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Les infraestructures catalanes han topat amb una situació de creixement continuat de la nostra 

economia que les ha convertides en insuficients. Ens trobem, doncs, en un moment en què aquestes 
infraestructures poden arribar a ser o bé un motor o bé un fre. El perill al qual ens enfrontem és que 
Catalunya ha iniciat un procés de transformació de la seva estructura productiva. L’economia catalana, els 
darrers vint-i-cinc anys, ha protagonitzat una experiència globalment positiva de transformació. Ara bé, el 
que ens ha permès arribar a aquesta situació és insuficient per continuar a partir d’aquí; és a dir, 
precisament allò que ha fet progressar el conjunt del país és l’element que cal substituir. Venim d’una 
situació econòmica en què el factor de competitivitat eren els preus baixos amb relació al conjunt 
d’Europa; sobretot pel que fa als preus que ens fan competitius: els costos laborals directes. Teníem una 
capacitat i una disciplina laboral que donaven un bon rendiment, però altres països han pres el relleu en 
aquest aspecte mitjançant un procés d’obertura mundial. En definitiva, amb aquestes eines no podem 
competir i el nostre plantejament, com a competitivitat global del país, ha de basar-se, com més aviat 
millor, en una estructura econòmica productiva de béns i de serveis de més valor afegit i que incorpori 
més coneixement. Ara bé, si l’estratègia és encaminar-se cap a una estructura econòmica basada en la 
incorporació del coneixement —una estratègia que va dissenyar no només el govern sinó, conjuntament, 
el govern i els agents socials quan van arribar a l’acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana—, resulta que el model d’infraestructures ha 
d’evolucionar.                                                                                                                                                                              
  

Amb relació a aquestes grans infraestructures que necessita la nova estratègia econòmica 
catalana cal fer tot un seguit de reflexions. D’entrada, és un fet conegut que aquest tipus d’infraestructures 
tenen una característica fonamental: la necessitat de planificació. El temps que pugui demorar-se una 
infraestructura és un factor que cal acceptar i el temps de maduració que requereix el seu disseny i la 
seva posada en marxa és un dada que cal tenir present. La segona línia important que cal considerar és 
que moltes d’aquestes grans infraestructures no es poden dur a terme pensant només en l’àmbit català. Si 
no les situem en un marc més ampli, en una àrea d’influència més gran, és molt difícil que la construcció 
d’aquestes infraestructures trobi una justificació i es dugui a terme. Aquest és el disseny que hi ha darrere 
el plantejament de l’Euroregió. Aconseguir una massa crítica de gairebé 17 milions de persones en una 
Unió Europea de 400 milions vol dir gaudir d’un grau de capacitat i potència important. Necessitem 
aquesta dimensió per a aquestes infraestructures a fi i efecte de tenir un espai adequat a escala mundial. 
A més a més, a Catalunya, ens trobem amb una mancança, un espai molt limitat, que encara fa més 
necessària la planificació conjunta amb altres zones confrontants interessades també en la construcció 
d’una determinada infraestructura. És el cas, per exemple, de la plataforma logística PLAZA de la 
comunitat veïna d’Aragó que pot desenvolupar metres quadrats per a zones logístiques. Això, 
evidentment, no ens deslliura de l’obligació de millorar la xarxa de zones logístiques ben situades en el 
territori català, però cal admetre el guany que representaria aquest projecte si el veiéssim no com un 
competidor, sinó com un complement que ha de recolzar en altres infraestructures logístiques del territori 
català. Aquest plantejament es pot estendre a altres infraestructures relacionades amb sectors econòmics 
que volem desenvolupar, com ara l’aeronàutic —en què Tolosa és una plaça forta amb la localització de 
les plantes d’acoblament i de la construcció final de l’Airbus—, de manera que la col·laboració i les 
sinèrgies s’han de plantejar des d’una perspectiva comuna i consensuada per tal que hi guanyem tots 
plegats. Molts dels elements que necessitem no els obtindrem només perquè Catalunya els necessita, 
sinó perquè poden ser útils a altres zones d’Europa.                                                                                                
  

