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Jo voldria fer una conferència que defugís molt el que és campanya electoral ─fora de la lògica 

del temps i aprofitant que no hi ha premsa, o només una de seriosa, El Vigia─. Voldria explicar una sèrie 

d’idees i sobretot centrar-me en dos temes cabdals: la doble F (ferrocarril i fibra òptica). Avanço ja que 

nosaltres considerem que la fibra òptica és infrastructura, i ens comprometem, si Esquerra està al govern, 

que una part del pressupost del Departament de Política Territorial i Obres Públiques vagi a parar a 

inversió en cablejat de fibra òptica a tot el país. És veritat que una part del país ja està cablejat, però hem 

d’arribar a tot el territori i, sobretot, donar-li un ús industrial i no només l’ús domèstic que se li vol donar. 

Parlem de doble F perquè son reptes importants i clars, que són els que hauríem de poder donar una 

empenta important en aquests propers quatre anys.  

 En primer lloc, m’agradaria definir què entenem per infrastructures, perquè estem veient que el 

debat nominalista ara és essencial. Per infrastructures entenem tot allò que està al servei de la creació de 

riquesa i del creixement econòmic, i això en bona part són els mitjans de transport. Per a nosaltres, també 

la fibra òptica és una infrastructura perquè és un mitjà de transport sobre el qual llisquen les noves 

tecnologies. I sobretot també perquè la infrastructura va lligada al concepte de mobilitat. I la mobilitat és el 

que fa que un país tingui un creixement positiu o es col·lapsi: quan hi ha bona mobilitat veiem com tota 

una sèrie d’elements econòmics s’alineen a favor, quan hi ha mobilitat obligada es generen prejudicis, 

situacions de dependència, fragilitat, elevats consums energètics, congestió, contaminació i ineficiència. 

Per això diem que les infrastructures i la mobilitat depenen del model econòmic i social que vulguem, és a 

dir, l’estratègia de creixement, el nou paradigma de creixement econòmic que necessitem ha de 

condicionar el model d’infrastructures que volem i no al revés. Tenim la sensació que primer és el 

concepte d’infrastructura i que aquest arrossega un patró de creixement econòmic, i aquí hi ha la idea que 

la construcció acaba esdevenint el motor d’una economia. I hem girat l’esquema perquè el primer que cal 

fer és una planificació econòmica clara, hem de saber on volem anar. Quan dic planificació no vull dir 

intervencionisme sinó que el que vull dir és que l’administració té l’obligació de pilotar els processos 

econòmics i posar el creixement de les infrastructures al servei d’aquesta estratègia econòmica. I poso un 

exemple modèlic dels països punters a Europa, que tenen una característica similar a nosaltres, que és 

que són petits: Finlàndia, Irlanda, Txèquia i Eslovàquia. Aquests dos darrers que sortien de l’òrbita 

socialista estan planificant la seva economia en base a una estratègia econòmica i a posar totes les 

infrastructures al servei d’aquest creixement. O un altre país com Eslovènia està a punt de superar-nos en 

renda per càpita, perquè el seu govern ha estat capaç de crear un model i posar tots els recursos a favor 

d’aquest model. I vull fer una digressió en aquest sentit, i ho dic aquí però també ho he dit a l’Escola 

d’Enginyers Industrials, a la Politècnica i a la Universitat Central: els projectes de recerca, els doctorats, 

les ajudes que s’estan donant al món acadèmic, no poden ser de lliure elecció com s’està fent en aquest 

moment. Les ajudes del govern les ha de condicionar a l’àmbit industrial. Els projectes de recerca han de 

tenir un fruit i una aplicació immediata en l’àmbit industrial. Això és el que han fet aquests països. Aquí 

tenim una recerca bàsica, de vegades interessant, però que pocs fruits dóna per al creixement econòmic i 

per implementar-ho a l’economia. L’administració s’ha de posar al capdavant i ser capaç de fixar uns 

objectius clars. I això és el que diem la planificació estratègica, que no vol dir res més que les 

infrastructures han d’estar al servei de determinats conceptes. Hi ha un discurs ─que tots en algun 

moment podem abonar─ que critica l’ecologisme perquè esdevé una barrera al creixement. Però a 

vegades l’ecologisme també té raó. Nosaltres som un país que vivim del paisatge, i quan l’oferta turística 

reclama preservar el paisatge, topa amb el desenvolupament, això vol dir que alguna cosa fem bé, és a 

dir, no hem planificat el model de mobilitat, no hem estat capaços de planificar el territori. I malgrat els 

esforços que s’han fet en els darrers anys, encara hi ha tota una sèrie d’elements claus per poder tirar 

endavant. Hem de tenir clar una llei de mobilitat que encara s’ha d’aplicar, uns plans territorials parcials en 
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redacció, hi ha manca de plans d’ordenació urbanística municipals en la majoria de municipis, hi ha 

absència de l’aplicació de la directiva europea d’avaluació ambiental ─i el dia que ens obliguin a això tots 

plegats patirem bastant si no ens posem al dia. L’exemple el tenim en el Pla d’Infrastructures i Transports 

de Catalunya, que es va aprovar recentment en el govern de Catalunya, que és interessant perquè 

dibuixa horitzons, com a mínim ens posa fins al 2026, però hi ha elements de mancança estratègica a 

l’hora de definir perquè no posa al servei de l’economia les infrastructures. 

 Abans d’entrar en matèria m’agradaria donar algunes dades estratègiques que crec que són 

important. Avui en dia el transport és el principal consumidor d’energia a Europa, és el 31% de l’energia 

que es consumeix. A Catalunya aquest consum és del 37%, o sigui que estem 6 punts per sobre del 

consum europeu del transport. La benzina i el gasoil suposen el 32% d’aquest consum, és a dir, hi ha una 

dependència excessiva dels carburants d’aquest tipus. El creixement del preu del petroli al 2004 fa que 

ens haguem de replantejar algunes coses. I això ens obliga a ser cada cop més curosos a l’hora de 

planificar aquesta mobilitat. És evident que els països que puguin col·locar les mercaderies de la forma 

més ràpida al centre d’Europa seran els països més competitius, i això passa pel ferrocarril. I també és 

evident que el procés de deslocalització industrial que estem patint té un model de reversió. En aquests 

moments, és veritat que hi ha potències com la Xina o com la Índia que estan col·locant mercaderies als 

nostres països de forma ràpida, barata, i que no hi podem competir. Però això també té un límit, el límit ve 

fixat pel transport. Transportar un vaixell de càrrega tèxtil als nostres mercats encara serà competitiu 

durant molts anys per part d’aquests països, però per altres mercaderies començarà a ser complicat. Això 

vol dir que determinades indústries de proximitat tenen èxit assegurat a casa nostra si som capaços de 

crear aquesta xarxa que lliga amb el que deia al principi de la doble F. Cal ser molt competitius en el 

model de globalització perquè és el que perdurarà ─que és la societat del coneixement, la globalització de 

la informació─, per això en cal la fibra òptica arreu per tenir una bona infrastructura de transport, però 

alhora cal ser competitius amb la mercaderia estrictament, que és el ferrocarril. I evidentment això lliga 

amb el port i amb els aeroports, perquè la combinació aeroport ferrocarril és necessària. Només una dada: 

a l’aeroport de Barcelona tenim un col·lapse absolut amb les mercaderies. Hi ha ineficàcia d’AENA i altres 

problemes, i això fa que alguns operadors associïn Barcelona amb problemes de descàrrega. I això té 

conseqüències logístiques, d’ubicació, intermodals, que les podem acabar pagant.  

 Voldria fer també una referència a una dada que diu llibre el blanc de la Unió Europea i que 

avalen els economistes seriosos, que és que el creixement econòmic va deslligat del creixement en 

infrastructures. Abans hi havia una constant, un paradigma que establia una correlació entre el creixement 

en infrastructures i el creixement econòmic. Ara ja no és així, perquè les noves tecnologies han permès 

que no necessàriament el creixement del volum de les infrastructures d’un país hagi de comportar el 

creixement econòmic. Es pot donar una situació d’estancament en infrastructures, si les tens molt bones, i 

que es pugui seguir creixent. I a l’inrevés, invertir molt en infrastructures i no créixer econòmicament. Això 

ho hem de tenir en compte. 

 Un altre tema a què volia fer referència és el tema de Kioto. L’hem de considerar quan 

reflexionem sobre el model de transport. Perquè malgrat que sembli estancat i cada país faci la seva llei i 

miri d’escapolir-se com pugui, al final acabarà essent una norma que la Unió Europea imposarà de forma 

clara. I ho dic perquè ens estem allunyant dels objectius del protocol de Kioto, i quan ens els facin aplicar 

tots de cop, comportarà greus problemes no només per la indústria sinó també pel transport. 

