
Hereu reclama pressió per crear l’àrea 

metropolitana 
• Afirma que amb un govern a la zona, Rodalies no s’hauria degradat als 

90 

• Insta empresaris i societat civil a actuar perquè la llei s’aprovi aquest 

any 

RAMON COMORERA 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 11.03.10 

 

El dia no hauria pogut ser ser més oportú. El Parlament va acordar ahir 

sense esmenes a la totalitat, una rara unanimitat a la Cambra, tramitar la 

llei de l’àrea metropolitana de Barcelona. I gairebé a la mateixa hora, 

l’alcalde Jordi Hereu proclamava al Cercle d’Economia la necessitat de no 

perdre aquest tren per crear un govern a la zona que impulsi la realitat 

econòmica i social de 3,5 milions de persones. Hereu va demanar a 

l’entitat que agrupa destacats empresaris i professionals i a tota la 

societat civil que pressionin els grups parlamentaris perquè la norma tiri 

endavant malgrat el final pròxim de la legislatura i el rebuig de l’oposició, 

en especial de CiU, a la llei de vegueries a la qual està vinculada política i 

territorialment. 

 

L’alcalde va esgrimir una hàbil i persuasiva bateria d’arguments per no 

deixar escapar per possibles estratègies conjunturals o en nom d’altres 

urgències per la crisi una ocasió que va pintar única per consens i 

evolució de la societat, 23 anys després que Jordi Pujol suprimís la 

Corporació Metropolitana de Pasqual Maragall per evitar un contrapoder 

socialista. 

 



Hereu va dir que el nou govern dels 36 municipis donarà agilitat i eficàcia 

a la gestió de l’àrea, inclosa la nova competència d’urbanisme, i reduirà 

«de tres a un» en tots els àmbits l’actual estructura d’entitats de residus 

i transports. Va aclarir, per si de cas, que no hi haurà «ni himnes ni 

banderetes i sí molta política al servei dels ciutadans». 

 

COSA DE DOS A ESPANYA / Hereu va afirmar que ha de ser l’alcalde de 

Barcelona qui presideixi l’organisme perquè «no s’entendria que la capital 

no liderés l’àrea». L’hegemonia del PSC a les ciutats metropolitanes li 

assegura el control d’un ens supramunicipal que bé podria tornar a ser 

una reserva socialista si perd la Generalitat. 

 

Institucionalitzar l’àrea, va dir Hereu, beneficiarà tot Catalunya. I també 

aquesta dins d’Espanya, perquè en el debat estatal «és molt eficaç» 

defensar que aquí hi ha l’altra gran zona metropolitana juntament amb 

Madrid. L’estratègia intel·ligent és dir que «es tracta d’un joc de dues 

àrees, no de 17 comunitats autònomes». Hereu va qualificar «de llast» 

no haver vist en el passat aquest fet diferencial. I va citar Rodalies per 

mostrar els dèficits d’anys sense govern supralocal: «Que la xarxa es 

degradés a partir dels 90 té molt a veure amb l’absència d’un ens que la 

defensés com a metro metropolità».  

 


