avui, a Catalunya, apareix un divorci

entre la realitat viva del territori i la seva

institucionalització, o sigui, la sevaplasma-

ció legal. Sembla com si ambdues fossin

divergents, i com si esseparessinels camins

que segueixen l'evolució del país, l'especu-

lació teorica i la doctrina i el conrexr institu-

cional legislariu.

Cal assenyalar un fet general que

s'hauria de comprendre al moment d'in-

tentar l' assumpció de la realirat territorial.

És ben clar que el creixement dernográfic i

l'econornic experimenrars a l'Europa occi-

dental entre 1950 i 1970, aproximada-

rnenr, tarnbé tingué lloc a Caralunya, Les

ciutats catalanes, en general, van créixer

+algunes van arribar a ulrrapassarels límirs

administratius deis seus termes munici-

pals- i llurs áreesd' influencia s'estengue-

ren considerablement.

El creixement d'aquells anys, és clar,

fou fet de manera caótica, desordenada,

plena d'inconvenienrs i de mancances,pero

la verirar fou que les ciutats havien deixat

LLuIs CASASSAS I SIMÓ GEÓGRAF

d'ésser simples punrs damunt el mapa per

esdevenir itineraris que s'anaven transfor-

manto

Fou el mornent de la creació+de l'apa-

rició, millor dit- dels sisternesurbans, que

són áreesmés o menys grans, pluricenrri-

ques, dinarniques i plenes de contingur

urba. En elles es podia comprovar amb fa-

cilitat com qualsevol canvi en l'ús de l'espai
i en la sevaestructura comporta necessária-

ment i auromáricamenr un canvi de vida.

A Catalunya, aquests canvis havien

provocar el pas d'un rerritori estructurar

com una xarxa de ciutats mitjanes, cap a

l' existencia dels sisrernes urbans com a

punts claus del territorio

Més endavant, la facilitar creixent de

les comunicacions, la interdependencia més

accentuadaentre elspropis sisremesurbans,

la generalització deis mecanismes nous de

l'economia, la difusió industrial i la facilitar

en el rransport de l'energia, porraren a una

nova visió del terrirori de Caralunya: deis

sistemesurbans interdependents s'ha passat

a una concepció de regió urbana, amb totes

les conseqüenciesque aquest pas compor-

ta.

Iacíapareixen lespreguntes que caldria

poder contestar per si esvol arribar a enten-

dre quina ésla personalitat del Garraf en la

realitar plural de Catalunya.

Pel que s'acabade dir, la primera qües-

rió que es planteja és saber si la definició

«habitual» de comarca encaixa encaraamb

la realirar de Garraf.

Si bé esveritar que «la realitar» consti-

tueix «una toralirar», no espodrá arribar a

entendre aquesra realitar si abans no essa-

ben veure els elernents que la componen.

Per tant, no es podrá entendre «Garraf» si

abans no s'ha pogut posar en clar la seva
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.estructura i els facrors que ajuden a descriu-

re l' entitat territorial «garrafina».

AIguns d' aquests facrors són els se-
güents:

A

LA DIFÍCIL ACCESSIBILITAT

El territori comarcal de Garraf consti-

tueix una plataforma relativament estreta

que s'allargassa entre els esrreps meridio-

nals del massísde Garraf i els esrrepstren-

cats i garrigosos dels darrers contraforts de

la Serralada de Marina. Aquesra Serralada,

tot al llarg de la plataforma, serveix de se-

paració amb les terres penedesenquesde la
Depressió prelitoral.

O'aquesta definició ja se'n despren una

característica fonarnental: Garraf ha estar,

historicamenr, un territori de difícil accessi-

bilitar, sigui quina sigui la ruta emprada

per accedir-hi.