Les infraestructures s’han de situar, doncs, dins el marc d’una opció estratègica. Ens podem 
trobar, aleshores, que alguns dels nostres plantejaments siguin acusats d’abraçar un lapse de temps 
massa ampli. Ara bé, aquest tipus de plantejament es pot entendre si el comparem amb la visió de futur 
que va tenir Ildefons Cerdà amb el disseny de l’Eixample. La seva visió preval encara avui i, fins i tot, 
quan s’estudien les estratègies que cal emprendre amb relació al tema del pla d’energia sobre estalvi i 
eficiència, es reconeix que el pla Cerdà va representar un estalvi energètic —en concret, ens ha estalviat 
grans quantitats de tones de petroli—, perquè va aprofitar el sòl al màxim. Per tant, hem de tenir l’ambició 
de plantejar les infraestructures a llarg termini. D’aquesta manera, evitarem que algunes infraestructures 
morin tot just acabades d’inaugurar perquè les hem fetes amb tanta contenció que queden immediatament 
col·lapsades. Per tant, hem d’aconseguir estratègies que generin aliances com a factor bàsic del 
creixement econòmic competitiu.                                                                                                                                                                                                                                                   
  

Paral·lelament a aquestes qüestions, cal tenir clar de quin tipus d’infraestructures parlem. 
Bàsicament, d’infraestructures físiques, però, en una societat del coneixement, en una societat en què la 
competitivitat no dependrà únicament de la quantitat, hem de tenir present que, quan parlem 
d’infraestructures, hem d’afegir-hi les infraestructures del coneixement que són fonamentals per a la 
nostra economia. Necessitarem també parlar d’altres infraestructures que generen amplis espais de 
reflexió; és el cas de les infraestructures energètiques o medioambientals que representen noves 
necessitats. D’entrada, pot semblar que no són factors decisius, però s’incorporen de manera eficient a un 
model de competitivitat sostenible.                                                                                                                                                                                            
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Amb tot, si no assolim un nivell de complicitat i d’integració d’aquests projectes en un 
plantejament col·lectiu, el disseny d’aquestes infraestructures serà difícil de dur a terme. Així doncs, ens 
trobem amb aquesta doble tensió entre la necessitat i l’execució correcta de l’obra de manera 
consensuada. Aquest equilibri és complicat, atès que, en un país tan petit com el nostre, molt dens en 
algunes zones i poc utilitzable per a activitats econòmiques en d’altres, la concentració d’infraestructures 
en una part del territori és un tema conflictiu.                                                                                                                                                                                                                                          

 
Reprenent la qüestió de les infraestructures físiques, aquests dies el govern espanyol ha 

presentat el “Pla estratègic d’infraestructures i transports”. Si l’haguéssim de resumir, diríem que és un 
pas endavant en la construcció de l’Espanya en xarxa, en la superació d’una concepció exclusivament 
radial, però no és un punt d’arribada. Hi ha algunes previsions importants per a Catalunya, com ara la 
nova línia de mercaderies entre Barcelona i Tarragona. Hi ha, però, encara algunes mancances que cal 
solucionar, atès que, amb la construcció de l’Euroregió, o bé som capaços de potenciar el transport 
ferroviari —de mercaderies i de persones— o bé la construcció d’aquest espai econòmic serà força difícil.                                                                                                                                            

 
Tenim, doncs, en l’element ferroviari, un dels reptes fonamentals per a Catalunya. El transport de 

mercaderies necessita urgentment que es produeixi el que planteja el “Pla estratègic”, és a dir, 
transformar en ample europeu tota la part nord-est de la península —que és un dels factors fonamentals 
per tal de dissenyar una xarxa de transports de mercaderies que tingui connexió amb Europa i que 
permeti que la sortida de mercaderies del doble eix port de Barcelona—port de Tarragona converteixi el 
port de Barcelona en la porta de mercaderies d’Europa cap a Àsia. Només quan tinguem aquest element 
podrem estar tranquils. Fins aleshores, la utilització temporal de les línies d’AVE per a mercaderies, el 
disseny d’algunes infraestructures i el reforçament d’aquesta anella al voltant de Barcelona plantegen 
problemes importants. El conseller de política territorial ja ens ha comunicat els problemes tècnics —els 
pendents, per exemple— que fan que, tot i l’avenç, quedin encara moltes qüestions per resoldre. No 
obstant això, el tema ferroviari és una de les prioritats del nostre govern. Per tant, valorem de manera 
positiva la idea que, en els primers mapes que han aparegut en aquest “Pla estratègic”, també aparegui 
l’Eix transversal ferroviari. Tot i així, el “Pla estratègic” té encara alguns colls d’ampolla amb la connexió 
cap al sud.                                                                                                                                                                                                                  