 També voldria referir-me al ferrocarril i a la importància del transport col·lectiu i a la intermodalitat 

a partir del fet preocupant que Espanya ha baixat els nombre d’usuaris de passatgers del ferrocarril: s’ha 

passat del 7% del 1999 al 5% al 2003. Això no vol dir que hagi augmentat en termes absoluts, perquè si 

sumem, en el cas de Catalunya, RENFE més els Ferrocarrils de la Generalitat, en el 2004 hi havia 162 
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milions de passatgers, fa deu anys eren 100 milions de  passatgers. Però, és clar, també en aquest temps 

la població ha crescut, i l’important és el percentatge. Hem d’arribar a les ràtios europees, perquè el 

Consell Europeu de Gotenburg va proposar que la xifra europea creixés de cara al 2010 i arribés a nivell 

de transports alternatius marítim i ferroviari fins a doblar la seva situació. Nosaltres estem lluny d’aquestes 

xifres. Aquesta és la pèrdua més preocupant perquè hem perdut capacitat en transport col·lectiu que és el 

que estalvia energia i el que descol·lapsa les carreteres. Aquí hem de recuperar terreny. I això no serà 

fàcil, perquè malgrat que el carburant s’ha apujat, cada cop hi ha més cotxes a les carreteres. El preu no 

és doncs dissuasiu, tot i que alguns economistes havien dit que la pujada del carburant provocaria una 

dissuasió, però no és així, i el transport col·lectiu va enrera. Davant de tot això, tenim un instrument que 

és la Generalitat, però també el govern de l’estat en inversions és un element cabdal. A mi m’agradaria 

explicar la situació que ens vam trobar al Congrés quan el grup parlamentari d’Esquerra ─que és un grup 

que vam recuperar l’any 2004, que no havíem tingut des de l’època republicana─ va haver d’intervenir en 

una conjuntura política en la qual no hi havia majoria absoluta i els nostres vots eren importants. El 2004 

─quan preparàvem els pressupostos per al 2005─ vam constatar tristament que, abans del dèficit 

acumulat en infrastructures, hi havia una absència total de projectes ferroviaris; és a dir, poc fet i res per 

fer. Hi havia, en primer lloc, una partida de 100 milions d’euros per Rodalies a Barcelona, 16 milions 

d’euros en reformes a la línia Ripoll Puigcerdà, 4 milions d’euros de reformes a la línia Lleida - Manresa, i 

projectes encara en redacció pel tram Vandellòs - Tarragona. No hi havia res més el 2004. I en alguns 

casos, com és el de la línia Ripoll – Puigcerdà o la línia Lleida – Manresa, no eren ni de millora de la 

infrastructura sinó senzillament era política de manteniment. I evidentment el que sí que anava a tot drap 

era la inversió en l’AVE, que era el que s’enduia i eixugava bona part del pressupost. Des del principi, es 

va intentar fer pressió a Madrid per desencadenar nous projectes i inversions ferroviàries que 

complementessin les obres de l’AVE, i encara a hores d’ara està resultant difícil. El nostre objectiu va ser 

obrir nous projectes ─ja sabeu que tots els processos són llargs, com a mínim són cinc anys: estudi 

informatiu, impacte ambiental, projecte constructiu i finalment licitació─ perquè ens semblava que estàvem 

obrint les condicions perquè més endavant pogués produir-se la inversió. Sembla però que l’únic objectiu 

del Ministeri de Fomento era fer arribar el TGV a la frontera francesa. Això no va evitar, però, que el 

primer any entréssim esmenes a la llei de pressupostos amb l’ànim de revifar projectes de desdoblament, 

com és el cas de la línia Barcelona – Vic, o l’arribada del tren a l’aeroport, o el cinturó orbital ferroviari. En 

la situació dels projectes ferroviaris cal assenyalar la manca de compromís i control de l’execució dels 

pressupostos. Per això és tan positiu i ens congratula tant que s’hagi fet un conveni en matèria ferroviària 

entre el Departament de Política Territorial i el govern de l’estat. Això és un pas important. S’ha fet un 

conveni que preveu una inversió de 2.363 milions d’euros fins al 2012 en noves obres ferroviàries. I això 

és al paper. I a vegades aquest és el problema que ens hem trobat, que el paper ho aguanta tot. És una 

tàctica que no és d’ara, ja la feia en el seu moment el Partit Popular: augmentaven les partides, amb la 

qual cosa el percentatge a Catalunya creixia de forma important, i amb això ens podíem fer la foto al diari 

dient: “el grup parlamentari ha aconseguit tants milions”, però després no s’executaven. I aquell mateix 

diari no feia el control del que era la liquidació del pressupost que és la mare de totes les batalles. Era pa 

mediàtic per avui i fam d’infrastructures per molts anys. I això ha estat un abús permanent de tots els 

grups parlamentaris ─no ens salvem ni nosaltres, i faig autocrítica. En els dos últims anys hem intentat no 

entrar en aquesta dinàmica. I algun cop es va dir que havíem pactat els pressupostos a canvi de res. I el 

que passa és que no volem enganyar-nos a nosaltres mateixos. Perquè la jugada pel govern de l’estat 

espanyol és joc rodó: és a dir, pressuposten 100 milions a la línia de tren i queden bé amb Catalunya, fan 

la foto, però de fet no se’ls gasten, són virtuals. Una altra experiència de què significa signar un convenis 

és el cas del conveni de carreteres que vam forçar nosaltres al 2004, que ja va pel seu segon any. 
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Preveia una inversió de 3.805 milions d’euros durant set anys. El total de la inversió per al 2007 oscil·la 

entre 337 milions d’euros i la previsió per l’any següent és de 358 milions d’euros. O sigui, si el conveni 

dura set anys, i durant els tres primers es preveu invertir 915 milions d’euros, se suposa que entre el 2009 

i el 2012 es gastaran una mitjana 722 milions anuals per carreteres; això és gairebé impossible. Per tant, 

es signen convenis que resulten impossibles de gastar. I això és la sensació que tenim que qui dia passa 

any empeny: que tots plegats inflem el globus, surten grans xifres al diari o al telenotícies, però al final 

l’aplicació és molt baixa. Pensin que en el proper exercici 2007 hem detectat projectes viaris per valor de 

100 milions d’euros que estan clarament posats per incrementar pressupost, projectes que tenen unes 

possibilitats nul·les de fer efectives la inversió prevista. És el cas de la carretera Viladecavalls – Terrassa, 

que no té encara actes d’expropiació i es preveu l’execució de 23 milions. O a l’autopista 27 entre 

Tarragona i Valls que té quatre trams sense projecte constructiu i preveu una inversió de 50 milions. Això 

s’ha pressupostat quan és impossible que l’any que ve s’hi gastin ni un milió d’euros, i n’hi ha previstos 50 

i 23. I en canvi, paradoxalment, tenim la nacional 340, al pas per Vallirana, que se’ls hi ha demanat al 

Ministeri de Fomento flexibilitat, ─us recordo que allà s’ha de fer un túnel que descongestionaria molt en 

una carretera que no és de peatge, però que en el moment que es va enfonsar el Carmel l’alcalde va 

demanar aturar el projecte─ i Fomento en canvi no hi ha posat gas, sinó que al més pur estil burocràtic va 

parar el projecte, i portem perduts uns 50 milions perquè ha recomençat tot el projecte constructiu; són 

molts diners perduts! Per això demanem la clàusula de garantia pressupostària, i hi insistim des de fa dos 

anys. Volem un mecanisme que és perfectament legal ─el vicepresident i ministre d’economia s’hi oposa─ 

que és una clàusula de garantia d’execució. Ja som conscients que els projectes no es poden executar al 

100%. Però el que diu la Unió Europea és que la mitjana d’inversió i d’execució òptima frega el 85%. 

Quan fem preguntes per escrit al govern espanyol, o a la compareixença que li vam demanar al Sr. 

Solbes ara fa tres setmanes, va dir que els projectes a Catalunya s’havia arribat al 96% d’execució. És tan 

poc creïble això, que ells mateixos en el projecte de pressupostos d’enguany hi ha la memòria d’una 

mena de pseudoliquidació del que pensen que s’havia d’executar l’any anterior. I resultat que només del 

que van pressupostar l’any passat, és a dir, del 2005 per enguany, ja s’han perdut 500 milions d’euros. 

Són molts diners. Ara, quan li diem al Sr. Solbes, diu que no és veritat malgrat que surt en els projectes 

plurianuals. I és per la clàusula de garantia que vam ser molt crítics amb la famosa disposició addicional 

tercera de l’Estatut en les inversions i no la vam votar. Aquesta clàusula comportaria que tot allò que es 

deixi d’executar fins al 90% ha d’haver-hi una transferència de capital a la Comunitat Autònoma. I és 

l’única fórmula de motivar el Ministeri de Foment, al Ministeri de Medi Ambient i als altres que compleixin, i 

si no ho fan hauran de transferir capital.  