La dificultar ha conrribuit, certament,

en bona pare a mantenir la idenrirar comar-

cal i la seva personalitat. Garraf, dacord

amb aquesta percepció directa, apareix

«corn una altra cosa»diferent deis terriroris

veins, amb problemes propis, amb un ea-

racter propi, amb un segell comú propio

P~ro la difícil accessibilitat ha compor-

tat, tarnbé, conseqüenciesmés aviat desfa-

vorables. Per un cantó, ha mantingut, en

pare, la comarca al marge dels grans co-

rrents economics i, fins i tot, culturals. Mol-

res de les rnanifesracions culturals que s'hi

havien efectuar no eren originaries de la co-

marca, sinó resultar d'actuacions exte-

riors.

L'evolució económica, en no respondre

a una acció endogena, tarnbé ha quedat

limitada i sotrnesa,molt sovint, als interés-

sos de certs grups reduús que renen una

conscienciacomarcal molt limitada.

La construcció de l' autopista de la costa

que s'esrá efecruanr potser por solucionar

els problemes derivats de la dificultar d'ac-



cés.Pero, no tot esresoldrá amb I' autopista

que, al cap i a la fi, pot generar d'alrres

conseqüenciesnegatives, perque no s'ha de

descartar la possibilitat que l'autopista es

pugui convertir- en una simple «via de pas»

que acabi servint de factor de buidament,

com ha succe'iten altres punrs de Caralun-

ya. Una autopista, per si sola, no és un

factor de fixació d' activirat económica.

Per evitar aquest inconvenient citar

suara, caldrá suplementar I'autopisra amb

una xarxa de vies interiors modernes i

cornodes que interrelacionin tots els punts

de la comarca que tinguin interés pels

grups humans que hi viuen, a fi i efecte

d'augmenrar la seva possibilitat de comu-

nicar-se i d'elevar el grau de llurs potencia-

Iitats.

La xarxa de vies interiors ha d'acabar

amb la difícil accessibilitat no només de la

comarca en general, sinó, el que ésrealment

indispensable, de cada indret, ja que aques-

ta dificultar d 'accés, a nivell local, és tan

perjudicial com la del conjunto No es pot

permetre que cap grup huma quedi al mar-

ge dels grans corrents: En un món de rela-

cions i d'interdependencies, I'aillamenr re-

presenta una condemna molt dura per a

qualsevol col-Iectivitat.

B

EL FRONT MARÍTIM POT SER FRUSTRAT

La comarca de Garraf ha estar conside-

rada, moltes vegades,com el front marítim

d'una comarca que compren, almenys, to-

res les.terres penedesenques,i per aixo s'ha

considerar com un dels tres elements consti-

tutius del «PenedesGran» que s'esténdes

de la Mediterrania fins a la Serralada de

l'Interior (aptoximadament fins a la talaia

del Montmell, el Puig de Montagut, la

Serrade Montferri i la tossaGrossa, etc.).

Pero ara, en els temps de lescomunica-

cions rápides i de la reducció del territori

quan es compta en quilomerres-remps, no

es pot recloure el Garraf en uns límits con-

crets considerats intocables, perque mai no

s'han de poder considerar invariables uns

lírnits adrninistratius, per molt nobles que

siguin els seus orígens i per molt il·lustre

que sigui el seu definidor. Cap marc admi-

nistratiu no pot aspirar a la immucabilirat,

perque els límits de cada demarcació admi-

nistrativa s'estableix en :pQ.derdisposar ge

concrets instruments útils per a la vida col-

lectiva i quan canvia el sentir d'aquesta

vida, voler mantenir els límits anreriors és

contrari a l'inreres comú.

No hi ha dubre que, avui, l'inreres del

Garraf sobrepassaels límits de la unitat pe-

nedesenca, fins i tot presa en el seu sentir

més gran. És més enllá, més cap a l'interior

de Caralunya, que es por entendre que es

projecra l'inrcres «garrafí», seguint l'eix

d'una ruta C-244 que s'ha de transformar

en via principal, en un eix verrebrador fins

a les terres de la comarca d'Igualada, regió

que s'ha de considerar la «plataforma gi-

ratoria» vers el futur i immediat desenvolu-

pament de les terres de l'inrerior de Cata-

lunya.

