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El País Valencià està patint a hores d’ara els efectes 
d’una crisi econòmica sense precedents, la primera 
crisi “global” que tingué el seu detonant en una com-
binació letal entre els excessos de la desregulació del 
sistema financer, la flexibilització de la legislació urba-
nística espanyola i l’esclat d’una bombolla especulati-
va en l’àmbit immobiliari nord-americà. S’ha dit fins a 
la sacietat que en el nostre cas concret se superposen 
tres crisis: la internacional, l’espanyola i la valenciana, 
amb trets acumulatius però diferenciats. 
Tampoc caldrà insistir en el fet que el País Valencià ha 
estat una de les “autonomies “que més han patit i es-
tà patint les conseqüències de la crisi, i això s’explica 
no sols (sinó també) per l’excessiva “especialització 
relativa“ en el sector immobiliari, afavorida –com 
a tot Espanya– per l’accés a un finançament barat 
i sense límits, i també per l’aclaparadora manca de 
polítiques proactives i el recurs a un endeutament 
galopant destinat a mantenir una política de gran-
deur de discutibles efectes en la taxa de creixement 
econòmic. 

El que cal o caldria fer amb el territori esdevé quasi 
una evidència si s’identiquen els errors i els excessos 
comesos, especialment (encara que el mal ve de més 
lluny) des del 1998 fins a l’esclat de la crisi. Errors i 
excessos públics i notoris, i, tanmateix, no corregits a 
temps. Mai s’ha parlat tant de desgovern i de corrupció 
política i administrativa com en l’etapa immediatament 
anterior a la crisi. Fins i tot s’ha arribat a parlar de pro-
cessos de captura de la política i d’oclocràcia. S’han fet 
servir rius de tinta des de l’àmbit acadèmic denunciant 
els mals i els seus orígens, el perillós triomf de la bana-
litat. Ha estat un procés de destrucció en tota regla (fins 
i tot dins de l’estricta legalitat, encara que no sempre). 
Ens hem deixat dur pel que s’ha denominat amb encert 
“capitalisme de casino”. El nostre major repte col·lectiu 
continua estant en el pla de la cultura territorial, social 
i política. Quan la cultura fa fallida, quan hi ha una mi-
grada densitat institucional i social, quan la democràcia 
és tan recent i fràgil en el subconscient col·lectiu, ales-
hores l’opacitat i la permissiva complicitat regnen en la 
presa de decisions sobre el territori. 

A. lA qüestió territoriAl Al pAís com A mArc de referènciA

lA regió metropolitAnA de VAlènciA:
quin model de goVernAció? Josep sorribes Monrabal

Professor d’Economia Urbana de la Universitat de València

i. introducció: Aprendre dels errors
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Qualsevol proposta sobre les característiques d’un 
nou govern del territori per a després de la crisi ha de 
ser coherent amb una sèrie de principis generals tan 
raonables com menystinguts, principis que pertanyen 
a quatre àmbits bàsics:
 

   L’esfera politicoadministrativa, dins la qual hom 
pot establir l’elevada conveniència de: 
- Millorar la governança territorial multinivell, és 
a dir, fomentar la codecisió, la coordinació i la co-
operació entre les diferents administracions sense 
perdre mai de vista que qualsevol política territorial 
és sempre una política horitzontal o transversal que 
requereix el vell i noble ofici de parlar, dialogar i 
posar-se d’acord.

- Treballar en l’escala més eficient de govern del 
territori, és a dir, com que les dinàmiques territo-
rials no entenen de fronteres administratives, caldrà 
fer front, amb flexibilitat però sense reticències, a 
la qüestió de l’escala més eficient de govern del 
territori, la qual cosa equival a impulsar l’escala 
supramunicipal, tot i que s’aplique la denominada 
“geometria variable” o, el que és el mateix, la pos-

sibilitat que els àmbits de gestió varien en funció 
de l’objecte de la cooperació. Acceptar el principi 
del govern supramunicipal en bona part de les 
competències locals (ordenació del territori, infraes-
tructures, medi ambient, cicle de l’aigua, promoció 
econòmica, etc.) comporta admetre que cal revisar 
el paper de les Diputacions i la seua possible subs-
titució per altres formes de govern supramunicipal. 
Finalment, l’escala supramunicipal obliga a cessions 
de competències tant de la Generalitat (cap a baix) 
com dels ajuntaments (cap a dalt).

