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Reus, a 13 de Desembre de 2007 
 
A les 18:45 s’inicia la sisena jornada monogràfica del Pla Estratègic 
del Camp de Tarragona titulada “El govern dels territoris en la 
societat de la informació”.  
 
Pren la paraula el senyor Josep Maria Coll, d’Unió de Pagesos, i dóna 
la benvinguda als assistents. I també agraeix la seva participació als 
dos ponents de la taula rodona.  
 
Tot seguit comença la seva intervenció per tal de presentar la sessió 
recordant que estem en un moment amb una mica de contradicció ja 
que per un costat s’està parlant de xarxa, de banda ampla, .. i per 
l’altre costat hi ha masies on encara no hi ha llum. Ell creu que 
caldria treballar en aquest sentit per a que tot això no passi. També 
pensa que en la situació que es viu avui en dia ens necessitem tots, 
tant els grans com els petits. El senyor Coll opina que des de la Mesa 
Socioeconòmica cal impulsar projectes des dels poders polítics però 
amb el suport de la societat civil. Ell pensa que la societat té molt a 
dir i també creu que potser estem una mica deshumanitzats.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Josep Oliveras, moderador de la 
taula, per tal de donar la paraula al senyor Jordi Borja, expert en 
gestió urbana i professor de la UOC.  
 
El senyor Jordi Borja comença la seva intervenció dient que ell pensa 
que amb la idea que hi ha últimament de que tot s’ha de crear en 
consens, aleshores s’evita crear compromisos. Ell creu que el consens 
es fa a partir d’establir una relació de força, ja que no tots els 
interessos són coincidents. Ell està d’acord amb la idea d’un polític 
francès que deia que la base de l’acció política és primer de tot 
preveure. Després escollir. I un cop s’ha escollit, convertir això en 
una obligació i concretar-la en un pla. El pla s’ha de basar en uns 
valors, s’ha d’entendre i ha d’haver un consens entre les 
Administracions i la societat civil.  
 
El senyor Borja també creu que és millor equivocar-se fent una cosa 
que no fer res ja que si t’equivoques pots rectificar.  
 
També afegeix que estem en una època en que les ciutats no són el 
que eren. Abans els egipcis representaven els ciutats amb una creu 
en la qual les ratlles eren els fluxos i el lloc on es trobaven les ratlles 
era la ciutat. Actualment el que hi ha és una ciutat contínua que si 
ens centrem amb la banda de la Mediterrània va des del País Valencià 
fins al nord d’Itàlia si la mires pel costat de la Mediterrània. Ell creu 
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que actualment podem parlar de constel�lacions, és a dir, de ciutats 
de ciutats.  
 
El senyor Borja també comenta que en aquests moments es pot 
parlar de tres dimensions: una seria la dimensió del municipi, una 
altra seria el conjunt de n municipis que tenen una diversitat de 
municipis i una tercera dimensió seria la geografia variables.  
 
Tot seguit explica que els fenòmens urbans són resultat de dos 
elements:  
 

- La força d’atracció dels centres 
- La velocitat de les comunicacions.  

 
Tot i això afegeix que no tothom té accés a la velocitat del territori.  
 
Ell opina que el més important que ha de fer el Pla Estratègic del 
Camp de Tarragona és apostar per la connectivitat en les tres 
dimensions: la connectivitat municipal i intramunicipal (rodalies), la 
connectivitat del Camp de Tarragona i la connectivitat en un àmbit 
més enllà del Camp de Tarragona. El senyor Borja creu que la 
connectivitat no es pot basar només en la demanda i pensa que 
l’oferta pot generar demanda. Creu que si només et bases en la 
demanda, aleshores augmenta la congestió.  
 
Tot seguit comenta que Catalunya està passant per una situació 
curiosa. Ell pensa que en aquest país es té tendència a mitificar la 
divisió territorial. Explica que en seu moment les comarques es van 
fer d’una manera accidental per tal de sortir del pas. I en canvi 
actualment se’ls hi està donant molta importància. Ell creu que 
caldria treure’ns aquestes idees submediavalistes. 
 