Cada vegada més, les terres d'Igualada

dirigeixen la sevaacrivirat cap el sectorcen-

tral barceloní. Tant per limitar la congestió

de I'área immediara de Barcelona, com per

obrir noves finestres a l'activirar igualadina

i a les del territori que constitueix el seu

rerapaís direcre, convé l' obertura de la

C-244 transformada, que ha de converrir

les terres de Garraf en un deis centresregi-

dors més importants de tora la Catalunya
central.

Per aixo, voler considerar Garraf com

el «front marírirn» d'un Penedeseixamplat

éscondemnar el dit «front» a la frusrració i

retallar les ales de la seva possible consoli-

dació económica i social.

e
UN APENDIX DE L'AREA METROPOLITANA'

Quan en els treballs preparatoris per al

Pla Director de l' Area Metropolitana de

Barcelona es va incloure Garraf en l' ano-

menada Area d'acció diferida, rnolts pensa-

ren que s'anavaa confirmar una situació de

dependencia que havia d'acabar convertint

Garraf en l'apendix meridional de l'Area

Metropolitana. Certarnent, no anaven de-

sencaminats, perque semblava que esvolia

mantenir la concepció d'una áreaforrament

ancorada en posicions cenrralirzadores.

Es considera que l' Area de Barcelona

(AMB) tenia per objectius principals l'a-

conseguir el maxim de benestar economic

mirjancanr l'organització de l'activitar pro-

ductiva i el funcionament eficac del rerrito-

ri. Per assolir-ho, mantenia el carácter re-

presentatiu del conjunt urba de Barcelona i

la sevafunció política, histórica, económica

i social.
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El que passavaera que tot i acceptar el

concepte «ciutat»per a tot el conjunt, i tot i

considerar la persistencia de centres urbans

concrets dintre el conjunt territorial de la

ciurar discontínua, en la mentalitar de

molts -almenys en els moments inicials-

aquesrsprincipis esreduien a un aplegall de

bones inrencions no operatives, perque con-

tinuava existint el concepte centralitzador.

En la practica, com es va poder veure,

continua el comporrament més que neutral

del sector públic, que s'inhibia en casos

greus, quan la seva actuació els hauria po-

gur resoldre, com, per exemple, amb el

manteniment de l'estructura viária radial i

la seva consolidació confluent cap a Barce-

lona, que era una estructura que afavoria

l' especulaciódel sol i que fomenta l'oblit de

les comarques perimetropolitanes,

Quan hauria convingut de disposar

dun organisme que fos capac no solament

de coordinar rots els serveis comuns deis

municipis afecrats, sinó, rambé, de coordi-

nar totes les actuacions i d'inregrar-les en

un pla general amb forca executiva per a

rota la zona, l' AMB, en la menr de molra

gent, rant de la ciurat central com de les

sevescomarques periferiques, miraren enre-

ra i van creure en un sistema de control i de

vigilancia, sistema que ésla baseseguradel

mantenimenr d'una política cenrralitzado-

ra, que era temuda per molts.

S'hauria hagut de pensar, en canvi, en

un arnbir territorial superior a les comar-

ques que s'havien integrar a l'AMB, on es

poguessin coordinar amb eficacia les actua-

cions dels diversos nivells de l'administra-

ció.

Segurament, aquesra seria l'única ma-

nera d'evitar la suburbanització dels sectors

més allunyats, entre els quals escompta els

de Garraf, i, seguramenr, seria l'ünica ma-

nera dalliberar les comarques afectadesde

la subjecció als grups dominants locals «or-

ganicamenr vinculats a l'acumulació de

base no industrial, essencialment a través

dels negocis imrnobiliaris», tal com Caries

Teixidor, ja fa remps, va definir amb gran

exactitud.

Només la descentralització assegurara

la limitació del poder; la limiració deis po-

ders locals només éspossible amb l'aproxi-

mació del poder als adrninisrrars, que són

els ciuradans, o sigui, els veritables prora-

gonistes.



