comarca f. Extensió de territori més reduïda que una regió,
a la qual donen una certa unitat les relacions de veïnatge
entre els llocs que la formen, certes condicions naturals o
fets històrics.
Fins aquí la definició que en fa el Diccionari de lInstitut
dEstudis Catalans.
La reunió dalcaldes de lAnoia que hi va haver el passat 15
de juliol a lAjuntament de Calaf es va encarregar de deixar
ben clar fins on arriben aquestes relacions de veïnatge.
Actualment, el govern de la Generalitat està treballant en la
configuració dun mapa de vegueries que anul·laria l'actual
divisió provincial. El document que sestà elaborant preveu
una vegueria anomenada Catalunya Central que inclou les
actuals comarques
dAnoia, Bages,
Solsonès, Osona i
Berguedà. Són les
comarques centrals del
país, molt homogènies
pel que fa a densitat de
població, relació entre
nuclis grans i petits,
model econòmic,
n e c e s s i t a t s
dinfraestructura, etc.
Un cert sector de polítics
de la part central de
lAnoia creu que aquest
model no defensa els
seus interessos i està
fent diverses gestions
perquè la comarca de
lAnoia (amb la
subcomarca de Calaf
inclosa) es passi a una
altra vegueria que
tindria de nom
Barcelona i inclouria les
comarques de lAlt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès
Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme.
En la reunió dalcaldes del dia 15 de juliol, promoguda per
lalcalde dIgualada Jordi Aymamí i pel president del Consell
Comarcal Joan Vich, es va posar a votació un manifest en el
qual es demanava aquest canvi de vegueria: que tota la
comarca de lAnoia passés de la Vegueria de la Catalunya
Central a la Vegueria de Barcelona. La votació va demostrar
unes clares diferències entre els alcaldes de la part nord de
lAnoia i els de la resta de la comarca. Dels 25 alcaldes que
van assistir a la reunió 15 van votar a favor del manifest (tots
del centre i del sud de lAnoia), 5 van votar en contra (tots
del nord de la comarca), i 5 es van abstenir. 8 alcaldes no
van assistir-hi.
El que va quedar molt clar després de la reunió és que els
interessos dels diferents territoris de lactual comarca no van
pel mateix camí. Els alcaldes de la part central i de la part

sud pensen que el seu interès estarà més ben defensat a la
Vegueria de Barcelona. En canvi, els alcaldes de la part nord
pensen que podran defensar més bé linterès del territori que
representen des de la Vegueria Central. Possiblement les
dues parts tenen raó. I no veiem perquè aquestes dues visions
han de ser incompatibles. Només es tractaria de fer una petita
modificació en el document actual i posar cada part del territori
en el lloc on vol estar. La comarca de lAnoia, sense la zona
nord, a la Vegueria de Barcelona i la zona nord, a la Vegueria
Central, donant entitat oficial a la comarca natural de lAlta
Segarra.
La comarca de lAnoia no té arrels històriques, és una comarca
feta de retalls que ha pretès englobar persones i territoris
amb visions diferents i amb interessos diversos. No ha
funcionat prou
bé. Potser ara
seria un bon
moment per
arreglar-ho.
Amb la creació
de lAlta Segarra
se solucionaria
aquest conflicte
territorial i es
faria oficial allò
que és normal.
Les terres de la
zona alta de
lactual Anoia
tenim vocació
de pertànyer a
la Catalunya
Central i ens hi
trobaríem
còmodes.
Tindríem a prop
els serveis
comarcals.
Gestionaríem
nosaltres mateixos els recursos que ens corresponguessin.
Tindríem representació pròpia en els òrgans de decisió de la
vegueria. Tindríem molt a prop la capital de la vegueria -que
serà gairebé amb tota probabilitat Manresa. Les infraestructures
educatives, socials i sanitàries millorarien i ens derivarien,
en primera instància, cap a Manresa. Estaríem ben comunicats
amb la resta de la vegueria: lactual Eix Transversal i el futur
Eix Transversal Ferroviari. I tindríem un diàleg coherent amb
la resta de comarques i municipis si anéssim a Barcelona,
les nostres necessitats quedarien molt disminuïdes davant
els interessos dels grans nuclis industrials: Barcelona,
LHospitalet, Badalona, Cornellà, Terrassa, Sabadell, Granollers,
etc...
La creació de lAlta Segarra, pensem que podria ajudar
definitivament a ordenar de forma coherent aquesta part del
territori on ens ha tocat viure i a situar-nos en el lloc on més
ens interessa estar.
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