   L’esfera del desenvolupament d’unes ciutats 
més sostenibles, la qual cosa implica un compro-
mís ferm d’avançar cap a ciutats (reals i no adminis-
tratives, és clar) que es caracteritzen per l’ús creixent 
de tecnologies productives netes, l’increment de la 
cohesió social, el respecte actiu al patrimoni cultural 
i construït i heretat i per estructures territorials més 
compactes i menys disperses. I que tots aquests 
avanços, objectivables sota la forma de sistemes 
d’indicadors, es produïsquen de forma simultània i 
integrada.

ii. unA guiA de principis rAonAble

Palau de la Generalitat Valenciana, seu del govern valencià.Edifici de l’Ajuntament de València, la ciutat central de l’àrea metropolitana.
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   L’esfera de la transició cap a un nou model 
productiu, perquè cal no oblidar mai que en una 
política d’eixida de la crisi econòmica que patim, 
el territori, lluny de ser una variable passiva, també 
compta i molt perquè és en l’origen de nombroses 
economies de localització, aglomeració i xarxa, i 
també perquè en les polítiques microeconòmiques 
d’oferta (com ara el foment de la innovació i el 
desenvolupament de territoris intel·ligents, econo-
mies creatives i espais urbans de tecnologia, talent 
i tolerància), les polítiques dels governs subcentrals 
(regionals i locals) són determinants. A més, la inevi-
table reconversió del sector immobiliari i la transició 
del model turístic cap a un altre de més rendible, 
menys estacional i més respectuós amb el medi 
ambient, són temes en què s’imposa la codecisió i la 
col·laboració de totes les administracions.

   L’esfera de la qualitat de la democràcia, perquè 
és sobretot en els governs subcentrals que es poden 
prendre amb probabilitats d’èxit mesures dirigides 
a incrementar la transparència, la informació i la 
participació, on poden desenvolupar-se les fórmu-
les de l’e-government i es pot assajar un ventall molt 
ampli d’innovacions democràtiques. No cal dir que, 
ara com ara, l’opinió pública més aviat identifica –de 
manera injusta, però real– els governs regionals i 
locals com a font permanent de corrupcions i pràc-
tiques antidemocràtiques. En la regeneració demo-
cràtica del territori ens juguem el futur.

iii. Algunes ActuAcions prioritàries

Aquests principis “rectors” són els que suporten o 
poden suportar tot un seguit d’actuacions territorials, 
entre les quals hem jutjat com a prioritàries les referi-
des a: 

   Infraestructures. Que les regions són un conjunt de 
ciutats estructurades per la xarxa de comunicacions 
és una evidència, com ho és el fet que l’eficiència 
d’un sistema urbà depén tant del bon funciona-
ment dels nòduls (les ciutats) com de l’eficiència 
de la xarxa que les uneix. Què ens cal millorar en 
matèria d’infraestructures? Doncs, bàsicament as-
solir un major grau d’equilibri entre la xarxa viària i 
la ferroviària. Pel que fa a la primera, les inversions 
dutes a terme en les darreres dècades fan que 
l’accessibilitat que proporciona la xarxa viària puga 
considerar-se elevada i que les actuacions pendents 
haurien de mirar-se amb cura, limitant-se a eliminar 
obstacles puntuals i no a incrementar la capacitat 
de la xarxa encetant actuacions discutibles com ara 
el segon by-pass de València. Una altra cosa ben 
diferent és el dèficit d’infraestructures ferroviàries. 
La inversió ferroviària en àrees densament poblades 
(metro o tramvia), la millora dels trens de rodalia de 
Renfe, el ferrocarril litoral, la finalització de l’AVE Ala- Divisió administrativa de l’Horta Sud en 20 municipis.
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cant-França (eliminant el coll d’ampolla de Castelló-
Tarragona) i la construcció de la xarxa ferroviària per 
a mercaderies proposada per FERRMED semblen 
prioritats raonables per a les properes dècades.