Per tot aixo, cal esborrar la idea que

Garraf ha d'ésser l'apendix meridional de

l'área metropolitana de Barcelona. Si no-

més se la considera aixo -fins i tot si s'hi

inclouen tots els afegirons que esvulgui so-

bre la «descenrralització» tecnica+ Garraf

s'acabara convertint, de manera indefugi-

ble, en un suburbi -no es pot oblidar que

hi ha suburbis «rics» al rnateix rernps que

. suburbis «pobres», pero que tots redueixen

igualment la conciencia col- lectiva de perti-

nencaa un grup humá+ i s'accelerarael seu

procés de dependencia.

Aquest procés pot ésserfacilitat i avi-

vat amb la construcció de l'autopista. Ga-
rraf només podrá defugir aquesta condició

suburbial si l'auropisra es ramifica i espro-

longa cap al sud i cap a I'interior, i si s'inre-

gra del tot a una xarxa viaria útil per al

conjunt de les terres catalanes. Aquesta

concepció caldrá que vagi acompanyada

d'un canvi mental que esborri, rapidamenr,

el pes de les inercies del pensament.

o
LA COMARCA DE GARRAF, PUNT D'EQUILlBRP

En el món pre-industrial, la base de la

riquesa fou la propietat de la terra. Des-

prés, la riquesa es fonamenta en el cornerc,

Garraf va esdevenir un punt importanr per

a les exportacions, principalment de pro-

ducres provinents de les terres penedesen-

ques, al mateix temps que s'hi desenvolu-

paven i creixien alrres acrivirats mercantils i

porruáries.

A partir d'aquell moment, quan el di-

ner domina la terra, la ciurar s'imposa al

camp de manera total i si, per un cantó, el

protegia i assegurava el seu desenvolupa-

ment, per altra banda, l'explotava en profit

propio

La plataforma litoral de que abanss'ha

parlat, cada vegada s'anava estructurant

més de forma «comarcal tradicional»: vol

dir que, si hom percep la unirar de la co-

marca, també s'estableix una dualitar abso-

luta, ja que els urbans es distancien cada

vegada més deis que treballen la rerra, en

un ordre jerárquic i de dominació.

La situació escomplica quan lesciurats

perderen el domini de les forcesproductives

al moment de l'establiment del capitalisme

industrial que, arreeper l'obtenció de bene-

ficis mésgrans i més rapids, dirigí les inver-

sions procedenrs de les plusvalues vers els

sectors i els rerritoris que es consideraven

més rendibles.

Cada vegada més, dones, el camp per-

dia importancia; el pes de la durar «cornar-

cal» s'estancava; augmentava, en canvi, el

domini de la ciurar llunyana, que esdevenia

el centre del comete, de la propietat imrno-

biliaria, de la indústria, de la recerca, del

poder polític.

Sembla que el conjunt comarcal de

Garraf -a la vista de tot el que s'ha ana-

litzat- només pot escapara la sevaestagna-

ció si hom el vol considerar com un punt

d'equilibri, un punt just d'equilibri, entre
les áreesmerropolitanes imrnediares a Bar-

celona, árees que formen el seu continu

urbá, i les árees metropolitanes del sector

que s'esrá formant a l'interior del triangle

Reus-Tarragona-Valls, on ja s'aglorneren

més de dos-cents cinquanta mil ciutadans

dedicats a un venrall d'activirars divers i di-
nárnic.

Arnés: ¿ésque hom pot pensar en Ca-

talunya com el nucli de la macro-regió eu-

ropea compresa entre Valencia, Tolosa de

Llenguadoc i Monrpeller? Si la resposta és

afirmativa, només cal assenyalar que d'a-

quest nucli regional, el sectorcompres entre

el riu Francolí i la Tordera en representa la

part més activa: cal notar que el segment

Cubelles-Vilanova-Sitges, a mig camí entre

els dos rius, ri'és un punt fonarnenral. Tor

el que espor dir referent a l'area metropoli-

tana de Barcelona es pot aplicar al Garraf,

sensecap mena de dubre: facilitat d'accés,

importancia portuaria, connexió facil i

cómoda amb Eutopa a través de vies rápi-

desd'enllac, diversificació d'acrivirats, exis-

tencia d'un potencial dernográfic considera-

ble, etc,

Garraf no és un raval ni ho hauria de

sermai. Ésun sectorcaractensticd'una área

alrament urbanitzada.