 Així doncs, la situació ferroviària actual és la següent: després de dos anys comencen a formar 

part dels pressupostos de 2007 els projectes que vam col·locar. És positiu el fet que puguem començar a 

nodrir-nos de projectes ferroviaris, però és negatiu haver perdut dos anys i no tenir cap control de 

l’execució. Alguns exemples dels projectes que consten i que vam incloure com a grup parlamentari en 

aquests dos anys són els següents: desdoblament entre Montcada i la Garriga, nova línia Sants – 

Aeroport, accessos al Port de Barcelona per mercaderies, adaptació de la línia Papiol – Mollet, 

soterrament de les vies de Sant Feliu. Ara, però, el que ens amoïna és que hi ha altres projectes que són 

part del conveni de ferrocarrils però que no hem vist en els pressupostos d’enguany. És a dir, que són en 

aquest conveni ferroviari que va firmar el govern de la Generalitat i el govern de l’Estat, però que no 

apareixen en el projecte previst per invertir en aquest any. Per exemple, el desdoblament de la Garriga – 

Vic, i perdre temps amb això és realment col·lapsador per aquell tram. Uns altres exemples són: 

allargament de la línia entre Blanes i Lloret, bypass de mercaderies del port de Tarragona, apartadors per 

mercaderies a l’entorn de Lleida, nova línia Castelldefels – Cornellà per poder fer línies de tren costa – 
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interior, interior – costa, interior – interior, soterraments a l’Hospitalet de Llobregat i Montcada i diversos 

intercanviadors. No cal dir que nosaltres ja hem fet les esmenes per introduir-los. Però això no hi és, i 

tanmateix no és un gran cost, estem parlant d’estudis informatius i projectes constructius. I són els que 

formen part del gran acord que van fer el conseller Nadal i la Sra. Magdalena Álvarez. Una altra realitat 

són els projectes que s’han anunciat que es desenvoluparen en el Pla d’Infrastructures de Catalunya però 

que no ens consten materialitzats ni en el conveni ni en els pressupostos. És el cas de la línia interior i 

desdoblament del ferrocarril al Maresme, cinturó orbital ferroviari, l’eix transversal ferroviari –que és el 

famós que ens van presentar des del govern de la Generalitat que havia de ser solució a un dels 

problemes─, estació de mercaderies del Far - Vilamalla, i potenciació del corredor mediterrani –que 

després m’hi referiré específicament. I no dubtin que hi estem a sobre d’això, hi estem treballant, i fem el 

que no fa el ministeri. Fem l’estudi de viabilitat i ho preparem de cara als pressupostos. Pensin que el 

conveni compromet una despesa de 2.363 milions d’euros fins al 2012 en nous projectes, i actualment, 

traient la inversió de la línia tren d’alta velocitat fins a la frontera francesa, l’ADIF i el Ministeri preveuen 

gastar només 1.160 milions fins al 2010, per tant ens quedarien gairebé dos anys per gastar els 1.000 i 

pico milions de diferència. El que vol dir és que el que hi ha al conveni és molt difícil que es compleixi si 

depèn del Ministeri de Fomento. A l’àmbit dels ferrocarrils darrerament estem arrossegant cinc llasts i és 

hora de desfer-se’n. Primer, la ja comentada prevalença de les obres del tren d’alta velocitat davant altres 

inversions. Segon, totes les decisions rellevants de rodalies les han congelat fins a obtenir les conclusions 

d’un estudi que es va adjudicar el setembre de 2005: 800.000 euros per diagnosticar i fer propostes en 

aquest àmbit, i ens consta que el lliurament definitiu no serà fins a finals de l’any que ve. És a dir, han 

congelat tota la inversió a rodalies per fer aquest estudi, i en aquests moments sabem que amb sort el 

lliurement de l’estudi serà a finals de l’any que ve. No podem renunciar a la necessitat dels estudis i a la 

planificació, però el que si que s’haurà de reclamar és que la fase final de l’estudi ja inclogui el procés de 

consulta i contrast amb els agents socials i econòmics i administracions més rellevants, per tal que quan 

finalitzi es desencadenin les noves propostes amb la màxima celeritat possible. És a dir, el que no podem 

permetre és que es faci el tràmit habitual: que s’acabi l’informe de com invertir en rodalies i després 

comença tot el procés de nou (estudi informatiu, impacte ambiental...). Demanem, doncs, que abans que 

s’acabi l’informe ja es posi a consulta part d’aquest informe per poder guanyar com a mínim un, dos, o 

tres anys. Tercer, el tema del corredor del mediterrani, que ara m’hi referiré. Quart, la falta de titularitat de 

les línies, de competència per intervenir-hi, i la dependència de l’estat.  

 Fixem-nos en el cas del corredor del mediterrani, que és un dels casos que sempre estem posant 

a les nostres oracions, però que no hi ha res que es mogui. La mateixa Unió Europea es pregunta com és 

possible que un dels corredors més importants d’Europa, que podria ser alternativa de forma intermodal 

(amb ports i aeroports al costat) al que és la franja holandesa, estigui parat? En el Pla d’Infrastructures de 

la Generalitat diu que la nova línia projectada amb una velocitat de disseny de 300 km/h és destinada a 

permetre el viatge Barcelona - València amb 1h 30m i especialitzar la línia actual en trens convencionals, 

especialment mercaderies i regionals convencionals, 1.080 milions d’euros i l’administració competent és 

l’administració general de l’estat. Ara, saben vostès, que la reclamació està a disposar d’una via d’ampla 

europeu, l’UIC, i que donat que el corredor no està inclòs en la xarxa transeuropea de transport, aleshores 

això no es considera una prioritat. És a dir, mentre el pla territorial de la Generalitat diu que s’ha d’anar a 

300 km/h Barcelona – València, i que hi ha una part destinada, resulta que a la xarxa transeuropea de 

transport que és on aboca els recursos la Unió Europea aquest tema no hi apareix. En això nosaltres hi 

hem insistit, però ni Fomento ni Economia no han inclòs mai a l’agenda europea el corredor mediterrani. I 

és una necessitat. Quan preguntem i insistim, la ministra diu el que s’hi gastarà, però no hi ha una 

resposta clara de per què si o per què no. El que volen és que ens acontentem amb un objectiu difús que 
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és el que marca el Pla d’infrastructures de Catalunya i que diu que després del 2009 “mejora de la red 

convencional y preparación para su transformación progresiva en el ancho UIC, inicio en el cuadrante 

nordeste”. Això és el que diu, i amb això el conseller Castells estava entusiasmat. Però això és un principi 

general, és una declaració de bones intencions, però no diu exactament res. Diu el “cuadrante nordeste”, i 

això vol dir que no connectem amb València i anem baixant cap al sud, perquè el nostre interès seria la 

connexió d’Algeciras, Alacant, València, Tarragona Barcelona, i cap al nord amb la bifurcació cap a París i 

cap a Itàlia. Parla del “cuadrante nordeste”, però d’entrada deixa clar que a Castelló a Tarragona no hi 

haurà ample europeu. Caldria, doncs, pressionar amb més força per comprometre aquest objectiu eteri 

que planteja l’Estat i fer realitat propostes com les que planteja FERMET –l’associació d’agents de 

patronals que demana l’amplada europea per lligar tot el corredor del mediterrani─ de substitució 

progressiva de l’amplada convencional a la UIC i noves línies a determinats punts. Aquesta proposta la 

considerem fonamental perquè no només ens dóna una sortida ràpida i eficient, sinó que vertebrem l’eix 

més productiu en sectors importants com l’alimentació i la indústria. 

 Volia assenyalar també que hem començat a veure certes trampes de l’Estatut. La despesa del 

tren de gran velocitat suposava que les inversions de Foment arribessin al 18% anual, tot i que en conjunt 

no superava en més d’un 14% de les inversions reals de tot l’estat. Amb això vull dir que és veritat que 

l’any passat en els pressupostos vam arribar al 18% a Foment, però si posem altres ministeris inversors, 

no només Medi Ambient, sinó tot el que fa referència a tecnologia o a agricultura són ministeris inversors, 

però tot això no arribava al 14%. Semblava que ara amb el nou Estatut ja no hauríem de discutir més. 

Recordo les tardes a Moncloa quan ens intentaven convèncer al Sr. Carod Rovira i a mi mateix de la 

bondat de l’Estatut. Les paraules literals del president del govern que ens deia: “oblideu-vos del 

finançament, en finançament ho teniu perdut, perquè sempre hi haurà Andalusia, Extremadura i Madrid 

que impedirà que Catalunya tingui un finançament just. Però, fixeu-vos en la importància de les inversions, 

serà un “pelotazo” que durant 7 anys hi hagi una inversió del 18,85%, serà “la monda”. Però res d’això 

perquè només començar ja hem vist que hi ha una discrepància radical sobre com calculem aquest 

18,85% ─que a més fan trampa, perquè només compten el 18,80%, i aquest 0,05% són 10 milions 

d’euros. D’entrada, semblava que disposaríem de prop de 4.000 milions d’euros anuals que ens 

equipararíem al PIB que proporcionem, però amb sort arribarem als 2.800 o als 2.900. I ja ho veurem 

perquè hem assistit a una situació al·lucinant. No hi ha enlloc en els pressupostos alguna de les coses 

que havia afirmat el conseller d’economia, el Sr. Castells: ni els 169 milions destinats a peatges ni els 250 

milions de vagons de trens ─que el mateix Solbes va dir que si Castells considera que això és una 

inversió que ho digui però que els vagons van i vénen. I s’està perdent una oportunitat perquè estem amb 

el mateix problema de sempre: qui té l’última paraula és el govern de Madrid. I amb l’Estatut el que 

preteníem no era tenir més diners, sinó que l’última paraula no fos de ningú, que fos dels dos, obligar-los 

a tenir mecanismes de negociació i obligar a què ens asseguéssim a taula en condicions d’equitat. Això 

no es va aconseguir, i ara ens trobem com fan la lectura ells dels pressupostos. Només consideren dos 

ministeris inversors: Fomento i Medi Ambient. Hi ha hagut un augment en els pressupostos perquè hi ha 

hagut trampes comptables: hi ha hagut un creixement brutal de la despesa no regionalitzable, un 33%, i la 

regionalitzable un 8,3%. Això ho han fet per tenir més marge. I també hi ha hagut una confusió clara entre 

transferència i inversions. En la negociació, van reconèixer que encara que ens volguessin donar més 

recursos no hi havia prou obra. Però això es pot salvar fàcilment. Deixem el capítol 6 d’inversions i 

passem al 7 de transferències de capital: arribem al 18% a partir de les transferències de capital a la 

Generalitat, a les societats que ja s’han obert o es creïn amb empreses públiques mixtes mitjançant un 

conveni i facin la transferència de capital. No ens ho gastarem en un any o amb dos, però estaran allà 

amb doble clau. L’exemple és el canal Segarra – Garrigues, que l’administra una empresa pública i que 
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vam demanar 100 milions d’euros més, perquè encara que no es puguin gastar immediatament estaran 

allí i no dependrà de les contingències dels diferents governs i el canal podrà tirar endavant. Evidentment, 

de transferències no volen sentir-ne ni parlar. De la mateixa manera que hi ha un conveni de carreteres i 

ferrocarril, la solució és fàcil i lliga amb el que dèiem nosaltres de la clàusula de garantia. Això és una 

solució, i només cal voluntat política per arribar a aquesta solució. No té cap dificultat pressupostària, no 

té cap dèficit legal, és senzillament voluntat del govern espanyol. És el que estan fent els bascos en 

matèria ferroviària: la famosa i grega. El govern basc ha aconseguit fer la connexió de les tres capitals 

entre París i Madrid en tren d’alta velocitat. Ells el fan, és a dir, fan l’estudi informatiu (controlen l’agenda), 

fan el projecte constructiu (calculen per on ha de passar), negocien ells l’impacte ambiental, i la licitació. 