   Els outputs no desitjats. El territori no és sols un 
suport passiu de les activitats que s’hi localitzen. 
Ofereix (amb el concurs de les infraestructures i 
les ciutats) economies d’aglomeració, localització i 
xarxa, però també torna a la societat els costos de-
rivats del seu ús en forma d’externalitats negatives 
i riscos mediambientals que, si no són internalit-
zats per particulars i empreses, han de ser supor-
tats per la col·lectivitat, és a dir, pel sector públic. 
En aquest capítol d’outputs no desitjats, podríem 
incloure un seguit de temes malauradament ben 
coneguts: la lamentable situació dels residus (tant 
en la recollida com en el tractament i l’eliminació), 
les inversions pendents en el cicle de l’aigua (espe-
cialment els dèficits que romanen en l’àmbit de la 
depuració d’aigües i en l’impuls de les dessaladores 
necessàries) i la degradació d’espais naturals –espe-

cialment costaners– com a conseqüència de l’excés 
de pressió urbanística. Caldrà prendre mesures (de 
dotació i/o mitigació) en aquests tres àmbits.

   Els parcs naturals i els espais de la Xarxa Natura. 
La desmesurada expansió de sòl artificialitzat en la 
darrera dècada ha estat en part compensada per la 
multiplicació del parcs naturals i d’espais naturals 
protegits que pertanyen a la denominada Xarxa 
Natura de la Unió Europea. Aquesta és, sens dubte, 
una bona notícia que, tanmateix, té una matisació 
necessària: massa sovint, l’esforç públic finalitza 
en la declaració formal de protecció o, en el cas 
dels Parcs Naturals, dels Plans d’Ordenació dels 
Recursos Naturals (PORN). Hi manca, per tant, una 
actuació decidida per assolir una valorització públi-
ca d’aquest patrimoni natural i un nivell de renda 
per càpita digne per als habitants d’aquests indrets. 
Tots dos objectius requereixen un nivell d’inversió 
pública que ha estat absent, almenys en el percen-
tatge desitjable.

   Escórrer el territori. Que, des de 1998 ençà, hem 
patit de nou un procés de sobrevaloració d’actius 
immobiliaris o, en termes més populars, de bom-
bolla especulativa, és una evidència que fins i tot 
els més refractaris a acceptar-la s’han vist obligats a 
reconéixer-ho. Sense parar esment de la destrucció 
d’un teixit econòmic molt vinculat a la construcció 
i del consegüent increment exponencial de l’atur, 
l’herència territorial que ens ha deixat el boom és 
difícil de menystenir. Hem artificialitzat en poc 
més d’una dècada més del 50% del sòl que havien 
dedicat a usos urbans abans de 1987, amb el fac-

Església parroquial d’Alfafar, situada a la plaça del poble.

Port de Catarroja del Parc Natural de l’Albufera.
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Rotonda de la Rosa dels Vents de Picanya. Conurbacions urbanes de l’àrea metropolitana. 

