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Abans d’entrar en matèria, vull agrair l’amable invitació de La Veu de l’Ebre per posar en 
marxa una col·laboració de caràcter regular, per comentar qüestions de caràcter social, 
econòmic i institucional. Ho farem en una secció anomenada ‘Cròniques del Marjal’. Aquesta 
columna, dedicada a l’assumpte de la Vegueria, és un primer contacte amb els lectors d’aquest 
medi, contacte que es farà més regular a partir de l’inici de l’any proper.  
 
Un dels projectes que havia de realitzar-se durant l’anterior legislatura en el Parlament era la 
reforma de l’organització territorial del país i, en aquest context, la instauració de les vegueries i, 
entre aquestes la de l’Ebre. Aquest projecte tenia el suport del grups polítics que constituïen la 
majoria en el Parlament, però no es va fer realitat.  
 
Ara tot just acaba de començar una nova legislatura, amb una majoria parlamentària que està 
integrada pels mateixos partits que tenien la majoria fins ara. Serà ara, per fi, una prioritat la 
instauració de les Vegueries? Aquesta qüestió és d’una importància cabdal per les Terres de 
l’Ebre. El nostre territori ha estat tradicionalment mancat d’un entorn institucional que afavoreixi 
la participació dels agents socials i econòmics en el disseny i aplicació de les estratègies de 
desenvolupament necessàries per aprofitar al màxim les nostres potencialitats. Aquesta legislatura 
hauria de ser –per fi- la bona. Els tres grups parlamentaris que donen suport al govern –PSC, 
ERC i IC- han proposat en els seus programes la reforma de l’organització territorial de 
Catalunya i la instauració de les Vegueries. Aquesta ha estat una part integrant del programa de 
govern acordat per aquests Grups, i que pot acordar-se amb CiU, puix també l’incloïa en el seu 
programa electoral.  
 
Penso, tanmateix, que la reforma de l’Estatut aprovada al Juny, i que s’ha de desenvolupar en el 
futur proper, pot haver complicat les coses, en disposar en el seu article 91.3 que els Consells de 
Vegueria substitueixen les Diputacions. I, si això obliga a alterar els límits provincials, que seria 
el nostre cas, s’ha de aconseguir l’aprovació de les Corts Generals, tal com disposa l’article 91.4.  
 
Serà això possible en els propers anys? Era necessari supeditar la instauració de les Vegueries a 
una reforma del mapa provincial? No; penso que no ho era. I això pot ser un problema, perquè si 
les dificultats són moltes i grosses, algú podria tenir la temptació de buscar una sortida fàcil, tot 
evitant l’alteració dels límits provincials, substituint les quatre diputacions actuals per quatre 
vegueries.... i reorganització territorial feta. 
 
Sense dubte, la que ara comença és una legislatura decisiva per aconseguir la Vegueria de les 
Terres de l’Ebre. Esperem que la gestió de lo que hi ha (hi ha?) –que sembla el signe dominant 
dels temps que ara comencen- no posposi per un futur improbable la reforma que hauria de ser ja. 


