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En aquest temps que ha passat des de la darrera vegada que ens vam trobar a propòsit del 

referèndum de l’Estatut, s’ha constatat el triple certificat de fracàs del tripartit. Per què? Per una raó molt 

senzilla: un govern que comença amb tres i acaba en dos, vol dir que no ha anat bé; un govern que ha 

d’avançar les eleccions un any sencer no volent-ho fer, vol dir que no ha anat bé; i un partit majoritari 

dintre del govern que arxiva el seu president forçadament, vol dir que no ha anat bé. I això no és aliè al 

tema de les infrastructures i pressupostos. El govern que ha quedat ara està en trànsit, és precari, no és 

un interlocutor ni fiable, ni fort, ni potent del govern espanyol. I això passa en un moment, a més a més, 

en què s’havia de passar la primera prova de foc de l’Estatut, que era com s’aplicava la clàusula d’inversió, 

fonamental per Catalunya, durant els propers set anys. La prova de foc és el primer any, el 2007, perquè 

el que passa a l’inici d’aquest procés, si no s’hi posa remei, és el que val pels set anys. És a dir, no és un 

problema només per al pressupost del 2007; és del 2007 fins al 2013, que és concretament el període que 

es va pactar i que consta en el propi Estatut.  

 Abans de contestar directament a la pregunta que em feia el president del port sobre com es 

calcula el finançament, us vull llegir el que diu l’Estatut, perquè aquests dies em sembla que a algú li ha 

faltat rellegir el que hi diu sobre aquesta matèria. Concretament és la disposició addicional tercera 

“Inversions en infrastructures”, que hi diu: “la inversió de l’Estat a Catalunya exclòs el fons de 

compensació interterritorial ─només exclou això─ s’ha d’equiparar a la participació relativa del PIB de 

Catalunya en relació al PIB de l’Estat per un període de set anys”. I estrictament a petició nostre, afegeix: 

“aquestes inversions poden emprar-se també per a l’alliberament de peatges o per a la construcció de 

vies alternatives”. Aquesta última frase no s’hi va posar perquè sí. Després, ja us explicaré perquè vam 

insistir tant perquè hi figurés. Fixeu-vos que això és el que diu l’Estatut: “exclòs el fons de compensació 

interterritorial”. Així doncs, l’Estatut no diu que siguin les inversions del Ministeri de Foment i del Ministeri 

de Medi Ambient, sinó que diu de l’Estat, i se suposa que l’Estat ho són tots: el de Foment, el de Medi 

Ambient, els altres que existeixen o els que es puguin crear en el futur. I aquest és el problema que tenim 

en aquest moment, que aquesta clàusula que és molt clara s’ha de respectar no amb generositat, sinó 

amb lleialtat. L’Estatut recentment aprovat ho va ser després d’un procés que recordareu perfectament, i 

que jo en dic de “sang, suor i llàgrimes”. Doncs l’Estatut s’ha d’aplicar tal qual, ni més ni menys, i això vol 

dir que el percentatge que li correspon a Catalunya aquest any sembla ser que és del 18,5 %. Aleshores 

anem al càlcul. Diuen que de la inversió total de l’Estat s’han de descomptar totes aquelles inversions que 

no es poden territorialitzar. Això perquè tingueu una idea, ho repassàvem amb en Macias ─perquè ell 

segueix aquest tema des del Senat─, són aproximadament 6 o 7 mil milions d’euros cada any. Entre 

aquestes inversions hi compten sempre des del començament el material mòbil de RENFE. Aquestes 

sempre han dit que no es poden territorialitzar: RENFE compra centralment els trens que calen i els 

distribueix en funció de les necessitats. Ho dic perquè ara s’ha fet una mica de comptabilitat creativa per 

justificar el percentatge en tot això de les inversions del material mòbil de RENFE i no es podia fer perquè 

no s’havia fet mai. Aleshores, això ho descompten d’entrada. Aquí hi pot haver una discussió. Perquè com 

que no es poden territorialitzar és molt difícil que al final es pugui arribar a comptar amb un percentatge 

territorial. Una altra cosa és discutir si tot el diuen que no es pot territorialitzar efectivament es podria o no, 

però això seria una altra discussió. I la cosa no acaba aquí. Un cop han descomptat tota la inversió que no 

es pot territorialitzar ,agafen el que queda ─el que sí que es pot territorialitzar─, i aleshores, del que queda, 

en descompten uns 4.000 milions d’euros més, que no són el fons de compensació interterritorial que 

només són 900 i pico de milions d’euros. Ja sé que això és un bany de xifres, mai millor dit, però és 

exactament així. O sigui, que en definitiva, hi ha uns 3 o 4000 milions d’euros que són territorialitzables 

sobre quals Catalunya hauria de participar d’acord amb la clàusula de l’Estatut, segur, i que desapareixen 

del mapa. Aquesta és la realitat. A partir d’aquí, les coses s’intenten presentar per part d’alguns d’una 
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manera que semblin que és un gran avenç. De fet, aquests últims dies ho hem vist d’aquesta manera. 

Fins i tot, jo goso dir que hem assistit a un cert vodevil propagandístic per part d’alguns de molt alta 

intensitat i de molt baixa qualitat. Per què? Perquè hi ha hagut un ball de xifres tremend, fins al punt que el 

ministre d’economia i el conseller d’economia de la Generalitat han parlat el mateix dia de xifres diferents 

sent del mateix partit. I ja és gros això, és xocant, i ha provocat un desconcert total i absolut. Cosa que, a 

més a més, provoca que enlloc de passar amb nota alta aquesta prova de foc de l’Estatut el primer any, 

això acabi amb una confusió tremenda. Però no només amb una confusió, sinó que acaba amb un resultat 

que nosaltres no podem donar per bo. I no dic Convergència i Unió, jo crec que el conjunt de Catalunya 

no ha de donar per bo, per allò que us deia al començament, perquè si el donem per bo ara sense més, 

això ens ho empassem durant set anys seguits. I aquest és un mal negoci. I sobretot, és que ho hem 

obtingut amb el màxim nivell legal amb què es pot obtenir una contraprestació: ho tenim amb una llei 

orgànica aprovada per majoria absoluta per les Corts Espanyoles i ratificada pel poble de Catalunya. 

Certament és recorreguda al Tribunal Constitucional. Ja veurem què passarà allà. Però en tot cas això és 

així en aquest moment, perquè de sentència del Tribunal Constitucional en aquest moment no n’hi ha i, 

per tant, l’Estatut és vigent. Bé, aquesta és la situació, i és una situació que lògicament hem d’intentar 

esmenar. Fixeu-vos que quan diem això estem en un moment especialment empipador perquè tenim unes 

eleccions a trenta dies. I hi ha alguna formació política que va una mica endarrerida; un debat que hauria 

de ser un debat de país i que, a més a més, hauria de ser una força conjunta en el conjunt de l’Estat, en 

aquest moment provoca que hi hagi unes autèntiques corredisses per part d’alguns per veure com es 

poden apuntar el punt d’aquesta negociació i presentar-lo com si això fos una gran virtut davant de la 

societat catalana. Això és el que ha passat en aquests darrers dies. És allò de “deixeu-me sol” i, aleshores, 

les coses acaben com acaben. I torno a dir, com que no ens hi juguem un any sinó set anys, hem de ser 

especialment curosos i hem d’estar especialment atents en aquests moments. Val la pena recordar que el 

propi Ministeri d’Economia quan presenta els pressupostos i posa la inversió que li toca a Catalunya parla 

d’un 14%. En les xifres oficials, en la memòria dels pressupostos, és el 14% el que li toca a Catalunya de 

cara a l’any 2007, si comptem tot el que s’ha de comptar d’inversió territorialitzable, de la que es pot 

assignar als territoris, i descomptem aquella que no es pot territorialitzar. Però, com voleu que des de 

Catalunya donem aquesta xifra per bona i, a més, durant set anys? No podem. No podem de cap manera. 