tor agreujant d’una concentració extraordinària de 
l’ocupació de nous espais a la franja costanera (10 
km de la costa). Hem vist com el paisatge es de-
gradava i els recursos naturals es balafiaven. Hem 
assistit a la proliferació d’assentaments de baixa 
densitat en règim dispers, socialment molts costo-
sos. Hem pogut comprovat els efectes nocius sobre 
l’ètica pública d’aquesta vertadera quimera de l’or 
i com la corrupció i la connivència publicoprivada 
en els negocis urbanístics gaudien del beneplàcit 
d’una població que, d’alguna manera, participava 
de forma extensa (o voldria participar) d’aquesta 
eufòria. Hem comprovat la important transferència 
de guanys procedents de sectors productius amb 
problemes a un sector immobiliari en què les taxes 
de rendibilitat eren molt elevades. Hem pogut iden-
tificar la presència d’una forta demanda d’inversió 
forània atreta per la mel d’increments acumulatius 
anuals de preus de vivendes i solars superiors al 
10% en termes reals. I, al remat, hem experimentat 
en carn pròpia els efectes de la caiguda al precipici 
(que no l’aterratge suau que alguns preconitzaven). 
Hem aprés la lliçó? Hom pot dubtar quan lle-
gim en la premsa i en algun que altre informe 
tècnic que algunes grans operacions del passat 
ja aprovades (Rabassa, Cullera, Catarroja, Mani-
ses, el Puig…) no són revisades i que continuen 
aprovant-se’n de noves (Marina d’Or com a buc 
insígnia, però ben acompanyat) “per a quan tor-
nen les bones èpoques”. El problema és que ni 
probablement tornaran les “bones èpoques” (amb 
un excés de vivendes finalitzades no venudes de 
prop del milió a tot Espanya i del corresponent 
15% al País Valencià), ni ens convé que tornen, 

Xarxa d’autovies de transport de la comarca de l’Horta.

Zona d’esplai. Pinada de l’ermita de Santa Anna d’Albal.
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particularment pels costos socials i mediambien-
tals que ha significat tindre un país “entaulellat”. 
Caldria que es plantejara una revisió en profundi-
tat del model territorial i d’operacions aprovades 
i no executades, una supressió del creixement 
dispers de baixa densitat, una difícil reconversió de 
l’anomenat turisme residencial que ha condemnat a 
la banalitat una bona part del sector turístic valen-
cià i, abans que res, una normativa senzilla i alhora 
dràstica que impedira que els ajuntaments conti-
nuaren qualificant de forma suïcida més terreny ur-
banitzable. Ja en tenim prou de pair l’stock existent.

   El govern del territori. Una nova política territo-
rial requereix també una altra forma de governar 
el territori. No hi ha dubte que aquest és un tema 
incòmode per a la Generalitat, per a les diputacions, 
per als ajuntaments i per als partits polítics tan pen-
dents del nombre d’escons i dels equilibris del po-
der. La realitat, tanmateix, és molt cabuda i, al remat, 
caldrà acceptar que sí que hi ha una altra forma més 
lògica i eficient de governar el territori, diferent de 
la defensa aferrissada de les posicions guanyades i 
la instauració de la manca de diàleg entre els nivells 
d’administració com a forma habitual del no-govern. 
Sembla que s’imposa una serena però urgent re-
flexió sobre la importància de l’escala en el govern 
del territori. Tal vegada hauríem d’avançar en la línia 
apuntada per la iniciativa de les vegueries a Cata-
lunya i prestar molta més atenció als fenòmens de 
col·laboració supramunicipal desencadenats per la 
Llei de Chevènement a França. En qualsevol cas, i de 
forma independent de la reflexió adés reclamada, la 

cooperació entre administracions amb competèn-
cies en el mateix territori hauria de deixar de banda 
per sempre més el camp de la retòrica.

   Un país de ciutats. Un objectiu irrenunciable és que 
els valencians puguem gaudir d’unes ciutats més 
amables, habitables, creatives, cultes i democràti-
ques. Afortunadament, tenim una xarxa de ciutats 
densa i prou ben estructurada amb presència sig-
nificativa de ciutats mitjanes. Tanmateix, aquesta 
és una condició necessària però no suficient. S’ha 
d’afavorir la xarxa de ciutats, el diàleg entre els 
alcaldes, l’intercanvi de bones pràctiques. També 
cal augmentar radicalment la qualitat de la demo-
cràcia local, deixar parlar i escoltar els ciutadans, 
informar-los i fer-los partícips de les decisions. Tot 
plegat, és un problema de cultura. No de cultura 
política, sinó de cultura tout court. Si no s’obrin les 
finestres i continua regnant l’opacitat, les adminis-
tracions, els polítics, tindran legitimitat democràtica 
però no gaudiran del respecte de la ciutadania ni 
d’autoritat moral. Els conflictes són inevitables i una 
font de progrés. Mostren la diversitat d’interessos i 
d’ideologies, i una societat sense conflictes sols pot 
ser una societat política i socialment reprimida. Si, 
com deia el vell adagi medieval, “l’aire de la ciutat 
ens fa lliures”, necessitem més ciutat, més veïnatge, 
més participació. Si la desafecció ciutadana domina 
la vida local, el conjunt de la societat se’n ressentirà i 
perillaran llibertats conquerides i estats de benestar 
assolits.