El senyor Borja creu que si parlem del govern del territori a Catalunya 
podríem dir que es pot prescindir de comarques i vegueries i no es 
pot prescindir dels municipis i de la Generalitat. 
 
Ell pensa que no es pot deixar en mans dels jugadors el decidir les 
regles del joc. És a dir, deixar que els partits polítics decideixin les 
regles del joc és paralitzar-se. Una altra cosa seria que les hagin 
d’aprovar formalment. Creu que tampoc es pot deixar en mans dels 
tècnics ja que t’aplicaran criteris funcionalistes.  
 
El senyor Borja opina que des del Pla Estratègic del Camp de 
Tarragona hi ha dues coses a fer: una seria salvar el municipi i el 
Govern de Catalunya i l’altra seria trobar dos nivells intermitjos que 
no tinguin institucionalització política. Ell creu que és important donar 
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estímuls per tal que els municipis tendeixen a fer coses 
conjuntament.  
 
I també diu que la societat no hauria d’admetre cap proposta 
d’organització del territori que no contempli el seu cost.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Josep Oliveras per demanar als 
assistents si volen fer alguna intervenció. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Josep Maria Piñol per 
preguntar que passaria amb les diputacions en la proposta dels 
nivells intermitjos.  
 
I el senyor Jordi Borja respon que això seria un tema polític d’una 
altra mena. En la primera legislatura al Parlament de Catalunya es va 
aprovar una llei en la qual s’eliminaven les diputacions. Aleshores ell 
es va oposar a aquesta llei, no per qüestions teòriques sinó perquè 
era no constitucional.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Josep Oliveras per comentar que 
en aquest territori ha hagut una tradició en contra de les províncies.  
 
I el senyor Jordi Borja comenta que referent a les províncies, ell creu 
que com menys canvis hi hagi millor. El senyor Borja pensa que les 
províncies no són útils per al a gestió del territori però creu que no és 
positiu tocar-les. Potser el que sí que seria bo seria mirar com 
aprofitar-les.  
 
Tot seguit pren la paraula la senyora Dolors Comas per comentar que 
el Pla Estratègic del Camp de Tarragona ha de ser un instrument que 
doni elements d’articulació al territori. Fins ara els municipis han anat 
més separats que units.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Josep Maria Coll per dir que el 
futur és mancomunar. Tot i això també comenta que això costa molt i 
que cal fer molta pedagogia.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Agustí Segarra per dir que la 
bonança econòmica d’aquest país ha fet que les coses es vagin fent 
sense massa racionalitat. La Mesa surt per les ineficiències dels 
actors polítics per tirar endavant un projecte. La Mesa ha d’anar 
unida i ha de seguir les pautes que marqui el Pla Estratègic del Camp 
de Tarragona i anar canviant les regles que no siguin adequades. I 
també creu que cal fomentar la cooperació.  
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A continuació pren la paraula el senyor Josep Oliveras per dir que el 
Pla Estratègic del Camp de Tarragona podrà recomanar coses però 
hauran de ser els Ajuntaments els que hauran de veure les 
necessitats del territori i aplicar les recomanacions que els hi 
serveixin depenent de les seves necessitats.  
 
Tot seguit pren la paraula un altre dels assistents per dir que potser 
si es donés informació als municipis els seria més fàcil mancomunar-
se.  
 
A continuació pren la paraula un representant del municipi de 
Perafort per dir ells tenen el seu municipi mancomunat juntament 
amb alguns municipis veïns i que això els dóna moltes avantatges.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Josep Oliveras per donar pas a la 
intervenció del segon ponent, el senyor Estanis Vayreda, Cap de 
l’Àrea de Societat de la Informació del Consorci Localret.  
 
El senyor Vayreda comença la seva intervenció explicant que Localret 
és un consorci local creat pels ajuntaments de Catalunya l’any 1997. 
Afegeix que és l’instrument unitari del municipalisme català per a 
l’adaptació als canvis que implica l’adveniment de la societat de la 
informació i els reptes que genera per a la governança local. I també 
diu que actualment, són 800 ajuntaments consorciats.  
 