 
D’altra banda, és cert que les infraestructures logístiques són, des del punt de vista de la 

competitivitat del territori, necessàries però no suficients, atès que cal també competitivitat en les activitats 
econòmiques. Un país que vulgui ser competitiu ha de ser un país on les empreses, internament, facin la 
seva pròpia transformació; però, alhora, necessita unes infraestructures bàsiques que facin que allò que 
es guanya en competitivitat dins l’empresa no es perdi fora. La nostra societat cada cop està més ben 
organitzada. Això també provoca que una petita fallada en un dels elements de la cadena comporti que el 
conjunt, pel fet que tot està connectat, entri en una línia de pèrdua de competitivitat. És per tot això que, 
quan reflexionem sobre aquestes infraestructures logístiques, cal considerar diversos aspectes. En primer 
lloc, la gran zona logística que es pot situar a l’àmbit d’Aragó. En segon lloc, la necessitat de connectar les 
zones logístiques de l’interior de Catalunya —tenim una situació específica dins el mapa europeu i molt 
poques planes, per tant, hem d’acabar de dissenyar bé aquestes zones— i descongestionar la costa. 
Tenim dos tipus d’infraestructures logístiques, un es troba a la costa, són els ports, i l’altre és la xarxa 
d’aeroports que cal també incorporar a aquests espais de logística —i em refereixo no només a l’aeroport 
del Prat, sinó al conjunt d’aeroports que han d’incorporar no només el transport de persones sinó també el 
de mercaderies. En aquest sentit, cal completar aquesta xarxa d’aeroports que configuraran l’aeroport del 
Prat, el de Reus—Tarragona, el de Girona, el de Sabadell, juntament amb el de Lleida.                                                                                                                                                                     

 
Ara bé, aquesta vertebració del territori, el port inclòs, l’hem de dur a terme amb una certa 

rapidesa, atès que n’hi ha d’altres que proven d’ocupar aquests espais. Al nord d’Europa, sembla que 
Rotterdam segueix creixent, però, a la Mediterrània, ens trobem ports importants com el de Marsella i el 
de Gènova que són autèntics competidors. Aquesta tasca de vertebració requereix no només potenciar el 
port, sinó resoldre els problemes de rerafons; en aquest sentit, el ferrocarril és un element bàsic. Per tot 
això, en el disseny de la logística en què parlem d’infraestructures, el govern treballa amb la idea que la 
logística no són només les infraestructures, sinó que és un element de treball en el qual hem d’incorporar 
també coneixement. Hi ha projectats no només espais físics, sinó també centres tecnològics de logística 
que ajudin a generar formació en col·laboració amb les empreses i les universitats, perquè, tal com deia, 
no calen només elements físics sinó també coneixements.                                                                                                               

 
Quant al “Pla d’energia i de les infraestructures”, voldria dir-los que les estratègies fonamentals 