E
GARRAF, CIUTAT DE TIPUS NOU

Avui, a cap ciutat, en general, no escau

la definició classicaque la considerava, de

manera fonamental, com un lloc d'assenta-

ment humá on és indispensable una cerra

aglomeració d'habiranrs id' edificacions.

El creixement dels nuclis urbans que,

tal com s'ha dir, sovint han desbordat els

seus límirs administratius municipals, la

generalització deis medis parriculars de
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transpon i l'a~gment general de la mobili-

tat de personesi mercaderies, la distribució

facil de l'energia, etc.,Jhan originar un nou

model d'assentamenr humá que és el que

hom coneix com a sistemesurbans, que són

les ciurats reals d'avui, ciurat de tipus nou,

desconcentrada,policenrrica, ciutar que in-

clou al seu interior espaisno edificats, algu-

nesvegadesde dedicació agraria, fins i tot.

Dins d'aquesrs sisternesurbans, tots els

espais infrastructurals haurien d' exercitar-

se de manera mancomunada, perque es

tracta de serveiscomuns que afecten un te-
rritori comú, malgrat que hi conrinuin exis-

tinr diverses jurisdiccions administratives

municipals.

El conjunt comarcal del Garraf, actual-

menr (986), conté els municipis següents,

amb la població que s'indica:

Habiranrs

Canyelles .

Cubelles .

Olivella .

Sant Pere de Ribes .

Sitges .

Vilanova i la Gelrrü .. .

Total demarcació comarcal

600
2.500

200
1l.800
1l.800

45.100
72.000

Si es compten els 261 km2 que té el

conjunr de la comarca, s'obré una densitar

relativa de població de prop de 280 habi-

rants per quilórnerre quadrat, densitat su-

perior a la de les comarques catalanesmés

poblades: Segriá, 116 hjkm2; Baix Ern-

pordá, 118 hjkm2; Baix Penedes, 123
hjkm2; Girones, 170 hjkm2; i Valles

Oriental, 275 hjkm2.

Isi només es tenen en compte els sec-

tors més planers, allunyars del muntanyam

circumdant, inhospir i despoblat, la densi-

tar comarcal supera els 510 habirants per

quilomerre quadrat, densitat que a Cata-

lunya només la superen, sensecomptar el

Barcelonés, les demarcacions del Maresme,

679 hjkm2, el Baix Llobregat, l.095
hjkm2, i el Valles Occidental, l.012
hjkm2.

Esguardant aquesresdades es planteja

una qüestió: s'ha de continuar definint el

Garraf com una comarca tradicional, ierar-

quitzada i d'esrructura vertical, terrirori

d'arracció d'un mercat que a la vegada és

centre de serveis?

O bé s'ha de definir el Garraf com un

exemple de les ciutars noves modernes,



com una cornarca-ciurar, com una possible

municipalia situada en el cor d'una regió

altament urbanirzada?

Si no es fa e! pas d'acosrar-se a la mo-

dernitat i es continua consideranr Garraf

com un esparon essumen cmc o sismumci-

pis independents, s'anira convertint en una

zona aglomerada, urbanitzada, exemple

ciar de! camí caotic que mena a la follia

col.lectiva, camí que s'ha fet seguir i esvol

fer seguir encara a tantes terres del sector

litoral de Caralunya.

Si e! que s'accepra, en canvi, és l'alrra

alternativa, més d'acord amb la realitar

d'ara, convindria que de seguida es rea-

Iitzessin e!sesrudis rendents, en primer 1I0c,

a la redacció d'un pla general d'urbanisme,

que es podria definir com un «Pla Cerda -

visió Garraf», pla de zonificació i d'edifica-

ció.

Per tant, un Pla Esrraregic de Garraf

no s'ha d'enrendre mai com un caprici ni

com la suma de plans locals, sinó com un

pla específicredactar a l' estimar les necessi-

tats d'una nova metrópoli, la realirar de la

qual ja és tangible i perceptible. La ciutat

de Garraf exigeix la gestió comuna de les

cornpetencies locals estrucrurals, ror i res-

pectar i conservar l'ús de les competencies

personals, definidores de les cornunirats

humanes de base.

