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L’Anoia i el debat
territorial
ANTONI DALMAU

El temps corre i, en algun
moment d’aquest any, el govern
de la Generalitat farà pública la
seva proposta relativa la nova
divisió territorial de Catalunya.
Segons com sigui, i pel que hem
anat veient, aquesta proposta
corre l’enorme risc, a l’Anoia, de
no agradar a gairebé ningú.
Vejam. Per bé que amb divisió
d’opinions, els debats celebrats a
la nostra comarca i el posicionament dels diversos alcaldes semblen haver establert una àmplia
majoria a favor que l’Anoia no
pertanyi a la regió o vegueria de
la Catalunya Central sinó, o bé a la
regió metropolitana de Barcelona,
o bé a una regió de nova creació
que podria incloure l’Anoia, el
Penedès i el Garraf. Amb una notable excepció: quasi tots els municipis de l’Alta Anoia s’inclinen per
separar-se de la resta de l’Anoia
i constituir la comarca de l’Alta
Segarra, ja que, a més del que ja
deia l’anomenat informe Roca, han
vist que el govern tripartit —i en
particular el departament de
Governació— podia ser favorable
a la creació de comarques noves,
encara que tinguessin molt poca

població (cal tenir present que
l’Alta Anoia, amb capital a Calaf,
podria arribar a agrupar no gaire
més de 7.000 habitants). És una
decisió que a alguns ens pot doldre, però que, si fos cert que es va
cap a una notable reducció de la
grandària de les comarques —cosa
que no sabem del cert—, podem
arribar a entendre. D’altra banda,
s’ha dit que fóra molt possible que
els municipis del sud de l’Anoia
(Piera, Masquefa, els Hostalets...)
se segreguessin també de l’Anoia
actual i se sumessin a una possible nova comarca, qui sap si amb
capital a Martorell.
Vet aquí com, sumant totes
les dades, el resultat pot ser ben
paradoxal. Podria molt ben ser
que el govern desatengués el parer
majoritari d’Igualada i la Conca
d’Òdena i ens col·loqués, tant si
ens plau com si no ens plau, a la
Catalunya Central. D’altra banda,
podria ser que acceptés la creació
de comarques noves, més petites.
Amb la qual cosa s’hauria obtingut
un resultat ben galdós: una Anoia
esmicolada i, per si fos poc, collocada en una regió que sembla
que la majoria no vol. Brillant
resultat per a una organització
territorial que fa tant de temps
que esperàvem...
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