que s’assenyalen en aquest pla estan destinades a estalviar i a ser més eficients —els donaré una dada 
amb relació al tema de l’eficiència: Catalunya utilitza, amb totes les seves fonts energètiques, l’equivalent 
a 24 milions de tones de petroli per produir-ne 14 que són els que consumim. L’estalvi i l’eficiència són 
factors de competitivitat. Depenem de combustibles dels quals no en patirem crisis de carència, però sí de 
preu. Per tant, ser eficients i estalviar ens permetrà ser competitius, perquè depenem d’uns combustibles 
sobre els quals no tenim capacitat de decisió. Catalunya representa el 0,1% de la població mundial i 
consumeix el 0,2% de l’energia mundial. Amb aquests volums difícilment serem decisius. Per tant, hi ha 
dos conceptes clau: estalvi i eficiència. Alhora, hem d’aprofitar al màxim les energies de què disposem: 
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les renovables. Però sobretot hem de crear infraestructures de generació i transport. Si no estalviem, 
arribarem a una taxa de creixement de 20 milions de tones de petroli —en canvi, si som eficients, podem 
arribar a controlar aquest creixement i fixar-nos en18 milions. Amb la potenciació de les energies 
renovables —les energies solars, l’aprofitament hidràulic, l’energia eòlica, el biodièsel— podem passar del 
2,6% d’energia renovable actual al 8%. Per tant, l’altre 92% l’hem de garantir amb altres infraestructures. 
Sembla que l’aparició de cicles de gas combinat és l’opció econòmicament més viable, la que socialment 
és més acceptable i la que pot generar la capacitat de producció elèctrica suficient de cara a les nostres 
necessitats. Ara bé, això requereix un pla de desenvolupament de les infraestructures energètiques: 
transport, transformació, subestacions a línies d’alta tensió, millora dels colls d’ampolla... Són tots ells 
temes polèmics. Sembla, però, que hi ha un consens generalitzat sobre el fet que aquestes 
infraestructures elèctriques i energètiques han de donar suport a la xarxa ferroviària.                                                                                                                                 

 
Voldria ara fer un incís sobre algunes qüestions que no depenen del meu departament, però que 

poden ser útils a tall d’exemple amb relació a la temàtica que ens ocupa. Vull destacar el “Pla de 
carreteres 2006-2026” que preveu 12 milions d’euros d’inversió, dels quals 6,7 els aportaran la Generalitat 
i les Diputacions. Això representa el creixement de la xarxa, però també es destinaran molts recursos a la 
seva millora. També convé ressaltar el “Pla estratègic director d’infraestructures ferroviàries del 2026” en 
el qual la Generalitat invertirà 5 mil milions d’euros d’un total de 15 mil milions; així com el “Pla 
d’actuacions ferrocarrils de la Generalitat” que preveu inversions reals a les línies de Barcelona—Vallès i 
Llobregat—Anoia de 162 milions d’euros. Igualment, cal citar els projectes logístics en curs pel que fa a 
les centrals de mercaderies que suposen 118,5 milions d’euros; el pla d’inversions del port de Tarragona 
que preveu un import de 61milions fins al 2009 i el de Barcelona de 5.285 milions d’euros fins al 2010; i, 
finalment, la creació de 1.480 hectàrees de sòl industrial en vint actuacions i amb una inversió prevista de 
940 milions. És evident que no correspon al Departament de Treball i Indústria fer activitat immobiliària, 
però aquesta és una activitat bàsica per tal que els projectes industrials puguin tenir una ubicació. El 
disseny de sòl industrial que la Generalitat promou pren com a base la idea de realitzar vint actuacions 
estratègiques en zones on el nivell de serveis i equipaments permeti a les empreses que s’hi localitzin 
tenir cobertes algunes necessitats bàsiques.                                                                                                                                                             

 
Per acabar, voldria tornar al tema de les infraestructures del coneixement a les quals ja m’he 

