Lanterior govern de la Generalitat ja havia iniciat el viatge cap
a la redistribució de Catalunya en set grans territoris, obrint la
porta a la possibilitat de revisar el mapa comarcal per atendre
les reclamacions de les comarques històriques que no es van
veure reflectides en el mapa comarcal de 1987. El nou Govern
tripartit sembla decidit a acabar aquesta tasca. Un dels compromisos
que va assumir el nou Govern de la Generalitat en el seu programa
va ser el de revisar el model d'organització territorial de Catalunya
i presentar al Parlament un projecte de Llei d'Ordenació Territorial.
Ja s'ha fet el primer pas en aquest sentit. El govern ha acordat
crear la Comissió d'Organització Territorial, que dirigirà els treballs
i coordinarà les diferents administracions i organismes implicats.
La nova organització del país es basarà en tres nivells territorials:
set vegueries o regions, les comarques i els municipis.
L'informe Roca, elaborat l'any 2000, preveia substituir les quatre
províncies actuals per sis vegueries: les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, Barcelona, Girona, la
Catalunya Central i Ponent. El govern actual també preveu com a setena vegueria l'Alt Pirineu. Cadascuna
delles comptarà amb una planificació específica, que es preveu tenir llesta en un temps rècord, abans
de loctubre de 2005. En aquest document, que és l'última proposta de reorganització territorial impulsada
pel govern català, també s'hi incorporarien sis comarques noves: el Segre Mitjà, l'Alta Segarra, el Baix
Llobregat Nord, la Selva Marítima, la Vall de Camprodon i el Moianès.
Les que tenen més possibilitats de ser aprovades com a noves comarques són lAlta Segarra i el Moianès,
contemplades ja en linforme Roca, i el Lluçanès, que shi ha afegit posteriorment.
Un dels eixos principals del nou model d'organització territorial serà la
descentralització de la Generalitat, amb un nou repartiment de
competències i recursos per tal que cada territori assumeixi les
que corresponen a les seves característiques i capacitats. Amb
aquesta ordenació territorial, les vegueries o regions es convertiran
en el lloc de trobada entre totes les administracions.
La descentralització de la Generalitat es farà basant-se en
quatre principis: el de subsidiarietat, per aproximar els
serveis a la ciutadania; el de racionalitat, per simplificar
les instàncies administratives; el d'eficiència, per optimitzar
en la gestió dels recursos, i el de responsabilitat, segons
el qual els gestors públics hauran de retre comptes de
manera clara i permanent.
També s'han de definir les funcions de les comarques i
les vegueries, i la capitalitat de les noves regions. De
moment, s'ha acordat una capitalitat compartida per a la
vegueria de l'Alt Pirineu, però, en d'altres, com la de la
Catalunya Central, aquesta decisió ja ha provocat polèmica.
El començarà a debatre la reforma territorial el primer
semestre de lany vinent, segons va anunciar el conseller de
, Joan Saura. La està disposada a fer el salt a les quatre
províncies actuals i dividir el país en set vegueries. Tot i que la
fórmula legal encara no està clara, a la pràctica es tracta de que
Catalunya equivalgui a una sola província amb set subdivisions o
bé a set províncies.
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