I penseu que aquest 14% ─això no s’ha dit─ és la xifra d’inversió més baixa que li toca a Catalunya en 

percentatge de valor absolut dels darrers 10 anys; és la més baixa des de l’any 98, que va ser un 11%. I 

precisament el pacte de l’Estatut es fa per assegurar-nos que allò que havia passat en el 2002 i en el 

2003, que estàvem en xifres del 17 - 18% d’inversió de l’Estat a Catalunya pressupostades, es pogués 

garantir durant set anys més. És allò que vam dir que era la gran oportunitat de modernització i de posada 

al dia de Catalunya en matèria d’infrastructures pagant l’Estat la part que li toca, perquè no és només 

pagant només la Generalitat com algunes vegades ha succeït, sinó pagant l’Estat una part, cosa que no 

havia passat en el darrer quart de segle. Aquest era una mica l’objectiu del pacte de l’Estatut. 

 Si mirem un gràfic que vagi del 1997 fins ara sobre xifres pressupostades i homogèniament 

considerades, veiem que a partir del 2005 torna a començar la davallada. Ara alguns presumeixen que 

amb el tripartit i amb el govern socialista tot això ha canviat molt, però el que sí que ha canviat és que 

quan el govern de Catalunya ha quedat en mans de qui ha quedat i no té capacitat d’interlocució a Madrid, 

no té capacitat de pressió perquè és un govern molt subsumit dins les estructures del PSOE, hi ha 

incapacitat per negociar. I això és el que es pot corregir: el 2007, ha de ser del 18,8% com a mínim de tota 

la inversió que es pot territorialitzar. I aquesta és la batalla que s’ha de fer. I ara explicaré en quins termes 

s’ha de fer aquesta batalla política que interessa d’una manera substancial als interessos de Catalunya. 

Evidentment, en aquest sentit que us dic, l’1 de novembre és fonamental per moltes raons. Abans el Sr. 
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Cuello deia que certament un dels temes estrella d’aquestes eleccions catalanes és el tema de les 

infrastructures, i és veritat. No és l’únic, n’hi ha d’altres que també seran importants, per exemple, tot el 

tema de la immigració. Però, el tema de les infrastructures és un tema central, no només de cara a les 

eleccions de l’1 de novembre, sinó també de cara a aquests propers anys, precisament per aprofitar a 

fons aquesta oportunitat d’or de modernitzar el país pagant una part substancial l’Estat central. Aleshores, 

de cara a l’1 de novembre, jo crec que hem de fer ─i jo la faig contínuament, i avui la faig davant el Cercle 

d’Infrastructures─ una crida clara, oberta, i directa al poble de Catalunya perquè surti un govern fort, que 

tingui un projecte únic a defensar, que tingui lideratge suficient per dur-lo a terme i que tingui 

independència política dels partits d’àmbit estatal. Creiem que Catalunya necessita això per defensar allò 

que li correspon per llei en l’àmbit de les infrastructures.  

 En aquesta realitat que reflecteix el gràfic de les inversions, hi ha una cosa que s’hi afegeix que 

és especialment greu i que no es comenta pràcticament mai, però que també queda reflectida en aquests 

pressupostos i en la seva memòria, que és quina cartera de projectes hi ha pels propers anys per part del 

govern central d’inversió a Catalunya. I no dic obres, sinó projectes. Perquè quan s’acabi el TGV, impulsat 

en els anys 95, 96, 97 i 98, i quan s’acabi l’aeroport del Prat, impulsat també durant aquells anys, a banda 

dels dos ports, que també els hi podem incloure, quan s’acabi tot això, en aquest moment la cartera de 

projectes que l’Estat central té a Catalunya és pràcticament inexistent. I tothom sap en aquesta sala que 

entre que es comença a dissenyar un projecte i es posa la primera pedra poden passar com a mínim tres 

anys. Això fent-ho bé, si t’hi repenges, encara en passen més. O sigui, que aquí hi ha un urgència total de 

país que també s’ha de resoldre a partir de l’1 de novembre. I ara enfilo amb una proposta que feia el 

president del port. És molt urgent que a partir de l’1 de novembre el govern de Catalunya que surti sigui el 

gran promotor dels projectes que l’Estat central ha de fer a Catalunya, i que no esperi a que l’Estat els faci, 

perquè l’Estat els farà com sempre ho ha fet: amb una mandra molt gran i a un ritme molt baix. Com en el 

seu moment es va fer amb el tren d’alta velocitat als anys vuitanta, algú s’ha de posar al davant de fer 

aquests projectes, de fer les reserves urbanístiques, de fer les expropiacions que toquin, i a partir d’aquí, 

de facilitar que l’executor pugui tirar endavant l’obra. I, òbviament, nosaltres ens apuntem a això que deia 

el president del port, i que altres vegades s’ha reclamat, que si l’Estat central, concretament el Ministeri de 

Foment, no té capacitat operativa a Catalunya ─i en té poca, perquè els efectius són escassos─, hi ha 

una administració que també és Estat i que en aquest moment està especialment ben dotada per fer això, 

que és la Generalitat de Catalunya, que pot perfectament, per delegació de l’Estat, executar aquests 

projectes. Jo recordo que des del govern, quan no arribàvem a fer algun equipament sanitari o cultural en 

algun municipi que ho necessitava, delegàvem aquesta feina a l’Ajuntament; si l’Ajuntament ho volia fer, 

feia aquesta obra i després se li pagava. Això és perfectament possible, si hi ha voluntat política d’anar en 

aquest sentit. I nosaltres, lògicament, aquesta voluntat la tindrem perquè sabem la urgència de tot plegat, i 

sabem que a més a més tenim aquest període acotat de set anys que hem d’aprofitar a fons per poder fer 

aquesta modernització en matèria d’infrastructures. 

 L’últim comentari que volia fer en relació al gràfic d’inversions fa referència a la propaganda que 

s’està fent per part d’algun partit per demostrar que ara s’inverteix més que no pas abans. El que 

m’agradaria fer entendre és que aquest gràfic el que diu és que estem vivint de renda de la feina que es 

va fer en anys anteriors. Si en aquest moment encara tenim una inversió de l’Estat una mica notable a 

Catalunya és perquè precisament en alguns anys anteriors, concretament als 96, 97, 98 i 99, es va posar 

l’accent per part del govern de la Generalitat de Catalunya a desencallar una sèrie de projectes d’inversió 

que hi havia aturats en els calaixos de Madrid i que es van posar en marxa finalment ─després de moltes 

penes i treballs─ i en aquests moments s’estan executant ─alguns amb dificultats com el TGV, però 

s’estan executant. En aquest moment, doncs, la inversió pública a Catalunya per part de l’Estat central és 
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una inversió pública que viu de renda de la feina feta per uns altres. Si a més a més hi sumem que no 

s’omple la cartera de projectes nous, apareix un escenari que no ens interessa, i això és precisament el 

que s’ha de corregir a partir de l’1 de novembre. 