COM A RESUM

I

DE LA UNITAT DEL GARRAF

No hi ha cap espai independent a Ca-

talunya, s'ha de dir que no hi ha cap co-

marca amada senserelacions dinrerdepen-

dencia amb retes les alrres conrrades.

Pero seria un error creure que per apro-

par-se a la realitar només cal analitzar el

conjunt on s'ha dissolt la personalitat indi-

vidual. La totalttat no aboleix el que éslo-

cal.

Per coneixer la totalitar s'ha de tenir

una idea clara de lessevesparesi deIs feixos

de relacions que existeixen entre elles i que

són diversos: relacidns comercials, re!acions

financeres, relacions de treball, relacions

culturals, de lIeure i de rnolres alrres men~s.

Ésper aixo que e! conjunt.-a Caralunya es

pensaen la unirat nacional- no ésuna sim-

pIe juxtaposició de diferents 1I0cs,sinó que

és el resultar de moviments diversos i de

fluxes que es cornpenerren i que apareixen

com a oposats, moltes vegades. Aquesra

oposició, coneguda, ésuna de les fonrs de la

fecunditat de la vida col- lectiva.

Doncs bé, al Garraf les cosessón sem-

blanrs, Cal tenir ben clara la idea de la uni-

cat urbana de la comarca, pero aquesta /0-

talitat no aboleix el que éslocal: no es pot

sacrificar cap elemenr amb l'excusa d'una

visió global de la comarca. Aquesta, s'hau-

ria de considerar com I'espai «de l'encontre,

de la reunió, de la simulraneitat» que deia

Henri Lefebvre.

Per tant, cal respectar les individuali-

tars, les realirats locals, pero, a la vegada,

cal una visió de conjunto

Per tant, cal fomenrar les particulari-

tars, pero cal gestionar de forma comuna

totes les comperencies.

Només hi ha d'haver una veu del Ga-

rraf en la vida comuna catalana: cal pensar

que per demanar «coses»a qui sigui, val

més anar junts que individualmenr, i que

per a que aquestaveu sigui compresa no ha

d'ésser el resultar de I'ofegamenr de les

pares,sinó e! resultar del respecterecíproc i

de la generosirar.

2

DEL PLANEJAMENT DE LA VIDA COL·LECTIVA

Sense un pla comú fixar des d'ara, el

camí resta obert cap a la urbanització caori-

ca de la plataforma «garrafina», Aquesra,

abans d'una generació, s'haura vist colma-

rada per les edificacions. Sera una nova

muralla infranquejable enrre Garraf i l'in-

terior de Catalunya. Les fronreres en forma

d'aglorneracions urbanes són menys vulne-

rables que les foreificacions més robustes.

La barrera, per tant, separara ineluctable-

rnent Garraf del seu futur, que exigeix una

pareicipació plena i total en la tascacomuna

de tots e!s catalans.

Planificar la comarca, en primer 1I0c,

vol dir establir un pla de reparrimenr en

zones del territori comarcal. Vol dir cercar

l'ernplacamenr més avinenr deIs barris resi-

dencials, deIs polígons industrials, de les

zones dedicades al lIeure, del tracar de les

vies de comunicació (de les rapides i indis-

pensables auropistes cap al sud i cap al

nord i cap a l'inrerior de Catalunya, i de les

vies secundariesque posin en relació lesciu-
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rars grans -nodes fonarnentals de la xar-

xa- amb tors i cadascundeIs nuclis de po-

blació), de la localització deIs centres

comercials, deIs espais verds, etc.

Cal dedicar una pare important a l'es-

rudi del furur del massísde Garraf. Aboca-

dors, incineradors, pedreres, auropistes, ci-

menreres, malmetemenr de feixes i vessanrs

amb un conseqüenr desconrrol de l'erosió,

etc., amenacen de more tot el massís.