referit. Aquest govern ha coordinat, per primera vegada, el pla de recerca de les universitats i el pla 
d’innovació del Departament de treball i indústria. La biotecnologia o l’aeronàutica són sectors que volem 
que siguin fonamentals. Aquestes infraestructures ens les hem plantejades a partir de la potenciació d’una 
xarxa de centres de transferència tecnològica: alguns aprofitant les infraestructures universitàries, d’altres 
generant centres nous relacionats amb aspectes que vam pactar en l’acord estratègic —per exemple, el 
centre tecnològic de l’aeronautical and space que volem instal·lar en aquest triangle format pel port i 
l’aeroport, la universitat i un conjunt de carreteres properes a Viladecans i que començarà ara a 
Castelldefels. Així mateix, el Centre tecnològic de la nutrició i la salut de Reus, el Centre tecnològic de 
tecnologies agroalimentàries de Lleida i el Centre tecnològic de processos d’alimentació de Girona formen 
una anella de centres tecnològics relacionats amb un sector econòmic tan important a Catalunya com el 
de la indústria agroalimentària de transformació de segon nivell. El Centre de difusió tecnològica del 
moble a La Sènia demostra que es poden fer, fora de l’àmbit metropolità, centres que abasten a tot el 
territori català i, així, es dóna suport a clústers, activitats econòmiques, molt importants. El Centre 
tecnològic de la logística, al Prat, i el Centre tecnològic Barcelona Media —ubicat al districte 22@ i 
impulsat per la Universitat Pompeu Fabra i un grup d’empresaris del sector dels mèdia— són altres 
actuacions que cal ressaltar. Totes aquestes actuacions pretenen reforçar factors del coneixement i de la 
formació de les persones. Aquesta pretensió obeeix a un motiu molt clar: fins ara, hem rebut fons de 
cohesió que hem invertit en infraestructures físiques; les previsions, però, suggereixen una reducció 
d’aquests fons. Europa desplaçarà una part d’aquests fons de cohesió, d’alguns fons estructurals —no 
dels fons socials destinats a la formació, la rebaixa dels quals serà mínima—, cap als països de nou 
ingrés. Així doncs, l’estratègia del govern és accelerar al màxim la generació d’aquestes infraestructures 
físiques que ens permetran seguir l’altra línia d’actuació que Europa vol emprendre: la del coneixement. 
Ara bé, en aquesta línia, a diferència del que passa amb els fons estructurals, els recursos no es 
reparteixen en parts proporcionals segons els països, sinó que es reparteixen segons els projectes. 
Aleshores, calen infraestructures organitzatives que ens permetin generar grups de coneixement que, 
sobre la base de projectes de transformació, captin aquests recursos. Si no es fa així, la part física tendirà 
a desplaçar el seu centre de gravetat cap a les zones del nord i no aconseguirem els elements de R+D, 
de millora aplicada de transferència cap a l’activitat econòmica. Per tant, el que ens interessa no són tan 
sols les infraestructures físiques, sinó que ens interessa sobretot situar-nos en disposició de tenir les 
infraestructures intangibles del coneixement. Aquests dos grans blocs permetran que el procés de millora 
de la competitivitat de l’economia catalana es pugui materialitzar ben aviat. 

                                                                                                                                                                                       
Debat                                                                                                                                                                 
 Sr. Joaquim Coello (President del port de Barcelona): —Sovint, la creació d’una infraestructura 
comporta dificultats no de caire tècnic o econòmic, sinó de gestió, perquè les competències de les 
diverses administracions en aquell cas concret no queden clares. Tinc la impressió que, en la construcció 
d’una infraestructura, demana més temps la qüestió administrativa que no pas la merament tècnica. Molt 



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 
 
Sr. Josep Maria Rañé  
Planificació de les zones logístiques des del govern de la Generalitat: les infraestructures físiques i els centres de coneixement a Catalunya 

sovint, doncs, les coses es deixen de fer no per manca de diners, sinó per la impossibilitat de fer aquesta 
inversió en infraestructures. Per tant, li volia demanar si creu que hi ha mitjans per agilitar aquesta 
estructura que moltes vegades ens pesa i fa difícil que duguem els projectes a terme.                                                                                                                           
  

Honorable Sr. Josep Maria Rañé, conseller del Departament de Treball i Indústria: —Hi ha 
mitjans per agilitar-la i aquests s’han de trobar en l’àmbit polític. Algunes de les línies de fons que hi ha 
darrere la necessitat de modificar el marc legal de relacions amb l’Estat, és a dir, de modificar l’Estatut, 
van en aquesta direcció. La reivindicació del reconeixement de l’autoritat del govern de Catalunya en 
aquest tema, no des d’una perspectiva aïllada, sinó per col·laborar amb d’altres, és un dels mitjans 
possibles. Una millora administrativa i una certa seguretat de terminis també millorarien la situació. La 
capacitat de dilatar en excés tramitacions, com un element de pressió, no fa res més que emmascarar 
una negociació entre els representants dels ciutadans i operadors econòmics. Finalment, el que interessa 
és que els resultats siguin bons. Per això, hauríem d’assumir tots plegats que hi ha un conjunt de costos 
que hem d’incorporar i que no són la torna per fer una infraestructura acceptable socialment. Les 
infraestructures cal pensar-les, pactar-les des d’un bon principi i incorporar tots els elements que la cultura 
comuna exigeix. Cal l’obligatorietat d’incorporar, ja des del seu origen, els elements positius 
medioambientals i la seguretat. Qui faci això hauria de rebre també, com a recompensa, uns terminis 
força segurs. Això requereix un canvi de mentalitat de les administracions, però també dels ciutadans. 
Aquest canvi és més difícil, per això, calen experiències positives que serveixin de publicitat i ajudin a 
superar algunes reticències inicials.                                                                                                                                              
  