Tot seguit explica que l’objectiu de Localret és el desenvolupament de 
les xarxes i serveis de telecomunicacions i l’aplicació de les TIC 
(tecnologies de la informació i la comunicació) per a millorar l’acció 
dels govern locals. I que tenen una doble funció:  
  

 - Representar i fer sentir la veu dels municipis en aquells 
àmbits polítics i econòmics on es prenen decisions que 
afecten el desplegament de les xarxes i serveis de 
telecomunicacions. 

 
 - Prestar serveis i oferir assessorament als municipis en el 
procés d’elaboració i execució de polítiques locals pel 
desenvolupament de la societat de la informació i en el 
desplegament de les TIC en el territori. 
 
 

A continuació explica que pel que fa a les infraestructures de 
telecomunicacions hi ha uns factors ha destacar que serien la 
cobertura, la qualitat i el preu. I afegeix que actualment hi ha dues 
necessitats que serien: equilibrar el país en serveis de Banda Ampla    
actuals i evolucionar les xarxes cap a la fibra òptica.  
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Tot seguit parla dels reptes dels governs locals en la societat de la 
informació, la qual cosa es podria resumir en el següent quadre i en 
la següent gràfica:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Societat emergent Societat en superació

Mercats globals Mercats locals, nacionals

Innovació = font de competitivitat Preu = font de competitivitat

Societat - xarxa Societat - cicle complet

Captar talernt, millors perfils Donar feina, tenir títol

Valor centrat en coneixement Valor de mà d'obra

TIC "comodity" al servei de 

l'empresa
Empreses al servei de les TIC

Mobilitat Presencialitat

Incorporació al client Orientació al client

Reputació Imatge

Liderar Gestionar
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I entre els reptes dels governs locals en la societat de la informació 
destaca:  
 

- Relat diferencial: 
o Visió 
o Capacitat d’estratègia d’innovació 
o Observar els canvis globals i actuar en temps 

raonables 
o Concretar projectes de dimensió 
o Viatjar 

- Lideratge: 
o Capacitat d’iniciativa 
o Lògica de comunicació. Capacitat de projecció 
o Capacitat d’interlocució amb els agents 
o Capacitat d’interlocució amb altres administracions 
o Preparació de projectes potents 

- Externalitats de base: 
o Qualitat de govern 
o Cultura de resultats 
o Cohesió social 
o Seguretat 

- Gestionar talent: 
o Desenvolupar talent. Educació 
o Apostar per densitat de coneixement 
o Posar l’administració com a exemple de gestió de 

talent 
o Crear instruments per invertir talent. Talent atreu a 

talent 
- Crear entorn innovació: 

o Apostar per entorn oberts d’innovació. Innovation hub 
o Potenciar espais relacionats amb qualitat. Parcs 

tecnològics 
o Concretar en accions les dinàmiques de triple hèlix 
o Aplicar la innovació a l’administració 
o Conèixer referents internacionals d’èxit en innovació 

- Ser ciutats fàcils: 
o Cultura d’orientació a l’empresa. Empreses “welcome” 
o Desburocratització 
o Homologar empreses estratègiques 
o Acords públics-privat 

- Infraestructures: 
o Carreteres 
o Ferrocarril 
o Accés a port i aeroport 
o Telecomunicacions 
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Tot seguit pren la paraula el senyor Josep Oliveras per demanar als 
assistents si volen fer alguna pregunta al senyor Estanis Vayreda.  
 
I el primer en prendre la paraula és el senyor Pallarès per comentar 
que a barris nous és més fàcil implantar les telecomunicacions noves 
que no pas adaptar-ho a zones que ja existeixin.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Duro per 
preguntar com és possible que els Consells Comarcals no apliquin tot 
això i s’aprofitin dels descomptes? 
 
I el senyor Vayreda respon que la clau és el lideratge del Consell 
Comarcal.  
 
I el senyor Jordi Borja afegeix que el lideratge no necessàriament ha 
de venir d’una institució sinó que també pot venir d’un particular.  
 
I a les 21:00 el senyor Josep Oliveras dóna per acabada la sessió 
agraint la presència dels assistents.  
 