Casa de la Closa de Xirivella.

Palau de la Diputació de València.
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iV. cloendA

suplement de papers de l’horta

   La crisi financera. Les polítiques de cost zero són 
pràcticament inexistents. En aquest paper hem 
proposat un munt d’accions, algunes de les quals, 
és cert, tenen un caire marcadament qualitatiu. 
Tanmateix, moltes altres requereixen uns recursos 
financers que, a hores d’ara, sembla inversemblant 
poder disposar-ne. I la causa rau en una profunda 
crisi financera que, si bé està estretament lligada a 
la crisi econòmica (caiguda d’ingressos i increment 
de les despeses de protecció social amb l’aparició 

d’elevats dèficits), a casa nostra assoleix propor-
cions més preocupants pels nivells assolits de deute 
per habitant tant de la Generalitat com de molts 
ajuntaments (amb notables efectes dominó entre 
administracions). Per tant, si parlem d’un territori 
per a després de la crisi, no podem deixar de recla-
mar com a condició prèvia un pla de sanejament 
financer radical. Sense aquesta pota, bona part de 
les propostes formulades ací no passaran de ser 
declaracions de bones intencions.

Ens cal un nou territori per a després de la crisi, i no 
hauríem de ser massa pessimistes. La famosa inscrip-
ció a la porta de l’infern en La divina comèdia (“Lasciare 
ogni speranza”) sempre tindrà seguidors entre els 
escèptics, però no hem d’oblidar que, al mateix temps 
que es perpetraven actuacions rebutjables en el te-
rritori, alguna cosa anava canviant també (tal vegada 
com a reacció) en l’imaginari col·lectiu. El discurs de 
la “nova cultura del territori” ha agarrat amb força en 
els àmbits acadèmics i professionals. Al Manifest per 
una nova cultura del territori del 2006, l’han succeït 
altres com el Manifest Fundacional per una nova cul-
tura de l’aigua i altres manifests i declaracions per a 
la millor protecció del paisatge. Davant l’especulació 
urbanística, les pràctiques insostenibles en matèria 
d’urbanisme i la generalització de la corrupció urba-
nística, el moviment ciutadà ha assolit un extraordinari 
creixement tant a Espanya com al País Valencià. Els 
Salvem, les plataformes de Defensa o Custòdia han 
fent sentir la seua veu i els mitjans de comunicació se 
n’han fet ressò. El nou paradigma de la sostenibilitat 

Plaça del poble de Llocnou de la Corona. Alqueria de Sòria de Massanassa.

s’ha estés com una taca d’oli i els poders públics (no 
tots ni en tots els llocs) han iniciat un altre discurs més 
d’acord amb els interessos dels ciutadans.
Ara bé, no podem estar segurs d’haver aprés dels 
errors. Perquè, potser, no ens ha servit l’experiència 
d’anteriors bombolles especulatives. No és segur que 
la cultura d’esprémer el territori haja desaparegut. 
Pensem que durant els anys d’expansió, el territori era 
la quimera de l’or. Ara, en la recessió, però, pot passar 
que la necessitat de lluitar contra l’atur pot tornar-se 
també en contra del territori i això servir d’excusa per a 
tornar a velles pràctiques, en lloc d’afavorir la definició 
d’un model alternatiu.
Els pobles més cultes d’Europa han estat capaços 
d’assolir un equilibri respectuós entre cultura, història, 
tradició, modernitat i competitivitat. Nosaltres podem 
fer el mateix. No és segur que hàgem aprés dels errors 
ni dels excessos, hi insistim, però aquesta vegada, com 
diu el personatge de Lewis Carrol en el passatge d’Alícia 
al país de les meravelles titulat “Un berenar de bojos”, 
hauríem de ser capaços de “fer les coses molt millor”.



