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VALLÈS

Fem Vallès vindica davant d’arquitectes i
economistes la metròpoli dels dos vallesos
«Estem jugant la Champions, amb les regions més potents d’Europa», diu Joan B. Casas
«L’Area Metropolitana
de Barcelona mou deu
vegades més recursos
que la suma dels
consells comarcals
dels dos vallesos*»,
va tornar a denunciar
Turbanista Manel
Larrosa, aquest cop al
Col·legi d'Arquitectes
de Barcelona en
un acte organitzat
conjuntament amb el
d’Economistes.
JOSEP ACHE
«El Vallès, la nova dimensió
productiva de Barcelona-, indi
cava el títol de l’acte, organit
zat conjuntament per la plata
forma comarcal Fem Vallès, el
Col·legi Oficial d’Arquitectes
i el d’Economistes. Més que
en els consabuts greuges dels
vailesos respecte a Barcelona,
Fem Vallès i els especialistes
mobilitzats a l'efecte van tor
nar a argumentar la relació en
termes d'abast més general,
i nvocant complementan etats
i eficiències, en la competiti
vitat i la cohesió social.
«Hem de treballar en l'es
cala de la regió dels cinc
milions d’habitants». va insis
tir Manel Larrosa. Vindria de
la suma dels municipis inclo
sos en l'Àrea Metropolitana de
Barcelona amb els de la resta
dels dos vallesos, el Baix Llo
bregat i el Maresme. Larrosa
va tornar a demanar millors
infraestructures per articu
larla. en especial ferroviàries
de rodalies, i «reforçar els
consells comarcals dels dos
vallesos». Fem Vallès proposa
de fusionar-los en una àrea
metropolitana paral·lela a la
de Barcelona.

os
En primer terme, l’alcalde de Sabadell, Juli Fernández, que va seguir des de primera fila l’acte celebrat al Col·legi d’Arquitectes

Juli Fernández vol que
Sabadell lideri, i Ignasi
Sánchez veu el Quart Cinturó
"Sabadell ha de liderar la
regió, contribuint a un
projecte propi-, va declarar
a DS l’alcalde Juli
Fernández després d'haver
seguit des de primera fila el
col·loqui E¡ Vallès, la nova
dimensió productiva de
Barcelona. En el caire
•policèntric- del sistema de
ciutats que envolten
Barcelona, des de Sabadell
s ha animat de manera
destacada el debat
territorial (Fem Vallès va
sorgir de Sabadell). A l'acte

de dimecres al Col·legi
d'Arquitectes també hi van
assistir els presidents dels
Consell; Comarcals dels
dos vallesos. El de
l'Occidental, l'alcalde de
Castellar Ignasi Sánchez, va
destacar l'abast del debat i
les coincidències amb «el
que també s'està produint
en l'Àmbit B-30-. Però
també va puntualitzar que
-el Qua t Cinturó és crucial
en el Vallès, cosa que
tampoc no hem de deixar
de banda».

Seduir Barcelona

La va situar, però, en la gran
regió metropolitana dels cinc
milions d'habitants, en la qual
la major dotació institucional
i pressupostària de l'àrea de
Barcelona -condemna la resta
a ser cada cop més perifèriaEs tractaria, tanmateix, d'una
de les regions europees amb
major capacitat productiva i
innovadora. Segons el saba-

dellenc Joan B. Casas, degà
del Col·legi d'Economistes, «al
nivell de la conca del Ruhr o de
Lombardia», la regió de Milà.
«Estem jugant la Cham
pions. No és la competència
entre el Vallès o Barcelona o
la de Barcelona amb Madrid.
Estem parlant de criteris de
competitivitat del segle XXI»,
va observar l'economista,

sabadellenc a més. En aquest
sentit, va citar el geògraf nordamericà Richard Ronda, per
qui divisions administratives
com les municipals de regió o
estat s'han tornat obsoletes
davant la força i concentració
de «classes creatives» en els
«nodes urbans» de les ciutats
amb major potencial.
Lluís Comeron. degà del

Col·legi d'Arquitectes, va insis
tir igualment en les, obsolescències dels marcs adminis
tratius. En paral·lel, va desta
car el «caràcter transversal i
innovador» dels arguments de
Fem Vallès, «que no es plan
tegen en termes de recuperar
competències pels municipis
o les comarques, si no en els
de llegir el territori per crear
projectes i generar identitats».
L'urbanista Manel Larrosa,
promotor de Fem Vallès, i el
politòleg Oriol Mestres van
seduir.
Fins I tot Polinyà

Sobretot Oriol Mestres, van
abocar un allau de dades
sobre mobilitat, mercat labo
ral, producció (en particular
industrial) qualificació de la mà
d’obra (amb la formació uni
versitària i professional com a
referències) i innovació (mesu
rada als registres de patents).
La lectura traduiria la potència
del Vallès, amb certa primacia
en la indústria sobre els ser
veis inclosa l'administració, i
la potència del conjunt.
En indústria, l’Àrea Metro
politana de Barcelona concen
tra el 10% de la producció a
Catalunya i els dos vallesos
el 24%. Respecte a municipis

La CECOT pren
veu en el debat
dels vallesos
Integrada en l'Àmbit
B-30, que Inclou
institucions econòmiques
a més de municipis, la
patronal terrassenca
CECOT va cloure l’acte
d'aquest dimecres al
Col·legi d'Arquitectes. El
seu president, Antoni
Abad, va destacar el
treball de Fem Vallès, va
demanar «una pluja més
fina» en les inversions
per infraestructures i
«l'oportunitat de tendir
ponts de confiança entre
els vallesos i l’Àrea de
Barcelona.

que ells sols superen el 0,5%
del total de la producció indus
trial catalana, a l'Àrea Metro
politana se'n compten dotze, i
als dos vallesos, divuit. Entre
aquests, fins i tot se n'hi
compten de tan relativament
petits en nombre d’habitants
com Polinyà. En indústria, els
vallesos atrauen mà d'obra de
les comarques veïnes ■

