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Presentaci6
n nom tot sol no equival a identitat, perd segur que t6 molt
de pes quan es tracta de definir el perfil de la realitat que e
porta.
D'uns anys enCa, certs escrits idiscursos que procedien, majorit)ria-

ment, de l'esfera politica, ens han familiaritzat amb el terme de
Baix Vallds, en fer,ne is quan es parlava de la realitat fisica i hu,
mana d'un conjunt de municipis propers a Mollet. D'aixd no fa
gaires anys; d'aleshores engd, la idea no fou menystinguda icada
vegades m6s sovint la trobem en la premsa ialtres mitjans de
comunicacio, sobretot locals. El mot en qrlesti6 havia estat
manllevat de Viceng Plantada, el molletd il lustre que el feia ser
vir en les seves crdniques fa poc m6s d'un segle. Recordar la ploma
erudita de Viceng Piantada ja era un bon motiu per recuperar-lo,
per alld de qud quan m6s fondes s6n les arrels, m6s dret i ufanos
creix l'a rbre.
Al CEM, perd, vam considerar que havia arribat l'hora d'anar una
mica m6s lluny i que calia verificar iactualitzar la validesa del terme.
D'aquesta intenci6 inicial sorgi la idea de fer un debat sobre aquest

concepte; iel resultat han estat les 0ltimes lornades de Tardor que,
amb el titol de Baix Vallds: realitat o ficci6? han abordat el tema des de
perspectives diverses. La iniciativa esdevenia oportuna, ja que, mentre
es feien els treballs de preparaci6, ens arribaren a traves dels mitjans de
comunicaci6 noticies de qud es reobria el tema d'una nova ordenaci6
del territori catald, reordenaci6 pendent al llarg de tot el segle XX. per
tant, era previsible que aquest debat es faria present en els forums politics
i al carrer sense fer-se esperar gaire.
Amb voluntat d'enriquir el coneixement del nostre entorn m6s proper
iafavorir-ne un debat constructiu, les.Jornades han volgut aportar
opinions diverses i donar a condixer estudis, posicionaments ifins i
tot propostes d'actuacions administratives.
Estaven estructurades en tres blocs diferents: els punts de vista
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d'experts ens arribaven per mitje de tres conferencies; l'opini6.de la
ciutadania s'exposava en un col'loqui i es tancava l'activitat amb una
passejada per diferents indrets del Baix VallAs.
Els articles que aquf s'han recoPilat s6n una mostra prou significativa
de la diversitat d'idees, propostes i opinions que tots plegats van ser
capacos de generar.
Consol Garcia-Moreno i Matdan
xaviet Ludevid i Massana
cootdinadots de les Jomades
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