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...El desplegament urbanístic modern és propens a la conjunció de municipis veïns....
Aquesta tendència a la conurbació cal aprofitar-la per a la coordinació de serveis sota
autoritats pròpies, iguals dins les comunitats que s'estableixin, sense predomini unilateral
de cap mena, qualsevol que pogués ésser la desigualtat demogràfica de les entitats
municipals acoblades.
És de doldre que les susdites conurbacions s'hagin produït sense un pla premeditat........
Pau Vila i Dinarés (1881-1980)
El Camp és avui una realitat que supera voluntats i models territorials i a la que, almenys
fins ara, no li hem previst un camí planer i fàcil. Sovint hem estat més espectadors,

moltes vegades crítics, que no pas actors, i en el millor dels casos senzillament no hem
actuat. La força d?aquesta realitat és tan important que sense ella molts dels grans
projectes executats, no s?haurien dut a terme.
És d?això del que creiem que ha arribat el moment, no tan sols de parlar-ne, sinó de fer
un pas més i concretar l?ens que ens agrupi i obligui a resoldre els grans temes amb
consens.
Ara bé quin és aquest sistema i quins són els seus límits ?, no són preguntes fàcils de
contestar. És en aquest dubte en el que ens acollim per tal de fer una proposta prudent
que, sorgint del nucli indiscutible de la conurbació, es guanyi la credibilitat i demostri com
és d?oportú, positiu i necessari que siguem capaços d?avançar-nos en les propostes,
demostrant que podem arribar a consensuar un document que defineixi i reguli i defensi
els trets fonamentals d?aquest territori.
És per aquest conjunt de raons que creiem que el Congrés d?Arquitectura és una
oportunitat magnífica per debatre, i a poder ser treure conclusions, per arribar a precisar
que ens cal per gestionar aquest complex territori.
Aquesta ponència forma part de de l'acte:
"La ciutat del Camp". Podeu visualitzar la fitxa de l'acte aquí.[1]
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