 Voldria també aprofitar aquesta ocasió, que no es tornarà a repetir durant aquesta precampanya i 

campanya electoral, per fer-vos entendre una cosa que segons com, des d’un punt de vista de missatge 

polític i de país, és el més important que us volia dir avui. Un futur govern de Catalunya liderat per 

Convergència i Unió no acceptarà que s’imposi aquest criteri que se’ns vol fer empassar aquest any en 

els pressupostos de l’Estat. I no ho acceptarà fins al punt que, si en el tràmit a les Corts espanyoles no 

aconseguim millorar el percentatge de les inversions de l’Estat a Catalunya en la línia que diu l’Estatut 

com a llei que és d’obligat compliment, nosaltres no donarem per bo l’any 2007 a efectes de càlcul del 

període dels set anys. Perquè si consagrem el 2007 com a primer any de càlcul de les inversions 

obligades de l’Estat a Catalunya, i el 2007 acaba com en aquest moment apunta, vol dir que, aleshores, 

aquest any 2007 l’haurem computat malament i Catalunya hi sortirà perdent. Per tant, si això no millora en 

el tràmit de les Corts, un futur govern de Convergència i Unió haurà de denunciar que l’any 2007 no 

compti a efectes dels set anys pactats a l’Estatut, i que tot plegat comenci a partir de l’any 2008. L’any 

2007, que es faci el que s’hagi pogut acordar allà per part dels que hi hagin estat, però que sigui a partir 

de l’any 2008 que compti efectivament el període de càlcul a efectes de l’Estatut i que, per tant, no 

perdem un any sencer de tot el període pactat. I això per una raó molt senzilla. Creiem que les necessitats 

electorals d’aquest moment d’algun partit concret no poden hipotecar set anys sencers d’infrastructures 

fetes per l’Estat central a Catalunya. És veritat que hi ha eleccions, però les eleccions no les ha 

promogudes Convergència i Unió ─encara que algú pugui pensar que sí, no teníem facultat per fer-ho─, 

les eleccions són eleccions avançades i encara que coincideixin amb l’aplicació per primer any de l’Estatut 

en quant a la clàusula d’inversions i d’infrastructures, aquesta temperatura electoral no té perquè 

condicionar i hipotecar set anys sencers del futur de Catalunya. 

 Com a segona part de la meva intervenció, voldria fer algunes propostes de cara al proper 

govern, i algunes d’acció immediata a partir de la constitució del govern. 

1a) La constitució immediata de la comissió bilateral mixta i paritària d’infrastructures entre el govern 

espanyol i el govern de Catalunya. Allà és on s’han de fer els pactes de quines infrastructures s’han de fer, 

amb quins calendaris, amb quins ritmes, amb quines prioritats, i on s’ha de debatre totes aquestes 

disfuncions que hi ha hagut en aquest moment sobre el pressupost i posar-se d’acord allà per traslladar-

ho després en els pressupostos de l’Estat. Aquesta és una comissió bilateral mixta i paritària contemplada 

com a fixa en el propi Estatut. I, per tant, és l’òrgan en el qual se li ha de donar importància de cara a 

aquest procés. Penseu que en aquest moment tot el que s’ha decidit en el marc dels pressupostos de 

l’Estat no hi ha intervingut aquesta comissió perquè no està creada. Tot s’ha fet entre un partit i un altre, 

per entendre’ns, que finalment és el mateix, amb aquelles necessitats propagandístiques que us deia al 

començament. 

2a) El nou govern de Catalunya ha d’aportar en el Parlament de Catalunya el pacte de les infrastructures 

que s’han de fer a Catalunya en aquests propers anys i obtenir el màxim consens possible, que no vol dir 

necessàriament la unanimitat. I això per una raó molt fonamental també. Perquè no pot ser que quan hi ha 

alternances en el govern hi hagi determinades infrastructures que simplement pel caprici del nou govern 

canvien radicalment en quant a la seva planificació o a la seva execució, perquè això és temps perdut, i 

Catalunya en aquest moment no pot perdre més temps per posar-se al dia en matèria d’infrastructures. 

3a) En el Parlament de Catalunya s’ha de crear una comissió de seguiment de les obres en infrastructures 

de la Generalitat ─que òbviament ja li correspon─, però també de les obres d’infrastructures de l’Estat. És 

a dir, la gent que subscrigui el pacte d’infrastructures en el Parlament de Catalunya ha de poder fer un 
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seguiment exhaustiu de com s’estan executant aquestes obres en els propers anys, de tal manera que no 

només hi hagi un govern que ho vigili, sinó també un Parlament que ho controli, i que les forces polítiques 

que han dit que sí en aquest pacte d’infrastructures se sentin vinculades no només a l’origen del pacte, 

sinó també a l’execució de les obres a cada moment. 

4a) Una urgència absoluta del proper govern de Catalunya és omplir la cartera de nous projectes en quant 

a inversions per part de l’Estat central i no cal dir també a inversions per part de la pròpia Generalitat, 

sobretot perquè si no hi ha projectes pot donar-se el cas que tinguem els diners perquè es negocia bé en 

algun moment però no s’executin obres per manca de projectes. I aquí vaig a aquella clàusula de l’Estatut. 

Com que nosaltres sabíem que hi havia aquesta escassetat de projectes de tota mena, vàrem fer pressió i 

vàrem aconseguir que s’inclogués aquella clàusula per la qual els diners disponibles que li toquin a 

Catalunya que no es puguin invertir per manca de projectes ─tenint en compte que aquí hi ha un 

decalatge de temps important─ que es puguin fer servir temporalment o definitivament per alliberar 

peatges o bé per construir autovies alternatives, entenent que aquestes autovies alternatives encara que 

siguin competència de l’Estat central les pot també executar la Generalitat de Catalunya, pagades per 

l’Estat central. 

 Un cop fixades les prioritats de cara les properes setmanes de la constitució del nou govern, 

voldria fer una reflexió d’ordre més general. Es tracta dels conceptes que nosaltres defensem de cara als 

propers anys en matèria d’infrastructures. Hi ha tres grans conceptes: 

1r. Nosaltres som una força política nacionalista, catalanista i, per tant, tenim l’equilibri territorial de 

Catalunya com un dels nostres objectius principals. I, en aquest sentit, un dels conceptes que ha d’inspirar 

la política d’infrastructures de Catalunya és aquest: equilibri territorial. Catalunya no és només el corredor 

del mediterrani català, sinó que és bastant més que això. I això s’ha de tenir present quan es dissenya 

una política d’infrastructures i d’equilibri territorial i, per tant, finalment, de benestar i d’oportunitats en el 

conjunt del país. 