8

Desenvolupades, per tant, aquelles qüestions territo-
rials que per al conjunt del país semblaven més pe-
remptòries, podem, ara sí, plantejar-nos aprofundir el 
tema –no per recurrent menys important– de la gover-
nació de la regió urbana de València, en el benentés 
que, qualsevol que siga la fórmula finalment adopta-
da, només l’arrelament d’una cultura dels avantatges 
econòmics i socials de la col·laboració supramunicipal 
permetrà albirar alguna esperança al respecte.
Comencem (com no!) per la delimitació de l’àmbit, 
feina necessària tot i que un tant decebedora perquè 
el desenvolupament terrritorial mateix s’encarrega 
de deixar obsolets tots i cadascun dels àmbits que 
puguem establir. Per què parlem de la Regió Urbana 
de València (d’ara endavant RMV) en lloc d’utilitzar 
el més freqüent i conegut d’Àrea Metropolitana de 
València? Doncs, perquè el concepte d’Àrea Me-
tropolitana –bé siga com a àmbit d’estudi o com a 
institució de govern supramunicipal– pertany més al 
període 1970-1990 que al període posterior, caracte-
ritzat per allò de “l’explosió de la ciutat” o, en termes 
anglosaxons, per una nova i qualitativa empenta del 

famós urban sprawl en les àrees urbanes dels països 
més desenvolupats. Malgrat mantindre’s prou estable 
la població, el creixement del sòl artificialitzat –és 
a dir, del sòl que ha passat d’un ús agrícola a un ús 
urbà (siga aquest el de residència, equipaments, in-
fraestructures o qualsevol altre)– ha estat pertot arreu 
tan contundent com alarmant. Contundent perquè 
així ho diuen les xifres, i ben a prop que en tenim un 
magnífic exemple. 
A casa nostra, segons les dades del CORINE, entre el 
1887 i el 2007, l’increment del sòl artificialitzat ha estat 
lleugerament superior al 50%, la qual cosa vol dir que 
en un espai de temps realment curt hem ocupat la 
meitat de sòl que havíem urbanitzat des de la domi-
nació romana, amb l’agreujant que aquest increment 
s’ha concentrat majoritàriament a la franja costanera, 
per davall de la coneguda “cota 100”. No sé si som 
capaços d’adonar-nos de la gravetat del fenomen i 
dels costos econòmics (la bombolla especulativa), 
socials (l’efecte d’expulsió del mercat de l’habitatge i 
l’acceptació social del pelotazo) i mediambientals (la 
destrucció de la costa, entre altres) que ha generat 

Creu Coberta de Mislata.

Auditori de la ciutat de Torrent.

Església parroquial i Ajuntament de Sedaví.
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aquest model d’ocupació un tant boig. Poca broma, 
com diu el meu amic de Barcelona Francesc Roca.
Aquesta explosió no ha estat un fenomen exclusiva-
ment valencià o espanyol, tot i que hi ha graus i nivells. 
Pel que fa a les causes de la ràpida artificialització del 
sòl o, tant se val, de la generalització de l’ urban sprawl, 
hi ha papers acadèmics per a donar i vendre. Resumint 
molt, a més de la laxitud de les normatives, han estat 
les millores en l’accessibilitat les que han permés que 
les regions urbanes s’esguitaren d’usos no agraris i 
que s’hagen conformat puzles complexos. Aquesta 
ciutat real dispersa (que no té res a veure amb els 
límits municipals, obsolets des de fa dècades) té uns 
costos de funcionament molt elevats que, tanmateix, 
no son internalitzats pels agents econòmics (famílies, 
empreses, promotors...), costos que, suposadament, 
deuen ser assumits i/o controlats per uns poders 
públics que de vegades son coresponsables i que, en 
qualsevol cas, tenen greus problemes de coordinació i 
finançament. És cert que des de l’Estratègia Territorial 
Europea aprovada per la UE en 1999, la crítica a la dis-
persió i la recomanació de ciutats més compactes amb 

Museu de la Rajoleria de Paiporta. Mercat Municipal d’Alcàsser.