Sense Garraf (el massís), el Garraf (la

comarca-durar) perdria e! seu punr fona-

mental. Cal respectar,ésciar, lespoblacions

migrades que viuen al massís,pero, al rna-

teix temps, cal respectar el propi massís i

valorar-lo. Cal que es converteixi en 1I0c

d'esplai, en pare d'estudi, en centre d'ex-

cursions, en pulmó, en suporr de la vida to-
tal.

En el pla comú de la comarca, cal dedi-

car atenció especial al massís,cal evirar-ne

la destrucció irremeiable, cal assajarde re-

cuperar-ne el tresor de la sevacomplexitat i

cal acabar amb el rnalgastamenr deIs seus

recursos i, en especial, de I'aigua.

3
GARRAF EN LA CATALUNYA DEL FUTUR

Sembla com si una vida política d'ho-
ritzons curesvulgui escarnorejarel Pla Ge-

neral Territorial de Catalunya.

Sense que ningú s'apercebi de com ha

estar, el Pla Territorial ha desaparegur deIs

ulls deIs habirants daquesr país. De tant en

tant, hom en parla, pero e! Pla, absent.

Com esdibuixara la Caralunya del fu-

tur? Quin sera el model territorial que ha

de servir de marc a la vida col- lectiva'

Seria irnporranr poder respondre

aquesrespreguntes, perque el mode! que es

trir ha de condicionar e! paper que Garraf

ha de tenir en la vida de Catalunya. Per

tant, ara és difícil decidir quin pot ésser

aquesr paper, pero de tot el que s'ha dir al

lIarg daquesres pagines es poden despren-

dre alguns punrs que s'avancencom a fona-

rnent d'una acció futura.

- Garraf ha d'esrar lIigat amb

l'interior de Catalunya per evitar la seva

dependencia suburbial respectea Barce!ona

o respecte a Reus-Tarragona-Valls, o per

evitar e! seuaixafament entre aquesresdues

áreesrnerropoliranes. El rera país de Garraf

és el conjunt del rerritori carala.



- El rerritori de Garraf necessita

una xarxa interior de comunicacions que

cobreixi rota la comarca. Ni un lloc habitar

ha de quedar sensecomunicacions rapides,

consrantsi segures.EIs serveisde rransports

publics han de relacionar tors els indrets

destabliment humá: I'aillamenr és la gran

condemna per a l'home actual.

- És urgent i necessariala planifi-

cació territorial per transformar el que que-

da de concepció comarcal tradicional per

poder passara una concepció de ciutat mo-

derna, discontínua i habitable.

- S'ha de procedir a la transfor-

mació de l' estructura municipal per poder

tendir a l'establimenr d'una estructura de

municipalia operativa, enfortidora, integra-

dora i eficac, allunyada de les concepcions

de subjecció i de sorrnetimenr.

- Com a conseqüenciade la nova

estructura, s'ha d'enrobusrir la política de

descentralització interior a fi i a efecte de

poder aprovar els ciuradans, com a únics

protagonisres, a l' exercici del poder.

- Només d'aquesra manera, Ga-

rraf podrá panicipar plenament en l'orga-

nització de la vida de Catalunya de manera

solidaria, senseperdre cap de les sevespar-

ticularirars i podrá, principalment, partici-

par en l' organització del sector metropolitá

barceloní, del que forma pan, per poder

seguir, amb garanries d'exir i de personal

realització, l'avenrura apassionant de la

construcció del furur.

- Tenint en compte l' organització

comarcal vigent a Catalunya des de l'apro-

vació de les Lleis deis mesosde marc i abril

de l'any 1987 (de l'oporrunitar i del con-

ringut de les quals ara no es parla), caldria

enforrir els organismes comarcals existents i

crear els que es considerin necessaris,per

convenir-los en insrrumenrs eficaces per a

la realització de l'obra comuna que s'ha in-

dicat, cornencanr per l'incrernenr de les re-

lacions entre els municipis de la comarca

per arribar a mancomunar la majoria de les

cornperenciesde l' adrninisrració local i per

assolir una sola veu que pugui ésserescolta-

da en els mornents actuals de renovació to-

tal de la vida nacional •
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