Publicats els textos de la jornada de debat de juny de 1994

Planejament urbanístic i territori
Papers, la publicació periódica

gons d'habitatges i va fer una
proposta rac ional d'ordenació
deis termes de Corneíl á, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant
Just i Sant Feliu. Roa constata
que en els 15 anys següents
s'han dut a terme, o almenys
s'han endegat, molts deis
enunciats d'aquella proposta en
materia de vialitat i de nous
barris.

de l'lnstitut d'Estudis Metropolitans , ded ica tot el seu número 19
a reproduir les pon éncíes de la
jorn ada de debat sobre problemes territorials i planejame nt urbanístic al Ba ix L1obregat, celebrada el juny de 1994 per iniciativa del mateix Institut i del Consell Comarcal. Després d'una
introducció de Josep Montilla,
president del Consell Comarca l,
el volum convida a repassar les
intervencions de més abast: la de
Joan Antoni Solans, director general d'Urbanisme de la Generalitat, i la de I'arquitecte i professor. Miquel Roa.

Problemes de densitat

Diagnost ics i propostes
So lans fa, sota el títol Una estrategia urbanística al Baix L/obregat per als noranta, diaq n óstics i propostes per "sacsejar la
comarca fins al mo ll de I'os amb
intervencions grosses
Distribució de la població (1991)
d'ampli efecte i especdel grup amb el qual es van tenir un s
tre". Convencut que desenvo lupa resultats electora ls per damunt de is
ment urb á i protecció del medi só n
beneficis po lítics que tin dria per a qui
compatibles, So lans critica im plícitagove rna introduir a escala local un
ment els ajuntaments per mantenir "el
desenvolupame nt econ órnlc aparent i
bloqueig de tot el que sigu i canvi i
real, amb efectes per a tots",
sobretot creixement, per la necessitat
El treball de Miq uel Roa, La consde satisfer en primer terme les mantrucció urbana del Baix L/obregat en
canees heretades" (a la jo rnada va
democracia, parteix de l'experiencia
parlar "de síndrome de Peter Pan",
de la Comissió Intermunicipa l d'U rexpressió eliminada del text definitiu),
banisme, que el 1977-78 va aturar els
i alerta sobre "una mal entesa funció
intents de I'administració posttranelectoral de I'urbanisme segons la
qu ista d'imposar encara grans poliqual es valora el manteniment est átic

En marxa
la col·lecció
"Descobrim
el Baix Llobregat"
La col-lecci ó Descobrim el Ba ix L10bregat té com a objectiu oferir a les
escoles materials per coneíxer la historia i el patrimoni artístic i natural de
la comarca, i difondre aquest patrimoni entre els habitants del Baix L1obregat.
Amb aquest prop ósit s'ha editat el
primer número de la nova co l-lecci ó,
que s'ha dedicat a l'estudi del Moder-

nisme a la comarca fent referencia a
totes aquelles ma nifestacions artístiques esdevingudes entre les darreries
del segle XIX i principis de l nostre
seg le.
Cada número de la col-lecci ó es
composa d'un IIibret monoqrá fic i una
carpeta dtd áctica ad recats en especial a mestres i alumnes. El IIibre, pero, també esta a la venda a les lIibreries de la co marca.
La co l-lecci ó esta essent dirigida
per Gemma Tribó i Trave ria, i els autors del primer número han estat Ag nes Da l Maschio Eise le, pel que fa al
IIibre, i Montserrat Paq és Muñoz i
Joan Parra Pagén pe l que fa a la carpeta did áctica. - A.D.M.

Aixó no li impedeix assenyalar els d éficits pendents i els
nyaps comesos . De la malla
viaria, queda pendent de construcció la consolidació de la ma joria de vies de mínim pendent,
gairebé no es consolida cap
deis nous tracats de rnáxirn
pendent , no es fa cap nou túnel
ni pont per travessar I'A-2 i únicament s'amplia un pas sota la
Renfe a Sant Joan Despí. Als
nous barris, veu amuntegament
a la Mallola, problemes de den sitat i de proximitat d'edificis a Torreblanca i merma de qualitat a TV3.
Completen el volum les ponencíes
més tecniques: la de I'economista
Javier Sáez sobre usos del so l; la de
Miguel Durbán, enginyer del Min isteri
d'O bres Públiques, Transports i Medi
Ambient, sobre la plataforma log ística
al De lta; la de I'arquitecte Xabier Eizaguirre sobre espais oberts ; i un recu ll de dades estadístiques a cura deis
geóg rafs Joan López i José Luis Flores. - O.P.
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