Qui licita és el govern basc. Els constructors catalans no hi ha pogut entrar mai allà. Això és així perquè 

aquí hi ha un fals liberalisme permanent. Aquí tothom és liberal i no intervencionista, començant pels de 

Madrid i els del Partit Popular. Però el liberalisme a casa nostra és un fenomen similar el catolicisme: 

tothom és catòlic no practicant. Perquè el proteccionisme que s’està fent i la presa de decisions a l’hora 

de contractar empreses, no es fa de forma liberal ni en condicions de mercat. A més a més, ens trobem 

que hi ha una estructura empresarial a Madrid que ha acumulat molt de capital fruit d’una sèrie de 

decisions produïdes pels governs centrals i amb una estructura financera a prova de bomba, i poden venir 

aquí i desertitzar el nostre mercat. No podem permetre que ens els propers anys a Catalunya tinguem 

manobres i que els enginyers i els arquitectes estiguin a Madrid, que siguem bàsicament 

subcontractadors de les empreses madrilenyes a l’hora de fer obra pública a Catalunya. O sigui que el 

proteccionisme, que aquí sembla una paraula lletja, el fa tothom. I nosaltres o ens espavilem o tindrem 

problemes. Hem passat d’un extrem a l’altre –i faig autocrítica─. De Convergència i Unió, que bàsicament 

sempre treballaven sis o set empreses del nostre país a, amb el canvi de govern, empreses madrilenyes. I 

les empreses catalanes d’obra civil de tota la vida esperaven que ara treballarien. I aquesta crítica l’he 

feta al conseller Nadal: has d’entendre que el mercat és important i que ha de treballar l’empresa més 

competitiva, però també s’ha de tenir una visió que vagi més enllà per arrelar. Posaré un contraexemple, 

quan el govern de la Generalitat amb el CETITI ─l’empresa de gestió informàtica de la Generalitat─ va 

haver de renovar la contractació de tots els serveis informàtics, va anar a buscar la millor oferta, però no 

només la més baixa, és a dir, que dins de les cinc o sis millors ofertes en segon lloc va considerar les que 

tenien radicació a Catalunya o que pensaven invertir a Catalunya. Benvingudes les multinacionals si 

vénen a Catalunya i acaben creant centres de decisió a Catalunya i hi inverteixen. El que no podem 

permetre és que vingui el Sr. ACS o les Koplovitz, i com que tenen una estructura financera a prova de 

bomba, van a la baixa perquè tenen les esquenes ben resguardades al mercat a Madrid, i per tant aquí 

desertitzen els nostres sectors i la nostra capacitat de decisió i de coneixement. En el fons, el que hem de 

fer en aquest país és lluitar –metafòricament─ contra el pont aeri. La fuga de matèria gris d’aquest país és 

el pont aeri: van allà perquè és allà on hi ha les decisions. Per això, hem de crear el nostre poder, i a 

l’hora de licitar obra s’ha de tenir en compte els que tenen les empreses aquí. Hem de veure qui crea 

riquesa Catalunya, qui afegeix coneixement i valor afegit. Els bascos amb la seva i grega ferroviària faran 

això: licitaran ells. Ells recapten els seus impostos i per tant no esperen cobrar la transferència o el 

conveni que ens hem inventat nosaltres, ells pregunten què li deuen a Madrid i es descompten les 

inversions en ferrocarril, i fins i tot és possible, que encara hagi de pagar Madrid ─els hi ha passat més 

d’un cop. Deixeu-me explicar una paradoxa que explica fins a quin punt és injust aquest model de 

finançament. L’altre dia vam obtenir un “secret d’estat”, vam aconseguir el compte d’explotació d’AENA 

del 2004 dels diferents aeroports espanyols. Cap sorpresa: set aeroports en superàvit (Madrid, Barcelona, 

Alacant, Tenerife sud, Palma, Màlaga, i Girona, que ja ha entrat en superàvit). Aquí no hi ha els aeroports 

bascos: el de Loiu tenia un dèficit de 5 milions d’euros, l’aeroport de Donosti semblant, i el de Vitòria 
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també entrava en un dèficit important. Aleshores, paradoxes de la vida: tenen un sistema de finançament 

fantàstic i, a més a més, els hi estem finançant nosaltres també els seus aeroports. És a dir, és el model 

que és una injustícia. Aquí hi ha un nou problema per veure com aplicarem el nou Estatut veient el que 

passa. La solució que tenim són els convenis, no tenim cap altre solució. I aquí tots els partits catalans 

s’hi han de comprometre a forçar a Madrid els convenis. Ara és el moment, no després de les eleccions, 

perquè hi ha el debat pressupostari, no podem esperar. Dimarts que ve hi ha l’esmena a la totalitat. 

Presentarem esmenes a la totalitat Convergència i nosaltres (a part del PP, per raons absolutament 

oposades). El govern espanyol passarà bé l’esmena a la totalitat perquè té el suport de Izquierda Unida i 

el Partit Nacionalista Basc –que fa reivindicació però està lligat perquè hi ha un creuament d’interessos 

perquè el govern Ibarretxe necessita aprovar pressupostos i tindrà el suport del grup socialista del 

parlament basc i a canvi el PNB donarà cobertura per superar l’esmena a la totalitat. Després començarà 

el tràmit d’esmenes que s’acabarà a finals de novembre quan retorni del Senat. Ja haurem passat les 

eleccions i veurem que algú que ara està molt contundent variarà de plantejament. No deixa de ser curiós 

com es comporta Convergència en tot això. Jo tinc memòria i recordo perfectament l’endemà de sortir de 

la Moncloa havent signat l’Estatut va dir que el model d’inversions durant set anys suposaria en total 

3.000 milions d’euros per Catalunya. Ara diu que són 6.000; doncs, benvinguts si van creixent. Però s’ha 

de ser coherent: és ell qui ho va pactar i no ho va deixar ben lligat. Deixem el passat i anem al futur. 

Posem-nos d’acord per crear aquests mecanismes de clàusula de garantia i de conveni, sinó no ens en 

sortirem. Crear empreses mixtes, que dipositin els recursos, i que siguin ells que executin les obres. Això 

topa amb la mentalitat l’alt funcionari de Madrid, i és un obstacle clar a l’hora d’anar endavant. 

 Un darrer apunt sobre l’Estatut. S’ha aprovat una moció que se’ns ha vengut com a molt positiva: 

el PSOE i Iniciativa es posen d’acord pel traspàs de rodalies. Tant de bo, però el que diu la moció 

exactament és només “iniciar converses”. I faig una reflexió prèvia. Tots volem que ens traspassin rodalies, 

que ens traspassin ports i aeroports, però ho hem de fer bé. Perquè que no ens passi el que ha passat 

amb el tren de la Pobla de Segur. Quan estàvem negociant pressupostos, nosaltres vam forçar a la Sra. 

Álvarez a col·locar 10 milions d’euros el tram de tren Lleida – La Pobla de Segur per posar-la al dia. 

Perquè si ens l’han de donar que ens la donin neta. Quan nosaltres estàvem negociant aquesta esmena, 

ens assabentem que el Nadal i el Saura portats pel frenesí de signar coses quan arribes al govern, signen 

el traspàs, però el traspàs net. I ara resulta que ha de ser la Generalitat qui ha de posar-hi diners, i 

Ferrocarrils de la Generalitat ha invertit més diners en la línia Lleida – La Pobla que la DIF en tota la línia 

convencional i rodalies de l’any 2006 a Catalunya. Un mal negoci. Els traspassos són importants però 

s’han de quantificar bé, perquè si ens donen una línia com aquesta ens l’han de donar en condicions o 

com a mínim en el decret de traspàs ha d’haver-hi diners, perquè a sobre ens carreguem els morts. 

