
Declaració institucional de la MIVS sobre la divisió i planificació territorial 
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca (MIVS) és una 
organització formada pels municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere 
Sallavinera. Uns pobles que comparteixen una realitat específica, situats al 
nucli de l’àrea coneguda històricament com a Alta Segarra i que, constatant les 
dificultats per gestionar un territori de grans dimensions i baixa densitat, varen 
decidir d’unir-se per aconseguir recursos i donar millors serveis als seus 
habitants.  
 
Arrel de les darreres informacions que han reflectit els mitjans de comunicació 
en les quals sembla, ara sí, obert el debat sobre la imminent reorganització 
territorial, els alcaldes i alcaldesses dels municipis integrants de la MIVS, des 
del respecte i la lleialtat institucional envers el Govern de la Generalitat, hem 
cregut convenient de fer sentir, una vegada més, la nostra veu de manera 
unitària i inequívoca, per tal que no quedi cap dubte sobre el nostre 
posicionament i que, d’una vegada per totes, siguin ateses les nostres peticions 
que entenem raonables i raonades per motius històrics, econòmics, culturals i, 
fonamentalment, de millora del servei envers els nostres conciutadans. 
 
En aquest sentit creiem que hi ha dos fets sobre els quals, al nostre entendre, 
es fa necessari emetre una valoració donada la transcendència que sens dubte 
tindran en l’esdevenidor dels nostres municipis, com són l’aprovació de la llei 
de Vegueries i la recent aprovació de l’àmbit funcional de planificació territorial 
Penedès-Anoia. 
 
Respecte al primer punt esmentat volem manifestar de manera inequívoca que 
la voluntat majoritària dels habitants dels municipis que representem és la de 
pertànyer a la Vegueria de la Catalunya Central per motius socioeconòmics, de 
proximitat i, sobretot, per optimitzar els recursos de l’administració, fent-la més 
eficient i propera al ciutadà. 
 
Transcorreguts més de vint anys des que s’implantés la divisió territorial vigent, 
cada cop és més evident l’error que es va cometre en incloure el nostre territori 
dins d’una comarca amb pocs punts en comú entre els seus diferents àmbits 
geogràfics (més enllà del curs d’un riu), i sí en canvi moltes diferències, tant 
des del punt de vista de l’entorn físic com del socioeconòmic i, per descomptat, 
dels serveis.  
 
Creiem doncs que ara és el moment per corregir aquestes disfuncions d’una 
manera valenta i, en aquest sentit, instem el Govern de la Generalitat a fer 
efectiu el reconeixement de la nostra realitat, la creació de la comarca de l’Alta 
Segarra, donant així resposta als principals factors que determinen les 
reivindicacions del territori que representem, que no són altres que el sentiment 
de la població, la necessària consecució dels serveis i recursos adients per a 
un àmbit funcional concret i, sobretot, la necessitat de tenir una administració 
més eficaç i propera al ciutadà que pugui donar resposta als seus requeriments 
específics. 
 



En segon lloc voldríem fer esment sobre la recent aprovació de l’eina de 
planificació territorial (presentada com a avantsala del que haurà de ser la 
vuitena vegueria), l’àmbit funcional Penedès-Anoia. 
Els alcaldes i alcaldesses que integrem la MIVS, com no podria ser d’una altra 
manera, volem deixar ben clar el nostre absolut respecte per a tots aquells 
municipis que, lliurement, s’hagin adherit a la proposta de la possible creació 
d’aquesta vuitena vegueria. Tanmateix volem deixar ben palesa la nostra 
oposició a pertànyer a aquest àmbit ja que, al nostre entendre, aquest fet no 
faria res més que agreujar encara més una situació que ja està esdevenint 
insostenible des que, en els inicis de la passada legislatura, es va obrir el debat 
sobre la nova organització territorial. 
En aquest sentit també volem manifestar la nostra preocupació per la manca de 
rigor del diferents àmbits territorials de planificació territorial, fet que molts de 
nosaltres havíem posat de relleu en les fases de participació institucional dels 
diferents plans sectorials aprovats, molt especialment del Pla Director de les 
Comarques Centrals, en els quals ja advertíem de la problemàtica existent i 
que, com era previsible, el pas del temps s’ha encarregat de corroborar. 
 
En resum, doncs, tal com hem exposat, demanem que el Govern de la 
Generalitat tiri endavant la llei de Vegueries tenint en compte les reivindicacions 
dels nostres municipis i incloent-les d’entrada en qualsevol proposta que 
formuli, ja sigui de tipus administratiu com de planificació territorial, per corregir 
d’una vegada per totes les disfuncions que s’han evidenciat fruit d’una divisió 
territorial artificial com la actual.  
 
Ara hi som a temps, fem la feina ben feta evitant tornar a repetir un error que 
ningú entendria i que, sobretot, no ens podem permetre. 
 
 
 