2n. Acció versus inacció. És a dir, s’han de prendre decisions en infrastructures. I durant aquests últims 

tres anys el govern de la Generalitat ─no sempre però moltes vegades sí─ ha estat un govern 

tremendament indecís i tremendament inactiu, fins al punt que no ha generat projectes de cara al futur i 

pràcticament no ha començat seriosament ni una sola obra d’infrastructura important a Catalunya. Ha 

administrat de renda allò que havien fet d’altres. Per tant, acció contra inacció. I per suposat, ha de ser un 

govern que mai ha de presumir d’aturar una infrastructura necessària pel país, cosa que ha succeït, 

perquè l’actual govern de la Generalitat ha aturat algunes obres importants, causant un mal important i, a 

més a més, de forma molt capriciosa, simplement per poder dir que havien canviat allò que havien 

començat uns altres, i fins i tot ha presumit públicament d’arxivar unes obres tan necessàries com el quart 

cinturó. Per tant, acció contra inacció, decisió contra incapacitat de decidir per la manca d’un projecte 

comú. 

3r. La interconnectivitat. Un concepte que no és només l’equilibri territorial, sinó un concepte d’una 

Catalunya hiperconnectada a nivell de xarxes de tota mena, no només d’infrastructures viàries o 

ferroviàries, per exemple, sinó també de xarxes de telecomunicacions. Avui no m’hi referiré, però és un 

altre cas concret de necessitat d’hiperconnectar un país sencer. El que ens agradaria a nosaltres és que 

en els propers anys quan fem un balanç de com ha quedat Catalunya, poguem dir que és un país 

realment hiperconnectat a nivell de xarxes i nodes de transport de tota mena. 

 Aquests són els conceptes fonamentals que nosaltres impulsarem juntament amb els que us he 

dit d’acció immediata per part del govern. I finalment assenyalar algunes prioritats molt bàsiques i 

contestar la darrera observació que feia el president del port sobre el tema dels ports i dels aeroports. Les 

prioritats bàsiques que nosaltres volem abordar són: 
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1. Règim especial i, per tant, llei especial dels ports de Barcelona i Tarragona, en la línia que 

reclamava. 

2. Per obvi i per necessari, el traspàs de la gestió dels aeroports, amb tot el conflicte que tenim de 

l’aeroport del Prat. 

3. Una solució urgent, pactada també en l’Estatut, en el tema de Rodalies. Rodalies està 

completament col·lapsat, aquests dies i aquestes setmanes hi ha una evidència total. En aquest 

punt l’Estatut obre la doble solució clara: Rodalies i regionals de RENFE s’han de traspassar 

sencers a la Generalitat. S’ha d’aprofitar aquests set anys d’inversió de l’Estat d’acord amb el 

PIB de Catalunya per modernitzar a fons tota aquesta xarxa. No us amago que la nostra intenció, 

si estem en el govern, és unificar aquesta xarxa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 

que és una empresa de gestió modèlica, que ha passat totes les proves que s’havien de passar, i 

que ha demostrat que es pot gestionar des de Catalunya una empresa ferroviària amb els 

màxims nivells de qualitat. Aquest model que ja tenim, si voleu a menor escala, l’hem 

d’extrapolar a gran escala, en tota la xarxa de rodalies i regional de RENFE. 

4. Prioritat bàsica per resoldre la congestió del corredor del mediterrani. Aquí tenim la gran activitat, 

la més potent de Catalunya, allà on ens juguem en bona part el futur econòmic del país, i hi 

tenim un col·lapse viari i ferroviari de notables conseqüències. I per tant, l’actuació bàsica que ha 

de portar a terme el futur govern de Catalunya és prioritzar a fons totes les solucions ─que 

coneixeu molt bé, no cal anomenar-les─ tant les viàries com ferroviàries de tot el corredor català. 

 

 I la darrera qüestió per part meva, la discussió sobre l’estructura de la gestió dels ports i dels 

aeroports. Nosaltres considerem que els dos temes són importants: és important el model i són importants 

les majories, les dues coses juntes. Si tenim majories sense un bon model no anirem bé, però si tenim un 

bon model i no tenim majoria, tampoc anirem gaire bé. Dit d’una altra manera, per tenir un bon model en 

algun moment necessitem tenir majoria. Però jo estic convençut que fins que no hi hagi una gestió 

clarament autònoma d’aquestes grans plataformes i infrastructures logístiques i de transport ─es digui port 

o aeroport─, doncs serà difícil empènyer el model general que algun dia hi ha d’haver en el conjunt de 

l’Estat espanyol. I us faig una aposta: estic convençut que, segons com vagin les coses l’1 de novembre, 

allò que es faci des de Catalunya acabarà essent el model o la còpia d’inspiració de com acabarà el 

model portuari i el model aeroportuari del conjunt de l’Estat espanyol, que evidentment necessita una 

revisió a fons i urgent en tots dos sentits. Catalunya serà, un cop més, capdavantera i locomotora ─mai 

millor dit─ de proposar i d’aplicar un nou model de gestió portuària i aeroportuària en el conjunt de l’Estat. 

Anuncio ja d’entrada que serà molt difícil, perquè no oblidem que hi ha uns organismes que es diuen 

“Ente de Puertos del Estado” i “Aena”, que “no quieren soltar prenda”; que són molt gelosos no només de 

les seves competències, sinó també de la seva existència. És una cosa que fins a cert punt és normal, 

però no sé si l’interès de l’existència d’organismes centralitzats com aquests hauria de passar per sobre 

de l’interès general i del bé comú, que és fer una gestió portuària i aeroportuària posada al dia, moderna i 

competitiva, perquè no estem sols ni estem aïllats. Per tant, cal un canvi de model però a través d’un 

canvi de majories, perquè si no agafem el timó des d’aquí no l’agafarà ningú. N’estic convençut, perquè 

quants anys fa que es parla ─ja se’n parlava per part del govern anterior─ de les possibilitat de privatitzar 

la gestió dels aeroports? Cada vegada que des del govern de Catalunya reclamàvem la gestió de 

l’aeroport del Prat es posava sobre la taula la privatització del sistema aeroportuari espanyol. Què s’ha fet 

en aquest sentit? D’això fa set, vuit, nou anys. Per què no es fa res? Perquè hi ha uns organismes 

absolutament gelosos de la seva existència i de les seves competències que no volen que tot això es 

mogui. Aquesta és la realitat. I si això no ho movem des de Catalunya, no ho mourà ningú. Només 
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nosaltres podem tenir pes polític i pes suficient en el conjunt de l’Estat com per remoure, amb penes i 

treball, tot aquest sistema. I aquest sistema passa per aquests règims especials, per poder competir en 

millors condicions i tenir l’autonomia que necessiten per treballar, però al mateix temps passa també per 

assegurar que aquest impuls es dóna des d’unes majories que poden ser públiques o, en el seu moment, 

poden ser també privades. Nosaltres no ens tanquem en un model fix, pot haver-hi participació 

d’operadors privats, però en tot cas les decisions fonamentals s’han de prendre des de Catalunya. Perquè 

si les decisions que ens afecten a nosaltres ens les prenen des de fora, ja sabem per com ens ha anat 

que les conseqüències no seran precisament brillants. 