 I una reflexió final. Bona part dels objectius de llibre blanc europeu, del PEIT i del Pla 

d’Infrastructures de Catalunya volen unànimement potenciar el transport de mercaderies per ferrocarril 

enlloc de per carretera. En aquest sentit, Europa es compromet a passar del 8,5 % al 15% al 2010, i a 

Catalunya es pretén passar de l’actual 3,6% al 11% al 2026. El decalatge amb Europa és evident, i ens 

obliga a un augment anual de més del 8% ─que no és poc. És evident que no arribem a Roma, però si 

complíssim aquest objectiu, voldria dir que hi hauria d’haver una inversió del 8% cada any. D’aquí ve, 

també, la importància de les autopistes del mar per extreure tràfic de camions pesants per carretera i 

traslladar-los a les rutes marítimes, o la creació dels plans de mobilitat sostenible per potenciar els 

transports col·lectius en els entorns metropolitans. Ara, però, aquest repartiment modal, per exemple el 

canvi de mercaderies dels camions al tren, suposa altres reptes que també cal treballar a temps en el 

sector del transport i que no s’han d’obviar en l’agenda de treball. Cal ser conscients del impacte que 

tindrà sobre el sector del transport per carretera i cal intervenir-hi aviat. De fet, un fort impuls a les 
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infrastructures de mercaderies per ferrocarril s’afegirà als impactes que a hores d’ara té el creixement del 

preu gasoli. Aquesta advertència ha d’obligar a ajudar a sectors a reconvertir-se i especialitzar-se davant 

aquest nou escenari. Altrament ens podem veure amb la paradoxa que acabem subvencionant el model 

que hem volgut substituir, el que genera col·lapse i externalitats ambientals. Una altra qüestió urgent en 

matèria de mercaderies és l’evacuació de mercaderies del port. El port preveu passar de 2,2 milions de 

tones l’any 2005 a 4,5 milions a 2008, i 7 al 2010. És impossible pensar en un desenvolupament portuari 

d’aquestes magnituds si les mercaderies no es poden evacuar per ferrocarril. En aquest sentit, és vital 

agilitar els accessos ferroviaris al port: una nova línia exclusiva des de Castellbisbal a Mollet, i tants 

apartadors com siguin necessaris en el seu trajecte cap a la frontera francesa perquè el seu 

desplaçament i freqüència puguin ser ben compatibles amb el transport de passatgers. Ens consta que es 

va per aquest camí. Però hi ha la falta de competència. I si llegim l’estudi informatiu dels accessos 

ferroviaris al port de Barcelona, veurem que permanentment es refereixen a “lo previsto en la normativa 

estatal”. Això demostra fins a quin punt hi ha la pretensió de tenir-ho lligat i el marge de maniobra sigui 

mínim. 

     Una referència final sobre la fiscalitat en la gestió de la mobilitat per condicionar el repartiment 

modal. No ho podem basar tot en les inversions, queda per exemple tot un camí per recórrer en termes de 

fiscalitat. Podem citar l’aplicació de peatges orientats a gestió eficient de la mobilitat o taxes ecològiques 

de les mercaderies, l’anomenada eurovinyeta, com ha fet Alemanya amb l’aplicació de peatges de 

transport de mercaderies per carretera o com ha fet Suècia en relació a les desgravacions del querosè 

dels avions. A Suècia, quan es vol transportar per avió havent-hi un sistema alternatiu, es grava el 

querosè. També és un absurd cobrar un impost de matriculació associat a la potència dels vehicles i no 

associat als nivells d’emissió dels contaminants. De fet, tenim la proposta al congrés que aquest impost 

sigui en funció del consum. Reconduir els actuals peatges indiscriminats per motius d’inversió en models 

planificats que associïn els cobraments a una voluntat de condicionar la intermodalitat, i amb aquest 

objectiu s’ha fet una proposta de llei també al Parlament de Catalunya. 

 I una reflexió final en matèria de fibra òptica. Considerem que les telecomunicacions una 

infrastructura tan bàsica com poden ser les carreteres o els trens. Tot i la liberalització del marc regulador 

espanyol, avui a Catalunya el sector de les telecomunicacions està en situació de monopoli on Telefònica 

té el 80% del mercat fix i el 50% del mercat mòbil. Si bé la regulació de la comissió del mercat de 

telecomunicacions obliga als operadors dominants en cada mercat a donar accés a tercers a la seva 

infrastructura per proveir serveis, la realitat és que aquesta regulació queda sempre antiquada per la 

vertiginosa evolució del mercat. De manera que els serveis que avui demanem als operadors dominants 

per als alternatius no estan regulats i els que ho estan les condicions d’accés són cares i plenes de 

barreres burocràtiques i tècniques. I hi ha un exemple clar: el Pla Foton de Telefònica. Telefònica té 

cablejat amb fibra òptica totes les ciutats de més de 50.000 habitants de l’estat, i no la posa en 

funcionament perquè té por que aquesta inversió l’hagi de socialitzar i posar-la al servei d’altres 

companyies. A Itàlia, ja hi ha hagut una decisió que ha obligat a l’empresa que fins aquell moment era la 

pública a posar al mercat aquest servei de banda ampla. Això és una decisió que s’ha de prendre: o se li 

donen garanties a Telefònica o no se li donen, però se li obliga a posar la fibra òptica al servei del mercat. 

No pot ser que estigui cablejat part de país i no es posi en servei. L’administració ha de crear 

infrastructura, perquè aquestes companyies estan en règim de mercat i aposten pels sectors que els hi 

donen rendibilitat a curt termini. Per fer arribar la fibra òptica a tot el territori l’administració ha d’intervenir 

creant un operador neutre. Això ho vam impulsar nosaltres al capdavant del govern, crear un operador 

neutre amb capital públic amb entrada de capital de privat (hi havia dues societats d’inversió americanes 

interessades en entrar) per crear una infrastructura perquè altres companyies privades catalanes, 
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espanyoles o estrangeres poguessin lliscar, crear competència i arribar a tot el territori. Però quan 

Esquerra va sortir del govern, es va paralitzar el projecte. 

 I per acabar, per part d’Esquerra, no volem parlar més del passat, ara s’obre una nova etapa. 

Primer, es tracta d’aplicar bé l’Estatut, es tracta de crear condicions perquè l’Estat tingui el compromís 

d’invertir en Catalunya, ens hem de posar al dia en el tema d’infrastructures, és important el peatge però 

el rescat de peatges no pot hipotecar la inversió futura. Segon, ha d’haver-hi empresa a Catalunya perquè 

pugui fer obra civil, en condicions, dissenyar-la i fer-la. Això vol dir que quan més poder tenim a Catalunya 

per decidir-ho, més futur tindran les nostres empreses. Tenim futur com a subcontractats, però no com 

adjudicatoris de les obres. Tercera, és vital vestir-nos de fibra òptica i de ferrocarril de mercaderies. És 

bàsic que ho fem perquè són els dos elements que ens permeten fer un salt qualitatiu al paradigma del 

nostre creixement industrial. I la consideració final: nosaltres proposem un pacte nacional d’infrastructures. 

Estem disposats a posar el nostre programa damunt de la taula juntament amb els altres partits, 

institucions, sindicats, patronals i ecologisme responsable i posar-nos d’acord per fixar les infrastructures 

pels propers 35 anys. I a partir d’aquí no es discuteix res més. Guanyaríem molt de temps si esmercéssim 

uns mesos a fer això.  

 

DEBAT 

 Pregunta: ─Plantejaria dues qüestions. La primera és que Joaquim Coello li ha plantejat la 

possibilitat que el Port prengui part per accelerar el procés de fer els seus propis accessos. Hi ha un 

antecedent en el cobriment de la llera del Llobregat, que no es va fer fins que el port no va posar mans a 

l’obra. Jo voldria saber si això és possible o no és possible. La segona qüestió, que se n’ha parlat al Senat 

en les quatre últimes setmanes, és l’ecobono o d’ajudes financeres, amb les dues mocions que s’han 

aprovat sembla que els polítics els faci molta por parlar d’una cosa tan concreta com l’ecobono. Quina és 

la posició d’Esquerra República en aquest sentit? 

 Sr. Puigcercós: ─La primera, jo estic d’acord amb el que ha dit el Sr. Coello perquè és el que ens 

permetria tenir la garantia que es farà. És el mateix exemple que jo posava del canal Segarra - Garrigues. 

Té entitat suficient com perquè els recursos de l’Estat vinguin i sigui la societat del canal mateix qui 

s’administri. En el cas del port, si els recursos que van als accessos ferroviaris els té el port, tenim una 

garantia que es faran. Si ho ha de fer directament Fomento no la tenim. Per tant, seria una fórmula ideal 

que ens permetria visualitzar allò que deia abans de la forma de convenis. Quant a la segona qüestió, 

seré sincer, no conec prou bé el tema de l’ecobono. No podem saber de tot, i podria estar donant-li voltes, 

i prefereixo no entrar-hi. Però, el tema del Sr. Coello és evident, com més les obres les acabin fent entitats 

que no depenguin directament de Fomento, més garantia tindrem que s’acabin fent i entraria plenament 

en la fórmula de convenis que proposem nosaltres. I ja ens hi comprometem públicament que si es per 

nosaltres buscarem la fórmula perquè això es pugui fer així. I és important, perquè si aconseguíssim 

vertebrar ferroviàriament la sortida del port reduiríem un 30% del transport pesat als accessos, i un 

exemple són les rondes, l’estudi està fet. I es notaria això a les rondes. 