Antiga cisterna de Quart de Poblet.

molta menys motorització privada ha anat in crescen-
do. Una altra cosa, però, és la constatació dels fets reals 
i l’avaluació de l’èxit d’aquesta mena de declaracions i 
iniciatives. 
La Regió Metropolitana de València no és ni podria ser 
una excepció. Fins i tot, si es feren números i anàlisis 
comparatives com cal, és probable que pogueren 
qualificar-la d’especialment ineficient, com apunten 
les poques i incompletes dades que tenim de mobilitat 
diària. La darrera enquesta de mobilitat metropolitana 
presentada als mitjans de comunicació té un greu pro-
blema: s’ha fet en un àmbit de 45 municipis, quan la 
precedent de 1991 en prenia 57 com a àmbit. Els resul-
tats –que així i tot han empitjorat– són més benignes 
que la realitat, però si no podem comparar les dues 
enquestes, ¿com podem traure conclusions?
Com que els fluxos quotidians per motius de treball, 
estudis, gestions, compres o oci és l’instrument més 
utilitzat per a determinar l’àmbit de la ciutat real, no 
podem saber fins on arriba la RMV. Per intuïció i co-
neixement directe poden arriscar-nos a dir que aquest 
àmbit comprén l’Horta, el Camp de Morvedre, la Foia 
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de Bunyol-Xiva, la Vall dels Alcalans de la Ribera i al-
guns altres municipis de la Ribera Baixa com ara Culle-
ra, Sueca, Almussafes o Benifaió. I això sense tindre en 
compte l’absoluta dependència funcional dels Serrans 
i el Racó d’Ademús, els fluxos de les línies de rodalia 
de Renfe a Castelló, Gandia o Xàtiva, o el fet que amb 
l’entrada en funcionament de l’AVE Madrid-València, 
Requena estarà a 25 minuts, menys que molts barris 
perifèrics de la ciutat o municipis de la primera corona. 
Per tant, la RMV, segons els criteris que hom trie, tindrà 
com a mínim uns 70 municipis.
Com es governa o es pot governar aquest melting pot? 
En aquest cas no es pot dir allò de “me alegra que me 
haga usted esta pregunta”, perquè la resposta és de tot 
excepte senzilla. Posats a ser agosarats, ací és on entra 
en joc en tema de les governacions, terme que té mol-
ta història (les governacions del XVIII) i un assaig actual 
a la proposta feta sobre les vegueries al Principat de 
Catalunya. Fa ja més d’una dècada (l’abril de 1999), 
vaig fer una reflexió al respecte i sembla que, de nou, 
cal posar blanc sobre negre en el benentés que caldria 
fer amb cura i seny els números.
Per què governacions? Doncs perquè les altres formes 
possibles o són clarament obsoletes (municipis, dipu-
tacions, mancomunitats) o serveixen per a mantindre 
la memòria històrica però no per a governar (les co-
marques). La darrera Llei de Règim Local Valenciana 
preveu les àrees metropolitanes i els consorcis (a més 
de comarques, municipis i diputacions), i també en el 
títol VIII l’important tema de la cessió de competèn-
cies, però, òbviament, no diu res de les governacions. 
Al seu torn, l’Estratègia Territorial Valenciana esmenta 
sense concreció les noves formes de govern del terri-
tori (no les governacions, és clar), i el seu punt fort són 
les 32 àrees funcionals. Però per a aquest viatge...
L’objectiu de les governacions és ben senzill: establir 
nous ens de govern supramunicipals i subregionals 
que tinguen la dimensió necessària per a rebre com-
petències des de la Generalitat i des dels ajuntaments 
i sota la planificació i la coordinació de la Generalitat 
puguen governar el territori amb un grau d’eficiència 
raonable i en totes les vessants en què el terme muni-
cipal no serveix, que en són la majoria. En la pràctica, 
hi ha tres tipus d’àrees: les densament poblades i 
amb moltes interrelacions (àrees metropolitanes o 
quasi àrees metropolitanes), les que tenen una o 
dues ciutats mitjanes i la resta són petits municipis i, 
en tercer lloc, les àrees d’interior despoblades i sense 