 

DEBAT 

 - Pregunta: ─Jo considero que un dels grans problemes polítics és que no se’ns deixa competir 

amb Madrid. I no se’ns deixa competir amb Madrid a causa d’una mala herència del franquisme. 

Perdoneu que ho digui així, però ho penso així. Madrid per definició, des de fa una colla d’anys, ha de ser 

la primera en tot i per tot. Ningú li pot fer ombra. No s’admet.  

 Sr. A. Mas: ─Això no és tant una pregunta com una reflexió, i jo hi estic fonamentalment d’acord: 

les inèrcies han estat aquestes. Ara bé, algunes altres inèrcies s’han aconseguit trencar, però en canvi 

aquesta no. Precisament, la negociació de tot el procés de l’Estatut obre una porta a modificar tot aquests 

status i totes aquestes reminiscències. Al final, el tema de l’Estatut ha anat com ha anat, però si ha sortit 

és perquè se sumen dues grans voluntats: una, la del primer partit de Catalunya, Convergència i Unió, 

que lidera l’operació des de la pròpia Catalunya tot i estar a l’oposició; i dues, el Partit socialista a nivell 

espanyol, que no hi creu del tot però que té un referent al davant, Rodríguez Zapatero, que sí que hi creu i 

que tira endavant. I és clar, en Rodríguez Zapatero no és el tercer de la fila, és el que està al davant del 

partit i al davant del govern. Això, de cara al futur, obre una porta que alguns esquemes puguin funcionar 

d’una manera diferent. Ara jo hi afegeixo una pregunta: entenen a allà, fins i tot els que vam promoure-ho, 

la transcendència del pacte que es va fer? L’entenen o no l’entenen? Perquè nosaltres que voldríem anar 

més enllà de l’Estatut pactat i aprovat, entenem la transcendència d’aquest pacte. I té tanta 

transcendència en les relacions entre Catalunya i el conjunt d’Espanya que ha de sortir bé, perquè si 

aquest pacte gran no surt bé –que és un pacte que es fa cada quinze o vint anys─, quin és el camí que 

ens queda a partir d’aquell moment des d’una òptica de relació amb el conjunt de l’Estat? La reflexió que 

jo faig és que això de l’Estatut no era un tema de tràmit, sinó que era dibuixar l’horitzó de les relacions 

entre Catalunya i la resta d’Espanya per uns quants anys, i a més a més, fet per una generació diferent de 

la que va fer els pactes de la transició, una generació nova tant allà com aquí. Per tant, tenim l’obligació 

que surti bé això, i s’ha de veure doncs, des d’allà, amb autèntic sentit d’Estat, i des d’aquí, amb autèntic 

sentit de país. I en aquest tema de les infrastructures ens hi juguem una part que aquest gran pacte surti 

bé, perquè és evident que era una necessitat que tenia Catalunya i per això es s’hi va posar, amb tot el 

soroll que ha ocasionat. Fixeu-vos que alguns s’han enrabiat amb tot això i ho han portat al Tribunal 

Constitucional. El que jo estic observant en aquestes darreres setmanes és que, immersos en aquesta 

campanya electoral catalana, i havent de fer una gran negociació molt important i molt transcendent 

justament en aquests dies, les necessitats electorals d’uns estan passant per sobre de les relacions de 

fons en les quals ens hi juguem molt. Jo crec que si realment es recupera plenament el sentit del pacte i 

s’entén que això passa per una Espanya que no és només Madrid, ni fonamentalment Madrid, sinó que 

entenen que hi ha vida més enllà de la Comunitat Autònoma de Madrid, si això realment s’arriba a 

entendre no només de paraula, sinó de veritat; doncs, aleshores, hi ha inèrcies que es poden trencar. 

Perquè no em direu que no era una inèrcia difícil de trencar que Catalunya pogués disposar d’un Estatut 

com del que disposarà. Jo encara recordo l’últim govern amb majoria absoluta del Sr. Aznar, que quan se 
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li feien plantejaments de millora de l’autogovern de Catalunya, deia que l’estat de les autonomies ja havia 

acabat el seu desenvolupament, i que el que calia no era descentralitzar més, sinó centralitzar més. Això 

és el que deien, aquesta era la inèrcia. I convidaven per carta al president Pujol a ficar-se en el govern 

espanyol per centralitzar més. I aquesta inèrcia s’ha trencat, amb una soroll enorme, i amb unes ferides 

profundes, que costaran d’arreglar. Però s’ha trencat. Per tant, les inèrcies es poden trencar, i tant que es 

poden trencar! Ara, s’han de fer les coses d’una manera que s’hi cregui per part de les dues parts 

directament implicades. Per això, jo m’atreveixo a reclamar que de l’1 de novembre en surti un govern a 

Catalunya que pugui defensar un projecte de país amb la independència que cal, i per això m’atreveixo a 

reclamar també, que aquells que van fer el pacte des de l’Estat central, concretament en aquest cas el 

president del govern espanyol, no oblidin en cap moment que si aquest pacte de l’Estatut no surt bé, 

aleshores la situació entre Catalunya i Espanya es complica molt, perquè ja no hi ha tantes sortides 

operatives. Jo crec que a tots plegats ens interessa tenir uns anys d’una certa tranquil·litat per poder 

treballar a fons en els temes que cal treballar. 

 Pregunta (Sr. Modest VALLE): ─Com està el tema dels peatges i com veu els darrers acords que 

s’han produït? 

 Sr. A. Mas: ─La veritat és que no m’hi he referit en la meva intervenció inicial, només he fet 

aquella referència de com s’havia inclòs i per què la clàusula en l’Estatut de Catalunya. En el tema dels 

peatges passa una mica el mateix. Us explicaré una mica la seqüència perquè s’entén molt ràpidament. 

Aquest any 2006, quan es va negociar el pressupost, es va posar una partida de 12 milions d’euros 

nominativament per poder alliberar el peatge de Mollet. Aquests 12 milions d’euros que estan en el 

pressupost –no que diuen que hi estaran, que hi són─ no s’han gastat. I no havent-se gastat aquests 12 

milions d’euros que se’ls han estalviat o posat en un altre lloc, ara surten, a nivell de Partit Socialista 

d’aquí, i diuen que han aconseguit 12 milions d’euros per l’any que ve. Aquesta és l’estricta realitat. És a 

dir, una cosa que es podia haver fet aquest any, perquè els 12 milions d’euros ja hi eren –ja hi són en el 

pressupost, que és una llei─, es transformen en una promesa de 12 milions d’euros, exactament la 

mateixa xifra de cara a l’any que ve, i enlloc d’estar centrats en un sol peatge que és el de Mollet ho 

posen en quatre, la qual cosa vol dir que no aconseguirem aixecar ni una sola barrera de peatge. Ara us 

ho explicaré d’una altra manera perquè també val la pena recordar-ho. Com que ara es presumeix molt 

d’aquesta gran proesa que us acabo d’explicar, us recordaré ─i aquí en Felip Puig i en Pere Macias en 

són directament més testimonis que jo─, que en el seu moment per part del govern de la Generalitat de 

Catalunya es va aconseguir que l’Estat destinés 55 milions d’euros cada any per pagar l’alliberament de la 

B-30 ─que si que es van aixecar les barreres─, per pagar el pas troncal per Tarragona, per pagar el pas 

per Girona, i per pagar les rebaixes que en el seu moment es van decidir pels usuaris habituals de 

determinades autopistes que són gestió de la Generalitat de Catalunya. De tot això que us acabo de dir, 

que eren o aixecaments de barreres o descomptes importants en l’ús de les autopistes, s’hi destinen 

actualment per pactes anteriors 55 milions d’euros cada any. I ara el gran tema és què farem amb 12 

milions d’euros de cara l’any que ve, i que són 12 milions d’euros que teníem aquest any i que no s’han 

gastat. Aquesta és la realitat. Escolteu, em sembla que sobren comentaris, i explicat així, tothom pot jutjar 

per ell mateix. 