 Pregunta: ─Dues qüestions. En el tema de l’ecobono, encara que no hi entrem, és partidari de 

donar ajudes o subvencions a modes de transport que per la seva poca contaminació, com és el cas del 

transport marítim, altres estats europeus en donen, ja que sembla que el debat polític va cap aquí. La 

segona qüestió és sobre el Pacte Nacional d’Infraestructures. Ja sé que no vol parlar del passat, però tres 

anys després d’estar en el govern de Catalunya, si fem aquest anunci ara, no és que s’ha perdut molt de 

temps per a les infraestructures? 

 Sr. Puigcercós: ─Nosaltres seríem partidaris de subvencionar sistemes de transport que siguin 

sostenibles, gastin poc i siguin competitius, com el cas marítim. Si la normativa europea ho permet, per 
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què no? Si ho fan altres països europeus, si la Unió Europea ho permet, i hi ha la jurisprudència que fa 

que no facis mal a altres països, ens sembla raonable. Ara bé, torno a dir-ho, podem subvencionar el 

transport marítim perquè descongestiona les carreteres, però sempre i quan en el moment que arribin al 

port tinguin un bon sistema de descàrrega, puguin ser agafades ràpidament i transportades i distribuïdes, 

perquè sinó podem subvencionar i trobar-nos amb un col·lapse al port de Barcelona i de Tarragona 

monumental. Sí, doncs, sempre i quan siguem capaços de fer tots els deures. I la segona pregunta, de si 

hem perdut tres anys, doncs jo crec que sí. Faig autocrítica. Per què? Sí que s’han fet coses, però s’ha 

licitat poc. Sí que s’han fet estudis informatius, i si que s’ha fet projecte constructius, però poc. Ara bé, 

aquests tres anys no deixen de ser la tònica dels últims vint-i-tres anys. No ens enganyem. Quin és el 

gran eix dels últims vint-i-tres anys que s’ha fet a Catalunya per part de la Generalitat? L’eix transversal. 

El més seriós que s’ha fet és això, però mentrestant ens trobem que pel que fa a carreteres de la 

Generalitat només s’ha fet alguna infraestructura important en xarxa secundària, i algun desdoblament 

també important, però el més transcendent, el que ens permetia vertebrar el país que és l’eix transversal 

és va fer tard, malament, inacabat i curt. Això sí, com sempre explico, el vam inaugurar onze vegades. 

També cal dir que la sinistralitat i la mortalitat és la més elevada de les carreteres catalanes. Ara hi ha el 

projecte de desdoblament, fet també amb una dificultat objectiva, perquè quan es va fer era un absolut 

nyap, però desdoblar ara el tram Vic – Girona té un cost monumental. Ara bé, en aquests tres anys, s’han 

fet estudis informatius, i projectes constructius, però jo crec que hi ha hagut una conflictivitat excessiva en 

aquests temes. Perquè hem xocat dues mentalitats, i aquí Esquerra és el que ha intentat fer més ponts. 

Ha xocat la mentalitat del Partit dels Socialistes que en alguns aspectes és força desarrollistes, amb la 

mentalitat d’Iniciativa per Catalunya que per ells gairebé no es faria cap obra. I Esquerra s’ha trobat al mig 

fent de pont. I a vegades algunes de les coses que hem fet no han sortit prou bé. El famós túnel Vic – Olot, 

el túnel de Bracons, s’ha buscat una solució que al final sembla que no contenta ningú: no contenta als 

defensors del medi ambient i no contenta als que volien un gran mitjà de transport. Per això, diem que, 

vista l’experiència, el que ens convé és un pacte nacional. Però també posar un exemple perquè no 

sembli que quan hi ha un govern d’esquerres es paralitza tot: el tren de gran velocitat que porta un 

endarreriment important, de les set vegades que s’ha intentat canviar de traçat, quatre ho ha fet un govern 

de Convergència, dos Madrid, i un l’Ajuntament de Barcelona. Però quatre vegades un govern de 

Convergència, això perquè no es digui que només és un problema del govern actual a l’hora de parar una 

obra. A vegades és raonable aturar un traçat si es pot fer millor. I això a Madrid li va molt bé perquè si 

se’ls hi para és menys inversió. I una reflexió final que també té a veure amb això. El famós debat sobre la 

interconnexió de la línia elèctrica. Quan nosaltres demanem un gran pacte nacional és per no fer trampa. 

Perquè en aquests moments Convergència fa trampa amb el tema de la interconnexió. Si escoltem el 

senyor Duran Lleida i el senyor Mas diuen que interconnexió elèctrica ja, i acusen el govern de Catalunya 

d’incapaç, de bloquejar el tema, o acusen al ministre Montilla quan era davant de Foment. Però si recorres 

el país i veus les pancartes i les manifestacions contra la interconnexió, resulta que al davant hi ha tres 

alcaldes de Convergència i Unió: hi ha l’alcalde de la Jonquera, hi ha l’alcalde de Vilafant i hi ha 

l’alcaldessa de Vilademuls, que és la presidenta de l’Associació de Municipis Contra la Línia d’Alta Tensió. 

A què juguem? En castellà hi ha aquella frase: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Ens sembla que 

aquí el que convé és un pacte per posar-nos d’acord en una sèrie de coses. I quan dic transport, també hi 

puc posar energia i aigua. És a dir, hi ha temes que s’han de posar damunt de la taula i els hem de 

concertar. No és un problema del govern que hi hagut fins ara, el govern anterior ja va entrar en aquesta 

dinàmica. Jo crec que el més intel·ligent seria posar-nos d’acord, i si algú es queda despenjat que es 

quedi despenjat però que hi hagi una concertació clara per deixar aquests temes fora del debat. 
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 Pregunta: ─Amb aquesta mena de contradicció entre ecologisme i infraestructura dóna la 

impressió que Esquerra Republicana sempre acaba decantant-se cap al costat de l’ecologia. Aleshores 

veient la il·lusió que hi poseu a Madrid a mirar de portar cap aquí el màxim de diners, dóna la impressió 

encara més forta que una cosa és el que feu vosaltres i l’altre les bases d’Esquerra, i que s’acaba sempre 

decantant sempre del costat de les bases. Clar, això, i així ho percep la ciutadania, a la franja costanera 

queda suavitzat per la pressió de tots els agents econòmics, però anant Catalunya endins, el famós 

reequilibri territorial, és un desert, i des de la zona de Gandesa i la zona del Pallars, allà l’ecologisme té 

més força que les infraestructures i el problema es multiplica per dos. Aleshores, la pregunta seria: a 

banda d’aquest pacte, el cas concret és que els d’Esquerra figuren en el quart cinturó, i ha de quedar clar 

el missatge a la ciutadania de la vostra postura, per això seria bo que parléssiu de casos concrets i com 

ho decidiríeu. Penseu que el presidenciable Montilla diu que ells no formarien govern amb un equip que 

s’oposi al quart cinturó. Podries concretar més això, sobretot fent èmfasi en el 80% del territori de 

Catalunya que té uns problemes immensos, no hi acaba de quedar ningú. 

 Sr. Puigcercós: ─Bé, abans he detallat accions concretes. No podran trobar una obra de 

connexió del litoral cap a ponent, on Esquerra s’hagi oposat. I posaré l’exemple del quart cinturó. En 

infraestructures passa una mica com en el futbol, que opina tothom. I el Sr. Montilla hauria de saber que el 

quart cinturó no existeix, i no perquè ho digui Esquerra sinó perquè ho diu el conseller Nadal. I per què no 

existeix? Doncs bé, tots els estudis tècnics que s’han fet, tant els de Madrid com els de la Generalitat, 

demostren que el problema del quart cinturó no és un problema del transport pesat que ens ve d’Europa i 

va cap a ponent, aquest no és el problema perquè hi ha la B-30. El problema del quart cinturó és la 

mobilitat de turismes o de transport de mercaderies entre les comarques del Vallès. Aquest és el principal 

problema: l’aglomeració que hi ha a municipis com Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Rubí, l’amalgama de 

municipis que va des de Viladecavalls fins a Abrera ─que ja és Baix Llobregat- i fins a Granollers. Si 

haguéssim fet el quart cinturó tal com va sortir en el primer projecte hagués estat el caos absolut perquè 

haguéssim col·lapsat tots els accessos del famós quart cinturó cap a aquests municipis, ja que no estan 

preparats per absorbir el que s’hagués generat en aquella carretera. Què s’ha de fer? Doncs el que s’està 

fent en aquests moments, licitar d’Abrera fins a Viladecavalls perquè el problema és de congestió. I això, 

nosaltres hi vam votar a favor. Sovint el tòpic sobre nosaltres aguanta, però aquí vam ser clars i 

contundents, d’Abrera fins a Viladecavalls això ja està projectat, tot i que hi ha un problema amb Fomento 

per el bypass de Viladecavalls. El que diem a partir d’ara és que hem de millorar la mobilitat d’aquests 

municipis. I això vol dir desdoblar carreteres i fer-ho bé. Perquè si aquesta mobilitat es garanteix, jo li 

asseguro que la B-30 per al transport pesant va perfecte. I en allò que deia abans que tothom opina 

d’infraestructures, també tenim el Sr. Piqué que amb les seves paraules demostra que si va a la Cerdanya 

hi va per l’eix d’or. L’eix d’or és aquell que passa pels túnels de Vallvidrera, Terrassa, Rubí, Manresa, i el 

túnel del Cadí: és l’eix d’or perquè és el més car d’Europa si es fa de punta a punta. I és que no sap de 

què parla quan diu que a Catalunya no hem de fer un quart cinturó sinó un cinquè cinturó. I què és l’eix 

transversal sinó el cinquè cinturó? I ja està fet. I se li ha de recordar al Sr. Piqué l’actitud de xantatge que 

va fer la passada legislatura quan governava el PP i va dir “si ens retorneu la titularitat de l’estat us el 

desdoblarem gratis”. Això no és precisament lleial. El que havia de dir és “us donarem els diners perquè el 

desdobleu”. Bé, doncs el cinquè cinturó ja existeix, i el sisè també existeix, que és l’eix pirinenc. I el Sr. 

