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Som realment una area metropolitana?
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e tant en tant sents lle
geixes que algun polític o
professional afirma amb
rotunditat que som lasegona area
metropolitana de Catalunya, i
quan ho exposa no saps exacta
ment a quin territori es refereix,
ni d'onho ha tret.
Hihaquicreuidiu,sensecom
plexos, que Parea hauria de ser
toteICampdeTarragona,algúal
tre que el triangle Reus, Tarrago
na i Valls, i hi ha qui hi afegeix to
ta la zona costanera de Torredem
barra a Cambrils; en fi, que no
s'aclareixen gaire i no t'ho acla
reixen gens.
Interessat enaquesttemahe cer
cat en els papers perveure si els
polítics locals s'havien posat
d'acordi havien sol·licitat al Par
lamentdeCatalunyalaconstitu
ció d'una are a metropolitana que
afectés Reus i voltants i Tarrago
na i tot el seu entorn, pero no ho
he trobat. 1 és que una area me
tropolitana real i efectiva només
ho és si jurídicament i adminis
trativament se liha concedit aques
ta qualificació, de la mateixa ma
nera que unavilanomés podia fer
mercat si el senyorreili concedia
tal privilegio
Cercant entre els papers ofi
cialselaboratsiaprovatspelspla
nificadors del territori, he trobat
que aquesta areacentral del Camp
de Tarragonaque compren lesdu
es ciutats principals i les pobla
cions contigües era qualificada
de segona gran conurbació cata
lana, de regió urbana, d'aglome
radó urbana, de sistema urba, i
es reconeix una metropolització
dellitoralquetambéesdónaenels
eixos principals de comunicadó,
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pero no s'esmentaque sigui una
area metropolitana.
Aquest últim concepte prové
del territori que estava sotala in
fluencia directa i immediata d'una
ciutatprindpal. És més, es consi
derava que aquesta dutat era la
que havia configurat tot el terri
tori, i d'aquí metropolis o dutat
mareo
Modernament el termeva ser
rescatat peralguns geografs anglo
saxons i per economistes i esta
dístics del territori, de tal mane
ra que als Estats Units en el cens
de l'any 1910 es va introduir amb
finalitats censals i estadístics el
terme de districte metropolita,
que en censos posteriors es mo
difica pel d'area metropolitana,
sense que aquestes arees, ni abans,
ni ara, tinguessin cap efecte ad
ministratiu com els town council
o els counties, pero sí que sónalta
mentútilsperalarealitzaciód'es
tudis socials, de mercat, i per al

planejament efectuattantperen
titats públiques com privades.
Apartir de 1950, una area me
tropolitana havia d'estar consti
tuida per una ciutat de més de
5°.000 habitants més els muni
dpis contigus que tinguessin una
determinada densitat de pobla-

Només és real ¡efectiva
sijurídicament i
administrativament se ti ha
donat aquesta qualificació
.ció i que la seva ocupació princi
pal no fos agraria. En els censos
següents s'introduí també l'exis
tencia d'unmercatunitari de tre
balli residencia, per mitj a de l'ana
lisi de la mobilitat. Amb les fór
mules made in USA s'han realitzat

nombrosos estudis en altres pa
"¡sos, i pels conceptes anteriors
tant Reus com Tarragona serien
arees metropolitanes al'altra ban
da de l'AtHmtic. Últimament als
EUA, a causa del creixement en
nombre de les arees metropoli
tanes, distingeixen entre les are
es metropolitanes primaries i les
consolidades, i aquestes han de
tenirmés d'un milió d'habitants.
La xifra anterior és la que ha
utilitzattambé l' O NU per analit
zar les metropolis mundial s, men
tre que a Europa hi ha una xarxa
d'arees metropolitanes on perfor
mar-ne part s'hade comptar amb
unllindar de 5°0.000 habitants. La
Unió Europeaha realitzat estudis
de la formació de les aglomeraci
ons urbanes a partir de criteris
morfologics, o més concretament
delsespais que mantenienunaur
banització sense interrupcions
ímportants, i també a partirde les
densitats de població, estimant-se

que aquesta hauria de ser d'uns
1.5°0 hJkm. En fi, s'utilitzen cri
teris demografics, físics, funcio
nals, economics, etc., per delimi
taraquelles ciutats reals que depas
sen els municipis tradicionals,
pero no tots els páisos tenen are
es metropolitanes que siguin de
marcacions administratives.
Pel que fa al nostre territori,
és ben cert que hi ha uns proceSe
sos de metropolització, encara
que s'esta lluny deIs indicadors
que assenyalen l'existenciade les
grans arees geografiques propi
ament metropolitanes. Ara bé,
arribar a ser una area metropoli
tanaamb efectes administratius
i governamentals, que no estaria
pas malament, seriaun gran pro
jecte que posaría fi a una serie de
«lluites decampanar» que fan per
dre moltes energies i resten po
tencialitats a tot el conjunt del
CampdeTarragona.El Pladirec
tor de l'ambitcentral, amb les mo
dificacions que si hagindefer, ani
riaja per aquest camí.
Formar pand'unaareametro
politanasignificariaquealgunesins
titucions (ajuntaments i Genera
litat principalment) haurien de
cedir poder perque elnou ens po
gués intervenir en els transports
i la mobilitat (indosos els taxis),
en urbanisme, residus, aigües, in
fraestructures,mediambient,des
envolupament economic i social i
cohesió social i territorial.
Perque aquestprojecte es faci
procés i sigui realitat, cal molta
voluntat política de tots els ajun
taments i institucions afectades;
és més, algunes institucions hau
riendeplantejar-sedaramenten
trar en processos ferms de col· la
boradó i unió, com per exemple
les cambres de comen;, perque
dues o tres en una area per defen
sar els interessos generals terri
torials potser no seria massa ra
onable. O potservaigequivocat?