Sr. Rafael Romero (President de la Cambra de Contractistes d’obres): —A l’àmbit de la 
construcció, a Catalunya, l’any 96, al començament de l’actual fase expansiva, hi treballaven 192 mil 
persones. L’any 2004, n’hi treballaven 350 mil; és a dir, hi hagut un increment notable de persones en 
aquest àmbit. Ara bé, mentre que la població ocupada de més de 55 anys gairebé es va doblar i la de 25 
a 54 va experimentar el mateix creixement, la dels joves, la dels 16 als 24 anys, va créixer només un 33%. 
És a dir, la població ocupada de la construcció s’està envellint. Això passa sobretot perquè és un sector 
que no té oferta formativa. A l’acord estratègic que vostè ha citat, hi ha un punt, el punt número 16, que 
recomana donar un gir a la formació professional: es parla de 12 centres integrats, la posada en marxa de 
dos dels quals es preveu per enguany. Volaria preguntar-li, amb relació al que he comentat, si creu que 
un sector com el del construcció, que té uns potencials augments de la productivitat importants i que 
s’està envellint, podria ser un sector ideal per tirar endavant una operació pilot en aquesta línia dels 12 
centres integrats de formació professional.                                                                                                                                                                           
  

Sr. Rañé: —Hem establert un acord amb el Departament d’Educació segons el qual posarem en 
marxa, a més a més dels dos centres promesos, uns altres dos: un té relació amb l’automòbil al Baix 
Llobregat, un altre amb la química, un altre es farà a Ripoll i un altre a La Garrotxa. Ens vam proposar que 
no quedessin tots concentrats a l’àrea metropolitana per tal d’evitar tensions. D’aquests quatre, cap 
pertany a l’àmbit de la construcció. Això, però, no vol dir que no hi hagi planificats centres integrats, és a 
dir, centres de formació professional que són capaços d’impartir formació reglada per a nois que 
s’incorporen, formació ocupacional per a aturats i formació continuada per a treballadors. Es tracta, per 
tant, d’infraestructures del coneixement que tenen la funció de formar les persones al llarg de la vida. El 
problema de l’envelliment en la construcció té a veure amb altres factors com les relacions laborals, la 
manera de treballar i l’ideari individual que fa que hi hagi manca de treballadors en molts oficis a 
Catalunya. No hem estat capaços de donar prestigi social a aquests oficis, malgrat que hi ha demanda i 
una retribució important. La tendència a sortir d’aquest sector com més aviat millor fa que el nivell de 
rotació normal de qualsevol activitat de caràcter temporal es vegi incrementat en aquest cas. Per tant, és 
un problema que no s’arregla només amb formació, encara que la formació és un factor fonamental.                            
 