Piqué és el menys indicat per parlar perquè l’han deixat tirat. Nosaltres no ens hem oposat mai, i vull 

explicar-ho bé, a reequilibrar la infraestructura cap a l’interior. I amb això tenim tota la raó perquè tot es 

concentra en el litoral i s’ha d’anar cap a aquella banda. Ara hi ha hagut una mica de polèmica amb el 

desdoblament de l’eix, nosaltres hem dit que aquí no hi ha d’haver polèmica: l’eix s’ha de desdoblar ja. 

S’ha de desdoblar des de l’enllaç de Cervera fins a Girona, fins a Sant Ramon ja hi ha hagut un 
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desdoblament inicial. Hi estem d’acord, i també estem d’acord que si volem equilibrar cap a ponent 

necessitem ferrocarril. Jo he detallat bona part del que cal. I amb l’ecologisme el que cal és vigilar amb 

l’ecologisme de cap de setmana. Com deia molt bé el president del partit, en Carod Rovira, hi ha un 

ecologisme que arriba amb quatre per quatre el cap de setmana i els hi diu als de l’interior “no feu res que 

viureu molt malament”. Però els d’interior viuen allà, i necessiten carreteres i ferrocarrils. Jo sé de què 

parlo perquè sóc de Ripoll. Sé el que suposa una línia de tren quan comença a caure. O el que és el 

col·lapse durant molt temps de l’eix del Ter per connectar-nos cap a Barcelona o cap a Girona. Per això, 

una cosa és el mite que jo comprenc i que hem de combatre i l’altra és la realitat. Els punts de conflictivitat 

nostre amb el Departament de Política Territorial han estat mínims. Una altra cosa és Iniciativa. I la 

militància d’Esquerra que és una militància que viu molt a l’interior sap perfectament la necessitat que 

tenim d’infraestructures. Amb això no tenim manies. Ara, el que sí que demano sempre a les 

administracions és seriositat, perquè hi ha debats que no són seriosos. El debat del quart cinturó, quan 

han vingut els tècnics i han demostrat que quedarà col·lapsat perquè el problema és un altre, no té sentit. 

El problema és la mobilitat entre els municipis del Vallès, i això és el que s’ha de millorar. La gent al Vallès 

va a treballar, es mou, i necessita que aquesta mobilitat sigui garantida. Si això és garanteix, per absorbir 

el trànsit d’Europa en tenim prou amb un eix transversal desdoblat i una B30 funcionant bé, potser en 

algun moment amb densitat alta. Ara, si no connectem bé els municipis del Vallès, des de Granollers fins 

a Viladecavalls, encara que fem el quart cinturó, el col·lapse hi serà. I al final, encara haurem de fer allò 

que diu el meu sogre, que és pagès i sap de la vida: “farem una carretera tan llarga com ampla”. Perquè si 

la solució és que quan queda col·lapsada en fem una altra, serem lluny de planificar un equilibri harmònic 

al país, i hi hem de viure. Ara ens queixem quan descobrim els drames de la ciutat dormitori mal 

planificades. Hi hauríem de pensar en tot això. 

 

DEBAT 

 Pregunta: ─Plantejaria dues qüestions. La primera és que Joaquim Cuello li ha plantejat la 

possibilitat que el Port prengui part per accelerar el procés de fer els seus propis accessos. Hi ha un 

antecedent en el cobriment de la llera del Llobregat, que no es va fer fins que el port no va posar mans a 

l’obra. Jo voldria saber si això és possible o no és possible. La segona qüestió, que se n’ha parlat al Senat 

en les quatre últimes setmanes, és l’ecobono o d’ajudes financeres, amb les dues mocions que s’han 

aprovat sembla que els polítics els faci molta por parlar d’una cosa tan concreta com l’ecobono. Quina és 

la posició d’Esquerra República en aquest sentit? 

 Sr. Puigcercós: ─La primera, jo estic d’acord amb el que ha dit el Sr. Cuello perquè és el que ens 

permetria tenir la garantia que es farà. És el mateix exemple que jo posava del canal Segarra - Garrigues. 

Té entitat suficient com perquè els recursos de l’Estat vinguin i sigui la societat del canal mateix qui 

s’administri. En el cas del port, si els recursos que van als accessos ferroviaris els té el port, tenim una 

garantia que es faran. Si ho ha de fer directament Fomento no la tenim. Per tant, seria una fórmula ideal 

que ens permetria visualitzar allò que deia abans de la forma de convenis. Quant a la segona qüestió, 

seré sincer, no conec prou bé el tema de l’ecobono. No podem saber de tot, i podria estar donant-li voltes, 

i prefereixo no entrar-hi. Però, el tema del Sr. Cuello és evident, com més les obres les acabin fent entitats 

que no depenguin directament de Fomento, més garantia tindrem que s’acabin fent i entraria plenament 

en la fórmula de convenis que proposem nosaltres. I ja ens hi comprometem públicament que si es per 

nosaltres buscarem la fórmula perquè això es pugui fer així. I és important, perquè si aconseguíssim 

vertebrar ferroviàriament la sortida del port reduiríem un 30% del transport pesat als accessos, i un 

exemple són les rondes, l’estudi està fet. I es notaria això a les rondes. 
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 Pregunta: ─Dues qüestions. En el tema de l’ecobono, encara que no hi entrem, és partidari de 

donar ajudes o subvencions a modes de transport que per la seva poca contaminació, com és el cas del 

transport marítim, altres estats europeus en donen, ja que sembla que el debat polític va cap aquí. La 

segona qüestió és sobre el Pacte Nacional d’Infrastructures. Ja sé que no vol parlar del passat, però tres 

anys després d’estar en el govern de Catalunya, si fem aquest anunci ara, no és que s’ha perdut molt de 

temps per a les infrastructures? 

 Sr. Puigcercós: ─Nosaltres seríem partidaris de subvencionar sistemes de transport que siguin 

sostenibles, gastin poc i siguin competitius, com el cas marítim. Si la normativa europea ho permet, per 

què no? Si ho fan altres països europeus, si la Unió Europea ho permet, i hi ha la jurisprudència que fa 

que no facis mal a altres països, ens sembla raonable. Ara bé, torno a dir-ho, podem subvencionar el 

transport marítim perquè descongestiona les carreteres, però sempre i quan en el moment que arribin al 

port tinguin un bon sistema de descàrrega, puguin ser agafades ràpidament i transportades i distribuïdes, 

perquè sinó podem subvencionar i trobar-nos amb un col·lapse al port de Barcelona i de Tarragona 

monumental. Sí, doncs, sempre i quan siguem capaços de fer tots els deures. I la segona pregunta, de si 

hem perdut tres anys, doncs jo crec que sí. Faig autocrítica. Per què? Sí que s’han fet coses, però s’ha 

licitat poc. Sí que s’han fet estudis informatius, i si que s’ha fet projecte constructius, però poc. Ara bé, 

aquests tres anys no deixen de ser la tònica dels últims vint-i-tres anys. No ens enganyem. Quin és el 

gran eix dels últims vint-i-tres anys que s’ha fet a Catalunya per part de la Generalitat? L’eix transversal. 

El més seriós que s’ha fet és això, però mentrestant ens trobem que pel que fa a carreteres de la 

Generalitat només s’ha fet alguna infrastructura important en xarxa secundària, i algun desdoblament 

també important, però el més transcendent, el que ens permetia vertebrar el país que és l’eix transversal 

és va fer tard, malament, inacabat i curt. Això sí, com sempre explico, el vam inaugurar onze vegades. 

També cal dir que la sinistralitat i la mortalitat és la més elevada de les carreteres catalanes. Ara hi ha el 

projecte de desdoblament, fet també amb una dificultat objectiva, perquè quan es va fer era un absolut 

nyap, però desdoblar ara el tram Vic – Girona té un cost monumental. Ara bé, en aquests tres anys, s’han 

fet estudis informatius, i projectes constructius, però jo crec que hi ha hagut una conflictivitat excessiva en 

aquests temes. Perquè hem xocat dues mentalitats, i aquí Esquerra és el que ha intentat fer més ponts. 

Ha xocat la mentalitat del Partit dels Socialistes que en alguns aspectes és força desarrollistes, amb la 

mentalitat d’Iniciativa per Catalunya que per ells gairebé no es faria cap obra. I Esquerra s’ha trobat al mig 

fent de pont. I a vegades algunes de les coses que hem fet no han sortit prou bé. El famós túnel Vic – Olot, 

el túnel de Bracons, s’ha buscat una solució que al final sembla que no contenta ningú: no contenta als 

defensors del medi ambient i no contenta als que volien un gran mitjà de transport. Per això, diem que, 

vista l’experiència, el que ens convé és un pacte nacional. Però també posar un exemple perquè no 

sembli que quan hi ha un govern d’esquerres es paralitza tot: el tren de gran velocitat que porta un 

endarreriment important, de les set vegades que s’ha intentat canviar de traçat, quatre ho ha fet un govern 

de Convergència, dos Madrid, i un l’Ajuntament de Barcelona. Però quatre vegades un govern de 

Convergència, això perquè no es digui que només és un problema del govern actual a l’hora de parar una 

obra. A vegades és raonable aturar un traçat si es pot fer millor. I això a Madrid li va molt bé perquè si 

se’ls hi para és menys inversió. I una reflexió final que també té a veure amb això. El famós debat sobre la 

interconnexió de la línia elèctrica. Quan nosaltres demanem un gran pacte nacional és per no fer trampa. 

