
 
 
 
 
 
A continuació es transcriu el text La ciutat institucional-governativa, 
que va ser tramès l’any 2000 al President de la Generalitat, al 
Conseller d’Economia, Finances i Planificació, al Conseller de 
Governació i al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
I l’any 2004 al President de la Generalitat, al Conseller en Cap, al 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, al president d'ERC, 
a la Consellera d'Interior, al President del Parlament de Catalunya i a 
La Vanguardia. 
 
 



 
 
 
 
La ciutat institucional-governativa 
 
Els tres poders de l'Estat cal que a l'igual que han de ser funcionalment constatables 
siguin identificables físicament. El ciutadà ha de conèixer com funciona l'Estat de dret i 
ha de poder identificar físicament les institucions que el representen. Les diverses 
institucions de govern d'un país han de ser fàcilment identificables i estar físicament 
posicionades per tal de facilitar-ne el seu bon funcionament. 
 
No sembla que hauria de ser gaire difícil entendre que a tota ciutat cal que hi hagi 
signes externs "fites" que permetin identificar a través del seu recorregut 
l’emplaçament de les seves institucions i edificis més representatius i en particular 
posicionar i concretar formalment la seu de les seves institucions de govern. 
 
De tal forma que una de les primeres coses que s'hauria de fer és clarificar on i com es 
desenvolupen les diferents àrees de govern del propi país, entre d’altres raons per tal 
que el ciutadà pugui conèixer on es troben i quina és la seva funció. Cal a més que 
això sigui així per la seva mútua relació i l’adequat servei públic que han de prestar. 
Les Conselleries i departaments són molts, el govern un de sol. 
 
A tota ciutat moderna, capital d’un país, cal que la pròpia "ciutat governativa" es pugui 
identificar com s’ha de poder identificar l'Ajuntament, posem pel cas. Al nostre país 
això no passa. Ningú, cap ciutadà d’apeu, sap on es troben les dependències de les 
diferents Conselleries; sap on és el Palau de la Generalitat però no on són totes i 
cadascuna de les Conselleries del nostre govern. 
 
Se m’acut, per exemple, que els edificis entorn al Parc de la Ciutadella, propers al 
Parlament i al Tribunal Superior de Justícia haurien de poder acollir les diferents àrees 
de Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Espero que algun dia es reculli aquesta idea tan simple com és la d’establir 
correctament localitzada la "ciutat governativa" de la Generalitat de Catalunya i es  
tregui de la seva indefinició actual. 
 
Ben atentament, 
 
 
     Signat: Joan Masuet i Puxeu. Arquitecte 
     Ex-Batlle de l’Ajuntament de Llinars del Vallès 
     Autor del llibre: La construcció de la ciutat. 
 
 
Llinars del Vallès, 16 de maig de 2000 
 
 
 
 
 
