 Sr. Josep Oliva (arquitecte i urbanista): —Voldria fer un comentari amb relació a Cerdà, al qual 
vostè ha mencionat: Cerdà és un dels millors urbanistes del món i el primer que va sorgir a l’època 
moderna. A banda d’això, voldria comentar alguns punts. En primer lloc, tant de bo que, a través del 
prisma de les infraestructures, es pressioni per modificar la política de l’estat espanyol i se solucioni 
l’excessiu dèficit fiscal. Ha arribat l’hora que les forces econòmiques aconsegueixin redreçar una situació 
injusta que té una incidència política clara. En segon lloc, m’alegra veure que expressa una visió positiva 
de l’evolució de l’economia catalana d’aquests darrers vint anys. Això està en la línia del que diu en Joan 
Trullent que explica que vam passar d’una política d’indústria proteccionista a haver de competir a escala 
mundial i ens en vam sortir. En tercer lloc, no n’hi ha prou amb infraestructures. Cal posar més èmfasi en 
la gestió. Els casos de l’aeroport i dels trens de rodalies són dramàtics. Cal que Madrid se n’adoni que les 
necessitats de dues metròpolis com Barcelona i Madrid, que ocupen el sisè i el cinquè lloc a la llista de 
metròpolis europees respectivament, són específiques. En darrer lloc, com a urbanista, sempre he entès 
que la política urbanística té dos grans eixos sobre els quals ha de girar: vetllar per la viabilitat econòmica 
i augmentar la qualitat urbana i territorial. Per tant, com a urbanista, m’interessa l’economia, atès que els 
dos àmbits van molt lligats. De fet, Joan Trullent també diu que una determinada xarxa de ciutats amb 
determinades indústries afavoreix l’economia.                                                                                                                                     
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Sr. Rañé: —Tots coincidim a afirmar que hi ha un dèficit d’inversió de l’Estat a Catalunya. La 
nostra preocupació és no tan sols mantenir el percentatge d’inversió pública de l’Estat a Catalunya, sinó, 
sobretot, que aquesta inversió respongui a projectes que tenim elaborats. I també que aquests projectes 
responguin a les necessitats que hem establert entre tots. La nostra preocupació principal amb relació a 
aquest tema és la generació de projectes. Així, quan es finalitzi aquest procés d’inversió a Catalunya tan 
gran que és l’AVE, tindrem projectes que permetin que es mantingui el nivell d’inversió en infraestructures 
perquè hi haurà un conjunt de projectes bons per a Catalunya, però també per al conjunt de les 
administracions. Hi ha, per tant, una necessitat de planificar projectes concrets. En aquest tema, també és 
molt important la gestió. La Cambra de Comerç ja va posar de relleu la necessitat de tenir projectes en 
fase molt operativa per tal de poder invertir els recursos que corresponen a Catalunya. Coincideixo amb 
vostè i amb en Joan Trullent a afirmar que, globalment, el període dels darrers vint anys de la indústria 
catalana ha estat un període no exempt de problemes —com els que pateix el sector del tèxtil, per 
exemple—, però d’èxit. La línia d’actuació a partir d’ara és la que els deia: aconseguir que aquells sectors 
que són madurs no quedin obsolets i es modernitzin incorporant coneixement. Cal transferir coneixement 
al producte, al procés i als treballadors. Si som capaços d’abocar aquest coneixement a aquesta indústria 
en aquesta nova fase, la seqüència continuada de creixement d’aquests vint anys, llevat del sotrac del 92-
93, es mantindrà. Ara bé, per tal d’aconseguir-ho, hem de canviar les bases. Per això, cal admetre que les 
infraestructures són necessàries, però la gestió és bàsica. En aquest sentit, és bàsic que l’administració 
de Catalunya gestioni les grans infraestructures. Fer-ho possible és una de les fites que ens hem proposat. 
Haurem d’establir les separacions entre elements que tenen unes dimensions internacionals, i que 
corresponen a altres operadors, i els que es poden gestionar des d’aquí. Potser la navegació aèria no és 
el que hem de gestionar, però la gestió aeroportuària, l’aeroport com a infraestructura, és una altra cosa. 
Només perquè toca un aspecte internacional no pot ser que la societat civil no pugui participar en la gestió 
d’una gran infraestructura. Per descomptat, no hi hauria d’haver cap problema en la gestió de rodalies. 
Per acabar, vull dir que coincideixo amb vostè en la idea que tot projecte ha de contemplar la viabilitat 
econòmica; perquè un projecte sigui sostenible ha de ser econòmic, socialment acceptat i 
medioambientalment sostenible. Quant a la menció a Cerdà, volia només fer notar com una idea 
plantejada fa més de 100 anys i que, en aquell moment, podia semblar visionària, ha produït ara uns 
beneficis.                                                                                                                                                                     
  