 Pregunta (Sr. Jacinto Seguí): ─Nosaltres estem preocupats per tota la congestió del corredor 

mediterrani i l’accés al mercat europeu. Amb el suposat nou govern de Convergència i Unió, quin seria el 

nivell de prioritat de les inversions en infrastructura ferroviària per transport de mercaderies i per tenir una 

via directa d’ampla europeu amb Europa? És a dir, estem parlant de la congestió, i part de la congestió 

està produïda pel transport de mercaderies de llarga distància, de camions, i també pel transport de 
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viatgers. Però, des de la vessant de les mercaderies, voldríem saber si hi ha algun pla i quina seria la 

prioritat que tindria aquesta actuació. 

 Sr. A. Mas: ─Per a nosaltres, l’actuació en el que diem el corredor del mediterrani és prioritària 

cent per cent, perquè en aquest moment és on hi ha la major congestió en el conjunt de Catalunya. Jo us 

diria, a més a més, que aquí no és un problema de prioritzar entre el ferroviari o el viari, sinó que s’han de 

fer les dues coses. No es pot dir ara només posarem l’atenció en el ferroviari i deixarem de posar-la en el 

viari. Perquè, fixeu-vos, en l’àmbit viari tenim problemes no resolts del tot com: tercers carrils de l’AP-7 

tant a les comarques de Tarragona com a les de Girona ─aquest és un tema enfocat però no executat─, 

tenim tot el desdoblament pendent de la 340 cap a Tarragona i cap a València, i la variant famosa de 

Vallirana ─per posar-vos un exemple de mala execució─, això és nacional 340; i el pas per determinats 

punts de les comarques tarragonines. Per tant, AP-7, nacional 340 i nacional II a tot el pas per les 

comarques gironines s’han d’abordar. Per molta inversió que féssim en ferrocarril, aquests tres temes del 

corredor del mediterrani a nivell viari com a mínim s’han de resoldre. I n’hi afegeixo un quart, que també 

es pot considerar corredor del mediterrani, que és el quart cinturó. Cal però aplicar un ritme intens 

d’execució. Us explico una petita anècdota. L’altre dia una persona ens explicava al Pere Macias i a mi, 

que havien calculat que amb el ritme que van d’inversió en la nacional II en les comarques gironines, que 

va a 5 quilòmetres per any, trigarem catorze anys i mig a tenir-la feta. És allò que deia el president del port, 

si han d’anar a aquest ritme, que ens ho deixin fer a nosaltres: estem parlant de seixanta o setanta 

quilòmetres! Doncs bé, un cop tinguem els tres carrils de les autopistes, aquestes dos autovies 

desdoblades, i el quart cinturó fet, a nivell viari tindrem un mapa del corredor del mediterrani molt més 

eficaç que no tenim ara. I lògicament això ha d’anar complementat pel tema ferroviari. La línia del tren 

d’alta velocitat ja es va dissenyar també per a transport de mercaderies a les hores que es pugui fer, que 

seran les hores de menys ús pels viatgers, i tothom sap que a més a més, tal com s’ha dissenyat pel pas 

de Tarragona, tindrem la línia de València que entrarà directament cap a Barcelona pel sud, i després el 

desviament també a través de Perefort dels trens d’alta velocitat que vindran de Madrid i de Lleida, i 

també pel desviament que puguin fer els Euromeds passant pel corredor del Vallès, que és sempre l’altra 

gran insistència que ha fet sempre Convergència i Unió. Nosaltres considerem que tant o més important 

que les estacions de Barcelona és el corredor del Vallès, concretament a nivell de mercaderies. Perquè, al 

final, si a Barcelona hi acaben havent dues estacions, Sants i Sagrera, uns trens poden entrar per un 

costat i els altres per l’altre, i és una bona solució tenint en compte el problema que hi ha per passar per 

dintre de Barcelona ─que és un problema molt difícil d’enfocar si tenim present el que va passar amb la 

línia del Carmel. Ara, el corredor del Vallès és fonamental, el bypas del Vallès és fonamental, i ja sabeu 

que la nostra aposta és un bypas en el Vallès amb una gran estació també central a Sant Cugat, 

Cerdanyola, etc. 

 Pregunta (Sr. Miquel Nadal): ─Primerament, volia felicitar-lo per la presentació tan clara que ha 

fet. Vostè ha parlat molt de la inversió de l’Estat a Catalunya i per molt bones raons. És cert però que del 

total d’inversió que es fa a Catalunya la de l’Estat n’és una part, i que l’altra part és la que fa la pròpia 

Generalitat i és una part substancial –no tinc aquí els percentatges però segur que estem parlant d’un 40, 

un 50 o un 60%. Jo volia preguntar-li això: ens trobem en un escenari on la inversió de l’Estat a Catalunya 

ha d’augmentar però alhora els recursos que rebrà la Generalitat ─no sabem quant─ també augmentaran, 

i jo voldria preguntar sobre el destí previst d’aquests recursos i de si hi ha alguna possibilitat d’assegurar 

que aquests recursos addicionals que arribin s’afectin d’alguna forma per garantir que van a despesa 

d’inversió i no a d’altres despeses potser una mica supèrflues. Tots coneixem la tendència de 

l’Administració quan té recursos addicionals a gastar-los d’una manera una mica desordenada o no de la 

forma més òptima. O sigui, la pregunta és, del que vindrà de més, encara que no sabem exactament quan 
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serà, podem pensar que un percentatge vagi a inversions en infrastructures? Perquè ens podríem trobar 

que augmenti la inversió de l’Estat i, en canvi, la Generalitat fins i tot baixi aquesta inversió. 

 Sr. A. Mas: ─Crec que és una observació molt oportuna aquesta que fa. És veritat que no hauria 

de ser així, és a dir, la major inversió de l’Estat no ha d’estar en detriment d’una menor inversió de la 

Generalitat. La Generalitat ha arribat ja a uns ritmes d’inversió relativament importants, almenys a l’època 

de l’últim govern de Convergència i Unió –que jo vaig tenir-hi alguna responsabilitat─, i vam endegar 

projectes d’una gran consistència inversora. Aquí a l’entorn en tenim un, la línia 9 del metro, que està mig 

embarrancat i mig aturat, però que quan estigui totalment feta, és una línia de transport interurbà i 

d’hiperconnectivitat de Catalunya i concretament de la gran corona barcelonina de la màxima importància. 