Perquè en aquests moments Convergència fa trampa amb el tema de la interconnexió. Si escoltem el 

senyor Duran Lleida i el senyor Mas diuen que interconnexió elèctrica ja, i acusen el govern de Catalunya 

d’incapaç, de bloquejar el tema, o acusen al ministre Montilla quan era davant de Foment. Però si recorres 

el país i veus les pancartes i les manifestacions contra la interconnexió, resulta que al davant hi ha tres 

alcaldes de Convergència i Unió: hi ha l’alcalde de la Jonquera, hi ha l’alcalde de Vilafant i hi ha 
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l’alcaldessa de Vilademuls, que és la presidenta de l’Associació de Municipis Contra la Línia d’Alta Tensió. 

A què juguem? En castellà hi ha aquella frase: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Ens sembla que 

aquí el que convé és un pacte per posar-nos d’acord en una sèrie de coses. I quan dic transport, també hi 

puc posar energia i aigua. És a dir, hi ha temes que s’han de posar damunt de la taula i els hem de 

concertar. No és un problema del govern que hi hagut fins ara, el govern anterior ja va entrar en aquesta 

dinàmica. Jo crec que el més intel·ligent seria posar-nos d’acord, i si algú es queda despenjat que es 

quedi despenjat però que hi hagi una concertació clara per deixar aquests temes fora del debat. 

 Pregunta: ─Amb aquesta mena de contradicció entre ecologisme i infrastructura dóna la 

impressió que Esquerra Republicana sempre acaba decantant-se cap al costat de l’ecologia. Aleshores 

veient la il·lusió que hi poseu a Madrid a mirar de portar cap aquí el màxim de diners, dóna la impressió 

encara més forta que una cosa és el que feu vosaltres i l’altre les bases d’Esquerra, i que s’acaba sempre 

decantant sempre del costat de les bases. Clar, això, i així ho percep la ciutadania, a la franja costanera 

queda suavitzat per la pressió de tots els agents econòmics, però anant Catalunya endins, el famós 

reequilibri territorial, és un desert, i des de la zona de Gandesa i la zona del Pallars, allà l’ecologisme té 

més força que les infrastructures i el problema es multiplica per dos. Aleshores, la pregunta seria: a banda 

d’aquest pacte, el cas concret és que els d’Esquerra figuren en el quart cinturó, i ha de quedar clar el 

missatge a la ciutadania de la vostra postura, per això seria bo que parléssiu de casos concrets i com ho 

decidiríeu. Penseu que el presidenciable Montilla diu que ells no formarien govern amb un equip que 

s’oposi al quart cinturó. Podries concretar més això, sobretot fent èmfasi en el 80% del territori de 

Catalunya que té uns problemes immensos, no hi acaba de quedar ningú. 

 Sr. Puigcercós: ─Bé, abans he detallat accions concretes. No podran trobar una obra de 

connexió del litoral cap a ponent, on Esquerra s’hagi oposat. I posaré l’exemple del quart cinturó. En 

infrastructures passa una mica com en el futbol, que opina tothom. I el Sr. Montilla hauria de saber que el 

quart cinturó no existeix, i no perquè ho digui Esquerra sinó perquè ho diu el conseller Nadal. I per què no 

existeix? Doncs bé, tots els estudis tècnics que s’han fet, tant els de Madrid com els de la Generalitat, 

demostren que el problema del quart cinturó no és un problema del transport pesat que ens ve d’Europa i 

va cap a ponent, aquest no és el problema perquè hi ha la B-30. El problema del quart cinturó és la 

mobilitat de turismes o de transport de mercaderies entre les comarques del Vallès. Aquest és el principal 

problema: l’aglomeració que hi ha a municipis com Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Rubí, l’amalgama de 

municipis que va des de Viladecavalls fins a Abrera ─que ja és Baix Llobregat- i fins a Granollers. Si 

haguéssim fet el quart cinturó tal com va sortir en el primer projecte hagués estat el caos absolut perquè 

haguéssim col·lapsat tots els accessos del famós quart cinturó cap a aquests municipis, ja que no estan 

preparats per absorbir el que s’hagués generat en aquella carretera. Què s’ha de fer? Doncs el que s’està 

fent en aquests moments, licitar d’Abrera fins a Viladecavalls perquè el problema és de congestió. I això, 

nosaltres hi vam votar a favor. Sovint el tòpic sobre nosaltres aguanta, però aquí vam ser clars i 

contundents, d’Abrera fins a Viladecavalls això ja està projectat, tot i que hi ha un problema amb Fomento 

per el bypass de Viladecavalls. El que diem a partir d’ara és que hem de millorar la mobilitat d’aquests 

municipis. I això vol dir desdoblar carreteres i fer-ho bé. Perquè si aquesta mobilitat es garanteix, jo li 

asseguro que la B-30 per al transport pesant va perfecte. I en allò que deia abans que tothom opina 

d’infrastructures, també tenim el Sr. Piqué que amb les seves paraules demostra que si va a la Cerdanya 

hi va per l’eix d’or. L’eix d’or és aquell que passa pels túnels de Vallvidrera, Terrassa, Rubí, Manresa, i el 

túnel del Cadí: és l’eix d’or perquè és el més car d’Europa si es fa de punta a punta. I és que no sap de 

què parla quan diu que a Catalunya no hem de fer un quart cinturó sinó un cinquè cinturó. I què és l’eix 

transversal sinó el cinquè cinturó? I ja està fet. I se li ha de recordar al Sr. Piqué l’actitud de xantatge que 

va fer la passada legislatura quan governava el PP i va dir “si ens retorneu la titularitat de l’estat us el 
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desdoblarem gratis”. Això no és precisament lleial. El que havia de dir és “us donarem els diners perquè el 

desdobleu”. Bé, doncs el cinquè cinturó ja existeix, i el sisè també existeix, que és l’eix pirinenc. I el Sr. 

Piqué és el menys indicat per parlar perquè l’han deixat tirat. Nosaltres no ens hem oposat mai, i vull 

explicar-ho bé, a reequilibrar la infrastructura cap a l’interior. I amb això tenim tota la raó perquè tot es 

concentra en el litoral i s’ha d’anar cap a aquella banda. Ara hi ha hagut una mica de polèmica amb el 

desdoblament de l’eix, nosaltres hem dit que aquí no hi ha d’haver polèmica: l’eix s’ha de desdoblar ja. 

S’ha de desdoblar des de l’enllaç de Cervera fins a Girona, fins a Sant Ramon ja hi ha hagut un 

desdoblament inicial. Hi estem d’acord, i també estem d’acord que si volem equilibrar cap a ponent 

necessitem ferrocarril. Jo he detallat bona part del que cal. I amb l’ecologisme el que cal és vigilar amb 

l’ecologisme de cap de setmana. Com deia molt bé el president del partit, en Carod Rovira, hi ha un 

ecologisme que arriba amb quatre per quatre el cap de setmana i els hi diu als de l’interior “no feu res que 

viureu molt malament”. Però els d’interior viuen allà, i necessiten carreteres i ferrocarrils. Jo sé de què 

parlo perquè sóc de Ripoll. Sé el que suposa una línia de tren quan comença a caure. O el que és el 

col·lapse durant molt temps de l’eix del Ter per connectar-nos cap a Barcelona o cap a Girona. Per això, 

una cosa és el mite que jo comprenc i que hem de combatre i l’altra és la realitat. Els punts de conflictivitat 

nostre amb el Departament de Política Territorial han estat mínims. Una altra cosa és Iniciativa. I la 

militància d’Esquerra que és una militància que viu molt a l’interior sap perfectament la necessitat que 

tenim d’infrastructures. Amb això no tenim manies. Ara, el que sí que demano sempre a les 

administracions és seriositat, perquè hi ha debats que no són seriosos. El debat del quart cinturó, quan 

han vingut els tècnics i han demostrat que quedarà col·lapsat perquè el problema és un altre, no té sentit. 

El problema és la mobilitat entre els municipis del Vallès, i això és el que s’ha de millorar. La gent al Vallès 

va a treballar, es mou, i necessita que aquesta mobilitat sigui garantida. Si això és garanteix, per absorbir 

el trànsit d’Europa en tenim prou amb un eix transversal desdoblat i una B30 funcionant bé, potser en 

algun moment amb densitat alta. Ara, si no connectem bé els municipis del Vallès, des de Granollers fins 

a Viladecavalls, encara que fem el quart cinturó, el col·lapse hi serà. I al final, encara haurem de fer allò 

que diu el meu sogre, que és pagès i sap de la vida: “farem una carretera tan llarga com ampla”. Perquè si 

la solució és que quan queda col·lapsada en fem una altra, serem lluny de planificar un equilibri harmònic 

al país, i hi hem de viure. Ara ens queixem quan descobrim els drames de la ciutat dormitori mal 

planificades. Hi hauríem de pensar en tot això. 

 

 


