
Avui  
Dijous, 2 de juny del 2011 

Política 

El Parlament congela la implantació de les vegueries 
CiU sosté que el projecte continuarà quan es modifiqui la legislació espanyola 

El PSC i ERC, en contra 
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La vicepresidenta Joana Ortega i el conseller Mas-Colell 

durant la sessió plenària d'ahir Foto: ROBERT RAMOS. 

Les vegueries quedaran en el congelador en espera de les modificacions de la llei espanyola que haurien de 

permetre la variació dels límits provincials i la creació de nous organismes. Així ho va decidir ahir el Parlament amb 

els vots de CiU, el PP i Ciutadans. L'antic tripartit, que havia impulsat l'actual norma, s'hi va oposar, però amb 

matisos. Iniciativa es va abstenir, mentre que el PSC i Esquerra van votar-hi en contra. 

La legislació indicava que després de les municipals s'havia de posar fil a l'agulla en l'organització territorial. El primer 

pas era constituir els quatre consells de vegueria de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, que substituirien les 

diputacions. Després vindria la divisió definitiva, que comportaria la creació dels nous territoris de les Terres de 

l'Ebre, la Catalunya Central i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest últim pas havia de venir acompanyat de canvis en les lleis 

espanyoles, que encara no s'han produït. 

CiU considera que iniciar ara aquest procés és inútil, perquè fer les primeres modificacions a Girona, Tarragona, 

Lleida i Barcelona suposa “un simple canvi de noms” i una despesa innecessària. És per això que va impulsar la 

moratòria del projecte. La vicepresidenta de l'executiu, Joana Ortega, va deixar clar que la proposta continua ben 

viva i que s'ha de treballar amb l'Estat per aprovar les iniciatives legislatives que permetin la reordenació. També va 

demanar la col·laboració de tots els grups i va anunciar que l'Estat, després d'aquesta paralització, no recorrerà 

contra les vegueries com havia anunciat. CiU, a més, vol incloure la vegueria del Penedès. 

El PSC va assenyalar que tot era una “farsa” perquè es vol aturar la llei i després llançar un missatge electoralista al 

Penedès. ERC, per la seva part, va acusar l'executiu de voler deixar les vegueries en un “calaix” per no enfrontar-se 

amb l'Estat.  

 