La nostra intenció, lògicament, és no disminuir en cap cas el ritme inversor de la Generalitat. Una altra 

cosa és que l’Estat finalment faci allò que li toca fer i que no ha fet durant vint-i-cinc anys. I aquest és el 

pacte dels set anys de l’Estatut, que finalment l’Estat tingui el ritme inversor que li correspon a Catalunya i 

que moltes vegades la Generalitat l’ha hagut de portar a terme. Per tant, no hi ha d’haver en aquest sentit 

cap disminució de la capacitat inversora de la Generalitat. Segons com, ha de ser el revés, com molt bé 

plantegeu. És a dir, segons com es concreti definitivament en aquesta negociació de tu a tu que hi ha 

d’haver entre el govern espanyol i el govern de Catalunya el nou model de finançament pactat a l’Estatut, 

Catalunya disposarà, no de cop, però si en els propers anys, amb uns recursos significativament més 

importants. Això és així. Aprofito per dir, perquè surt avui alguna informació periodística en aquest sentit, 

que si el govern que surt de l’1 de novembre és un govern de Convergència i Unió, o liderat per 

Convergència i Unió, aleshores nosaltres no acceptarem que el nou model de finançament entri en vigor 

l’any 2009, com avui apunten algunes fonts periodístiques. El que nosaltres diem és que el 2007 ha de 

servir per negociar el nou model i el 2008 s’ha d’aplicar, aquest serà el nostre esquema de treball. No 

tindria sentit perdre un any sencer, simplement perquè l’any 2008 hi ha unes eleccions espanyoles. 

Eleccions, pràcticament, n’hi ha cada any i, per tant, sempre hi haurà una excusa. S’ha de fer la feina en 

el 2007 de negociació amb el govern espanyol, i aplicar el model de finançament l’any 2008. Això s’ha de 

fer negociant, no conversant. Ho dic, perquè no sé si us hi heu fixat, que l’actual conseller d’economia de 

la Generalitat, el Sr. Antoni Castells, en unes declaracions molt recents, diu que ell no negocia amb el 

govern espanyol, que ell conversa. Doncs, hem de canviar la conversa per la negociació. Perquè per 

negociar un model de finançament, i us ho dic per una experiència personal, si només converses 

malament, si només prens cafès, malament, de tant en tant t’hi has de posar ferm, t’hi has de posar dur, 

perquè la negociació és la que és, i no és precisament una negociació fàcil. I una darrera cosa que us 

volia dir, i aquí potser no complauré el cent per cent l’expectativa de la pregunta. Jo espero que amb el 

nou esquema de finançament la Generalitat tindrà més capacitat inversora, acompanyada d’aquesta 

obligació de l’Estat d’invertir més i, per tant, tot això repercutirà positivament en matèria d’infrastructures. 

També us dic, que una part significativa dels diners del nou model de finançament han de servir per fer 

determinades polítiques que en aquest moment són absolutament urgents a Catalunya, que no poden 

esperar gaire, i que no són d’infrastructures sinó que afecten a l’àmbit de la cohesió social i del benestar 

col·lectiu. Per exemple, posaré tres casos concrets:. El primer: hem de gastar diners amb tot el que és el 

model d’integració de la immigració a Catalunya, i quan dic integració vull dir: arribada d’immigrants, 

selecció en origen, oficines a l’estranger per fer aquesta selecció, formació, etc., i no vull dir prestacions 

socials només, sinó sobretot model de control i regulació, en allò que pugui intervenir la Generalitat dels 

fluxos d’immigració estrangera. El segon: la Generalitat, si té un nou model de finançament que dóna 

clarament més recursos, ha de donar un missatge a la població catalana per a aquelles persones que 

tenen rendes més baixes i que, per tant, clarament estan més desfavorides, perquè puguin tenir una part 

d’aquest guany del país. Ja sé que això en el Cercle d’Infrastructures potser no toca, però jo ho dic perquè 
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ho vàrem practicar. Us n’explicaré un cas concret. Quan al 2001 es va pactar un model de finançament 

─en aquell moment amb el govern del Partit Popular─ que avui encara està vigent i que per cert ha 

significat uns increments de pressupostos de la Generalitat molt alts, una de les decisions que vam 

prendre des del govern ─a part de  començar a executar la línia 9 i tot el Segarra-Garrigues, Bracons, 

etc.─ va ser destinar un complement per a les persones vídues a Catalunya, perquè hi ha moltes 

persones a casa nostra que viuen amb 250 o 300 euros al mes. I si Catalunya obté en un moment un 

model de finançament, en algun moment al 2001 o al 2008, clarament millor que no pas el que tenia, la 

gent en general a Catalunya ha de notar els beneficis d’aquest model de finançament. Una part s’han de 

destinar a modernitzar el país i a preparar la seva economia de cara al futur, una altra part s’ha de 

destinar a poder compensar aquelles persones que necessiten una mica d’aire per poder viure amb més 

dignitat. I tercer punt: s’han de fer polítiques familiars per ajudar les famílies que tenen fills. Perquè un 

país també és, a part de les seves infrastructures, la seva demografia i la seva vitalitat demogràfica. I 

estem a la cua d’Europa en polítiques familiars. Algú s’ha de prendre seriosament això per posar-nos als 

nivells intermitjos de les polítiques familiars d’Europa i de les polítiques de natalitat. No podem fiar tot 

l’increment de la població de Catalunya a la immigració estrangera i a la immigració extracomunitària. Us 

dic aquestes coses tot i que ser que aquí no toquen plenament, però és cert que, sense renunciar que una 

part d’aquests diners han de servir no només per mantenir, sinó incrementar el ritme inversor de la 

Generalitat i complementat amb l’obligació de l’Estat d’invertir més, hi ha altres coses que també són 

fonamentals a nivell de país. 

 Pregunta (Sr. Joaquim Serrano): ─Recordo que quan es va inaugurar aquest Cercle en Pere 

Macias va dir que la mantega no anava contra les infrastructures, i que tot formava part del benestar. Així 

que per part meva, encoratjo que segueixi defensant que la nostra competitivitat es basa en coneixement, 

en infrastructures, i també en polítiques de benestar social. Dit això, la seva intervenció, com sempre, ha 

estat clara, molt coherent, presenta poques escletxes. Ens ha fet una descripció on ens ha vingut a dir, 

resumint: no hi ha projectes, cal un pacte polític el més ample possible però que alhora no sigui paralitzant, 

i aquest pacte ha d’estar resguardat dels hipotètics canvis polítics governamentals, perquè les 

infrastructures les hem de planificar més enllà d’una legislatura. Jo li volia posar en qüestió el fet que no 

tinguem projectes. A partir de l’acord estratègic signat entre les organitzacions patronals i sindicals i el 

govern d’aquest país d’aquests darrers tres anys, s’ha elaborat amb la participació d’aquests agents 

socials tant el pla d’infrastructures del transport que si bé sense gaire entusiasme ha estat un punt de 

trobada de tots aquests agents, com el pla d’energia, així com polítiques de gestió de l’aigua i de residus, 

que també compten amb aquest suport dels agents socials del país. Jo li volia demanar, ja que tindrà 

responsabilitats importants tant si serà en el govern com a l’oposició per fer aquest consens important per 

poder executar tot això que se’ns està endarrerint, que aquest consens existent amb els agents socials no 

quedi com una cosa perduda a partir de l’1 de novembre i que no ens quedem en aquella situació de la 

paràlisi per l’anàlisi. Jo crec que l’anàlisi ja fa anys que el venim fent, que tenim elements que fan un fort 

consens, i a partir d’aquí el pacte del polític benvingut però sobretot no facin taula rasa del que s’ha pogut 

fer aquests anys. 