Sr. Turró (Catedràtic de Transports de la Universitat Politècnica de Catalunya i Director associat 
del Banc Europeu d'Inversions): —Vaig pronunciar la darrera ponència d’aquest Cercle d’infraestructures i 
vaig manifestar coses força diferents de les que vostè ha exposat, almenys pel que fa a les 
infraestructures de transports. Vostè deia que es pensen invertir 10 mil milions en carreteres i 15 mil 
milions en ferrocarril aquests propers anys. Volia preguntar-li si aquests 15 mil milions són els que ja ens 
van prometre fa vint anys i estan destinats encara a l’AVE, perquè les promeses en infraestructures 
ferroviàries triguen molt a materialitzar-se. Sobre el tema ferroviari, també volia fer un altre comentari: si 
parlem de mercaderies, el percentatge de mercat que té el ferrocarril és només d’un 4-7%, en canvi, les 
inversions que es volen fer són molt elevades respecte a les que es volen fer a les carreteres. Vostè creu 
que les empreses catalanes, atès que són empreses petites, tenen interès de debò en el ferrocarril o més 
aviat volen un bon servei de transport que només els dóna l’autopista? D’altra banda, com lliga aquest 
discurs amb la viabilitat econòmica que ha dit que havien de tenir tots els projectes? Algú, per exemple, 
pot justificar la viabilitat econòmica de l’Eix transversal?           
  

Sr. Rañé: —El percentatge de transport de mercaderies per ferrocarril és del voltant d’un 7%. 
Una forta inversió en transport de mercaderies per ferrocarril ens col·locaria encara lluny de la mitjana 
europea. Per tant, després de fer aquest gran esforç no arribaríem ni a la mitjana europea, però, a més a 
més, no es pot pensar que el creixement de mercaderies es pugui fer mitjançant el transport per carretera 
exclusivament. Tenim el país que tenim i estic d’acord amb vostè que les empreses volen transport, però 
la carretera no és l’únic transport. Tampoc dic que l’únic transport sigui el ferroviari. Amb una inversió en 
aquest últim no arribarem al 30% que és el percentatge habitual a Europa, arribarem, com a molt, al 13%. 
Som un país que no té gaires zones planes com deia i, tradicionalment, no es podia construir l’estructura 
ferroviària. Recuperar aquesta estructura, ara que hi ha la maquinària per fer-ho, és fonamental. Això no 
vol dir que només s’inverteixi en ferrocarril. Ara bé, en ferrocarril, tenim un dèficit més gran que el que 
tenim en carreteres i tenim també una costa que cal descongestionar. Quant a l’Eix transversal, vull dir 
que no és una línia nova, sinó una línia que cal millorar i és un element de vertebració. Igualment, poden 
haver altres infraestructures que vertebrin aquelles xarxes de ciutats que Catalunya té com a capacitat 
productiva. Pel que fa a la quantitat de la inversió, he de dir que encara que sigui la mateixa, això no vol 
dir que els diners siguin els mateixos: l’AVE, que està executat, ja no compta en els 15 mil milions. 
Precisament, el que plantegem és quin nous projectes fem per tal que, quan s’acabi la inversió de l’AVE, 
mantinguem el nivell inversor en altres projectes. La combinació que perseguim és: recuperar 
l’endarreriment ferroviari, millorar el sistema viari. No cal desequilibrar la balança cap a un costat o cap a 
l’altre. Si no es fa així, podem arribar al col·lapse. Per exemple, si volem treure les mercaderies del port i 
potenciar-lo, després no podem dur-lo a un cul de sac uns quilòmetres més enllà; caldrà connectar-lo a 
una xarxa. Si el fem passar per la costa amb tots els passatgers i mercaderies que ja hi ha, caldrà 
plantejar nous elements. Només plantejant una dimensió on hi ha més activitat relacionada amb aquest 
tema és com després s’estableixen aquells altres elements que tenen una aportació global. Sempre es 
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corre un risc, però el risc més gran és no fer la inversió. Si ara no plantegem aquesta inversió, quan ja 
estiguem col·lapsats, es començaran a fer els plànols i això són vint anys més. Quan tinguem el país 
estrangulat, direm que anem tard. Ara estem en la fase d’elaboració i, posteriorment, passarem a la 
discussió pública. Aquest temps invertit, però, garantirà que puguem fer una infraestructura que contempli 
la viabilitat econòmica, la sostenibilitat medioambiental i l’acceptació social per tal que es pugui dur a 
terme com més aviat millor.                          
                                                      
                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                   
                              
    

                                               
 