Ruïnes de l’antic Molí de Silla de la Séquia Reial del Xúquer

Edifici de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Casa de la Cultura de Manises.
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Aeroport de València, al terme de Manises.

Port de València, un dels primers de la Mediterrània.

Canal Xúquer-Túria al terme municipal de Picassent.

ciutats mitjanes de capçalera. En els tres casos està 
justificada l’existència de governacions, i els municipis 
han de romandre amb les competències de “prime-
ra instància” a més de la representació política. Les 
governacions, que gaudirien dels mitjans financers i 
humans de les actuals diputacions, a banda del Fons 
Valencià de Cooperació Local i d’imposició pròpia si 
calguera, podrien disposar de capital humà qualifi-
cat i desenvolupar una gestió gerencialitzada. ¿Amb 
quines competències? De nou, cal recórrer al sentit 
comú: plans directors d’usos del sòl, infraestructu-
res, cicle de l’aigua, residus; promoció econòmica i 
turisme, habitatge, sanitat, serveis socials... Tot això 
aplicant el principi de “geometria variable” (segons 
per a quines coses, els àmbits poden variar) i sobretot 
fomentat la cultura de l’avantatge de la col·laboració i 
la voluntarietat (incentivant, però, com en el cas fran-
cés, la participació dels municipis). És a dir, en algunes 
matèries, la governació tindria la competència però 
podria al seu torn delegar-la en associacions de muni-
cipis (si és possible, voluntàries) de menor dimensió. 
També dues governacions (sobretot en aquells casos 
en què és complicat assolir unes dimensions mínimes 
raonables) podrien establir acords de cooperació. Cal 
ser absolutament conscients que aquesta proposta 
representa una certa revolució cultural sense la qual 
qualsevol proposta per a encarar els nous temps està 
destinada al fracàs. 
Quantes governacions? Caldrà estudiar-ho a espai, 
però ateses les característiques geogràfiques del país 
(molt allargassat), una primera proposta (posant noms 
d’accidents geogràfics per tal d’evitar disputes estèrils) 
podria ser: 
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I.   Governació del Maestrat (els Ports, el Baix Maes-
trat i l’Alt Maestrat).

II.   Governació de la Plana (la Plana Alta, la Plana 
Baixa, l’Alcalatén i l’Alt Millars).

III.   Governació del Palància (el Camp de Morvedre i 
l’Alt Palància).

IV.   Governació del Túria (l’Horta, el Camp de Túria, 
l’Horta, la Foia de Bunyol-Xiva, els Serrans, el Racó 
d’Ademús).

V.   Governació del Xúquer (la Ribera Alta i la Ribera 
Baixa).

VI.   La Governació de l’Altiplà (el Pla de Requena-Utiel 
i la Vall de Cofrents).

VII.   Governació d’Aitana (la Canal de Navarrés, la Cos-
tera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià i el Comtat).

VIII.   Governació de la Marina (la Safor, la Marina Alta i 
la Marina Baixa).

IX.   Governació del Benacantil (l’Alacantí).
X.   Governació del Vinalopó (el Baix Vinalopó, el Vina-

lopó Mitjà i l’Alt Vinalopó).
XI.   Governació del Segura (el Baix Segura).

Fem joc? 
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