 Sr. A. Mas: ─Celebro la seva intervenció per una raó, perquè enllaça amb coses que jo estic 

dient en fòrums diferents durant aquests dies i de forma bastant continuada. Em refereixo a un estil que 

nosaltres demostrarem si arriba el cas. Nosaltres moltes vegades hem criticat molt durament i amb raó, 

que l’actual govern del tripartit ha fet gairebé sempre bandera de voler-ho canviar tot perquè no 

s’assemblés res del que feia a allò que feia el govern anterior. Això ho hem criticat amb raó. I he dit 

públicament aquestes setmanes i ho reitero avui. Un futur govern liderat per Convergència i Unió 

aprofitarà com a bo allò que s’hagi fet bé durant aquesta legislatura. I he posat aquest exemple: si l’acord 
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de competitivitat, qualitat de l’ocupació i internacionalització compta amb un consens ampli, com de fet és 

així, entre les forces socials i les forces polítiques, es pot retocar en alguna cosa que va quedar pendent, 

per exemple, temes d’habitatge, es pot millorar en alguna cosa, però substancialment s’ha de mantenir i 

s’ha de dur a terme. Això que us dic avui aquí, ho vaig dir fa dos dies en una seu d’un sindicat. Nosaltres 

mantindrem i aprofitarem allò de bo que s’hagi pogut fer, tant des d’un punt de vista d’acords com des 

d’un punt de vista d’infrastructures endegades. I no em sap greu dir-ho d’aquesta manera, perquè el que 

s’hagi fet bé ─que jo crec que no és molt─ s’ha d’aprofitar. Si diem que el país no vol perdre temps des 

del punt de vista de la seva modernització, això implica no voler capgirar tot el que s’ha fet abans perquè 

es perdria temps. Us posaré un exemple, l’eix del Llobregat, la carretera, es podia haver inaugurat l’1 de 

gener del 2006, i s’inaugurarà probablement l’hivern del 2008. Va estar un any sencer aturat. I no parlem 

d’altres coses que coneixeu molt bé. Doncs això és un compromís nostre. I un apunt més. Aquest estiu el 

govern va presentar un pla d’infrastructures a vint anys que resulta que ni el propi govern ─no el tripartit 

sinó el bipartit─ hi estava d’acord. El gran anunci, fet el mes de juliol - agost de 2006 quan el tripartit ja no 

existia, es va presentar per part del conseller de política territorial i obres públiques, i consistia en un pla 

d’infrastructures a vint anys que ni tan sols té el consens del propi govern a dos, i que a més a més 

vulnera obertament, directament i flagrantment una resolució del parlament de Catalunya de la primavera 

passada impulsada per nosaltres que obligava al govern a pactar en el parlament el pla d’infrastructures 

de Catalunya si es volia dur a terme. Ara o després de l’1 de novembre. Aquesta és la situació. Jo estic 

totalment d’acord a mantenir els pactes que s’han fet, però, un pla d’infrastructures presentat per una part 

del govern amb l’altra part en contra, i a més a més no passat pel parlament en contra d’una resolució del 

parlament de Catalunya, aquest pla aleshores el considero allò que us deia abans, un vodevil 

propagandístic de molta alta intensitat i de molt baixa qualitat. I per tant, és lògic que entengueu que, 

respectant l’acord de competitivitat que l’haurem de respectar, aquell pla d’infrastructures suposat que es 

va anunciar el mes de juliol - agost, aquest pla s’ha de refer, ha de passar pel parlament, s’ha de defensar 

per part del govern, tot el govern, no una part sí i una altra no. Perquè sinó, què passarà amb el 

Departament de Medi Ambient quan s’hagi d’executar aquest el pla d’infrastructures, quants anys es 

trigarà en poder aprovar els projectes, etc. El govern ha d’estar cohesionat respecte el pla 

d’infrastructures. En aquests termes, nosaltres mantindrem aquest compromís que us dic. 

 Pregunta (Oscar Peña): ─Quería formularle dos preguntas. La primera d’ellas relacionada con lo 

que ha comentado antes del modelo de gestión portuaria y aeroportuaria. Ha hablado del modelo de más 

participación mayoritaria. Y esto me trae a colación un mensaje que se lanzó después del verano por 

parte de Convergència i Unió que era que las instituciones catalanas necesitaban una presencia más 

participativa y decisiva. A mi me gustaría que me confirmará si mayorias y presencia decisiva es igual al 

51 %. Y la segunda pregunta es relacionada con lo que ha comentado antes de la prioridad en el tema de 

los regímenes especiales del puerto de Tarragona y Barcelona. ¿Como se articularía esta apuesta por 

esos regímenes especiales? 

 Sr. A. Mas: ─Respecte a la primera pregunta, l’esquema és molt senzill. Quan nosaltres parlem 

de posicions decisives o majoritàries el que estem dient és que les institucions catalanes en plural han de 

tenir aquesta majoria que ha d’estar clarament per sobre del 50 %. No diem que hagi de ser la Generalitat 

de Catalunya, que dintre de les institucions catalanes d’entrada ha de ser la que tingui un pes més gran, 

sinó les institucions catalanes en conjunt han de tenir aquesta veu i aquest vot decisiu. Això en els port, 

poc o molt, ja ha passat des dels acords de l’any 97 concretament, si no recordo malament. En els 

aeroports evidentment és absolutament inexistent. Quan diem les institucions catalanes volem dir el 

govern de Catalunya, algun govern local directament afectat, i el món econòmic: els operadors més 

directament interessats, siguin cambres de comerç, siguin organitzacions de qualsevol altra mena. En el 
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port de Barcelona ho vam fer clarament així. És a dir, que tot aquell que tingui un interès directe i que 

estigui agrupat pugui estar present en la gestió de la pròpia estructura. Ara el concepte clau és que les 

institucions catalanes han de poder tenir aquesta presència majoritària. Si després això acaba que la 

Generalitat no té un 51 % directament, sinó que sumat amb els altres institucions catalanes tingui 

clarament per sobre del 50 %, nosaltres ja ho donarem per bo això, perquè el que ens interessa és que 

Catalunya es pugui defensar tota ella, i sumar esforços dintre de Catalunya.  

 En quant als règims especials, el que va estar a punt de treure en la negociació de l’Estatut, però 

al final va fallar pel tema de l’aeroport del Prat, és que es farien unes lleis específiques a les Corts 

espanyoles per desenvolupar la gestió del ports de Barcelona i Tarragona, i per desenvolupar la gestió 

dels aeroports de Reus, Girona, Sabadell i el Prat. I això és el que s’haurà de fer. Per tant, els règims 

especials poden venir ─que és com quedaran més ben travats─ a través de legislacions específiques per 

cada una d’aquestes grans infrastructures o, en alguns casos, per algunes en el seu conjunt, perquè 

segurament en alguns casos es poden sumar. 

 

 

 


