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PUNTS
DE VISTA

El Vallès, marc
de treball entre
municipis

Els dos vallesos
comencen a
caminar junts

En el nostre entorn del Vallès, de l’ordre de la meitat de la ciutadania treballa o estudia fora del seu municipi. I, doncs, potser
el que caldria és que una meitat dels nostres càrrecs electes a
l’ajuntament es dediquessin a la col·laboració entre municipis
per tal de resoldre la nombrosa problemàtica que en resulta, ja
que tots els municipis s’han fet petits.
Tenim greus problemes de mobilitat en ferrocarril i en bus, cap
municipi assoleix una oferta de formació professional adequada
a la gran varietat de l’oferta industrial present, o menystenim el
parc agrari de la plana, quan és un element ambiental, agrícola
i de paisatge de primera magnitud. I la llista de temes podria
continuar creixent.
Els grans reptes són avui de relació entre municipis, per la qual
cosa s’imposa la demanda de col·laboració. Però, no plantegem
cap nou estament polític, sinó simplement el potencialment de
les comarques i la idea que treballin juntes. Vallès Occidental
i Vallès Oriental han de fer pinya en tot allò que la dimensió
ho imposa. Una dinàmica semblant a la que existeix entre el
Barcelonès i el Baix Llobregat, on hi ha una estreta relació dins
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
El Vallès ha de deixar de ser una perifèria de Barcelona per a
ser un espai propi que col·labori amb una regió que abasta ﬁns
als 5 milions d’habitants i que comprèn tot el Baix Llobregat, el
Vallès , el Maresme i el mateix Barcelonès. El que no té sentit
són tres milions i escaig d’habitants dins de l’AMB, amb molts
recursos i competències, però mantenint a fora una corona de
perifèria desatesa. Per aquest fet, el planejament de l’escala del
Vallès és molt positiu, quan el marc de relacions s’ha relligat
esborrant la frontera Occidental-Oriental.

El Consell d’alcaldes i alcaldesses ha acordat proposar
un acord estratègic entre els consells comarcals del
Vallès Oriental i del Vallès Occidental, amb la ﬁnalitat de generar el debat necessari per treballar conjuntament en determinats àmbits i ser lobby davant
d’altres administracions. Després de conèixer a fons
un estudi que ha elaborat l’Institut Cerdà sobre les
dues comarques, hem constatat que no existeix un
consens territorial bàsic per part dels municipis i les
ciutats per tal que es constitueixi un nou òrgan, un
nou nivell d’administració que abraci els dos vallesos.
Existeix un potencial de col·laboració important entre
les dues comarques i volem explorar les oportunitats
d’aquest potencial proposant al Consell Comarcal del
Vallès Oriental un acord estratègic per tal de poder
decidir quins àmbits de treball conjunt podem abordar
per millorar la gestió i planiﬁcació dels serveis públics.
S’obre, per tant, una via de relació entre les dues comarques i posem les bases per començar a caminar
junts per tal que existeixin unes relacions més intenses i més efectives. El que volem és crear un clima de
conﬁança i de complicitat i aprofundir en diferents
òrgans de gestió que ja s’han creat entre les dues comarques, com ara la B-30, la Riera de Caldes o d’altres. Segons l’estudi de què disposem, podem generar
una actuació estratègica conjunta en temes com la
política industrial i empresarial, Formació, Ocupació,
Turisme, Infraestructures, Transport públic, Habitatge, Espais naturals, Residus i Intercanvi de coneixements. Estem segur que si treballem plegats colze a
colze podrem aconseguir bons resultats.
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