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Terrassa, 24 de març de 2015

L’alcalde de Terrassa creu que cal un ampli consens
polític i ciutadà per fer realitat l’”Àrea Vallès”
Les declaracions les ha fet al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès
Occidental davant la proposta de la plataforma Fem Vallès

L’alcalde de Terrassa Jordi Ballart, ha participat aquest matí en la sessió del Consell
d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental que s’ha celebrat a la seu del Consell
Comarcal del Vallès Occidental. Durant la reunió del ple del Consell, el president de
la plataforma Fem Vallès, Antoni Abad, ha presentat la proposta de creació de l’Àrea
Vallès. Davant d’aquesta proposta, l’alcalde ha declarat que: “És un debat
interessant i necessari el de repensar els Vallesos, però cal un ampli consens
polític i ciutadà amb els agents socials i econòmics del territori per valorar el
fons de la qüestió i els àmbits de col·laboració necessaris”. Ballart ha afirmat
que aquest debat s’ha de fer d’una manera serena i tranquil·la que no interfereixi en
els processos electorals.
L’alcalde de Terrassa creu que: “Repensar els Vallesos, no per força vol dir
fusionar-los en una sola comarca, sinó sobretot i fonamentalment, tractar-los
com un territori coherent, sense fixar-nos en unes fronteres administratives
més o menys arbitràries i definint uns àmbits de cooperació concrets que
millorin la prestació de serveis a la ciutadania. Terrassa, com a ciutat amb
major nombre d’habitants de la comarca, vol exercir un lideratge clar en el
debat sobre el nou mapa del Vallès”.
Ballart pensa que “Aquesta proposta de creació de l’Àrea Vallès, s’ha de veure
com encaixa en el model global de país i amb la futura Llei de Governs Locals,
que actualment està aturada al Parlament de Catalunya. El que és cert, és que
el Vallès té una identitat pròpia molt marcada i que no podem viure d’esquenes
a la realitat i a la força estratègica, demogràfica, econòmica, social i cultural
que té aquest territori”.
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L’alcalde de Terrassa també ha remarcat la necessitat de generar aliances
estratègiques entre ambdós Vallesos, però també amb la ciutat de Barcelona,
destacant que la proximitat amb la capital del país és una realitat que no es pot
ignorar i que ofereix tota una sèrie de potencialitats a la comarca que s’han de tenir
en compte a l’hora de formular qualsevol tipus de proposta.
Per últim, Ballart ha afirmat que: “El món municipal del Vallès ja té una tradició
històrica d’aliances estratègiques per reivindicar el pes de les ciutats de la
segona corona en la planificació d’infraestructures i serveis que necessita el
país. Exemples d’això són les ciutats de l’Arc Metropolità, l’Associació Àmbit
B30, o l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU)”.
La plataforma Fem Vallès és fruit de l’esperit de col·laboració entre les tres patronals
de les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental (CECOT, CIESC i UEI) i
de Via Vallès, associació civil constituïda per professionals independents.
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