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Estatut i infrastructures 

  

En primer lloc, voldria començar per reivindicar una paternitat socialista de l’Estatut. Aquesta 

paternitat arrenca amb la campanya electoral de Joaquim Nadal de fa vuit anys quan, en aquell moment i 

contra tot pronòstic, va plantejar la necessitat de modificar l’Estatut de Catalunya. Aleshores, semblava un 

projecte utòpic, però amb el temps ha anat quallant. I, quan el president Maragall es presenta a les 

eleccions, torna a insistir en la necessitat que Catalunya, després de vint anys, obri un nou període 

constituent i torni a fer la seva Carta Magna: un nou Estatut que redefineixi les relacions de Catalunya 

amb Espanya i que redefineixi, sobretot, les competències que ha de tenir Catalunya, així com els 

recursos econòmics per fer amb eficiència aquelles accions que el poble de Catalunya, els seus 

treballadors i els seus empresaris reclamen. Per tant, Joaquim Nadal i, sobretot, Pasqual Maragall són 

dues persones claus en el procés d’assumir, com un projecte important per al poble de Catalunya, la 

reforma de l’Estatut. Aquest Estatut, que reivindico des d’un punt de vista socialista, ara ja no és només 

dels socialistes, ara és l’Estatut de tot el poble de Catalunya. I, sobretot, ho serà a partir de diumenge que 

ve, si tots vostès i tots els ciutadans el voten favorablement i aconseguim tenir un bon resultat tant de 

participació com un bon resultat electoral favorable al “sí”. I crec que un bon resultat ens permetrà de 

manera clara i contundent passar d’aquest període constituent, d’aquests tres anys de debat permanent 

sobre l’Estatut ─sobre com volem ser, com ens volem relacionar, quina identitat té Catalunya, com 

recollim el concepte de nació a l’Estatut─, a un nou període que, amb la convocatòria de noves eleccions, 

serà de més estabilitat i de més acció de govern. És, doncs, una etapa important: es tanca el període 

constituent i s’obre el període de noves accions de govern, amb un nou govern que sortirà de les 

eleccions de la tardor. Només volia afegir una petita reflexió: és evident que un sí a l’Estatut portarà 

estabilitat, que donarà confiança i que permetrà nous projectes empresarials, així com la creació de 

riquesa, la creació d’ocupació i, per tant, polítiques de benestar dels ciutadans de Catalunya; i en canvi, el 

no a l’Estatut és la incertesa ─no sabem què passaria si hi hagués un no─ i ens portaria a una etapa de 

vint-i-cinc anys de negociació permanent i d’inestabilitat. Per a tots vostès, la gent que és mou en el món 

empresarial, en projectes importants per al país, l’estabilitat que dóna l’Estatut obre un període important 

que és una oportunitat històrica. Perquè cal tenir present que l’aprovació de l’Estatut és possible en 

aquests moments perquè es dóna la confluència d’un president del govern espanyol, el Sr. Rodríguez 

Zapatero, que té un projecte d’Estat obert, l’Espanya plural, que accepta que Catalunya assumeixi més 

identitat, més competència, més recursos i que, en canvi, hi ha a l’oposició un partit que nega aquestes 

competències, aquests recursos i aquesta identitat al país. Per tant, si no aprofitem aquest moment és 

molt probable que Catalunya perdi vint-i-cinc anys. Ara és el moment de fer l’Estatut i no podríem trobar 

una altra oportunitat. Aquests que diuen que votem no perquè volem més s’equivoquen, perquè no hi 

haurà un altre moment per debatre això i, per tant, ara és l’oportunitat que tenim de fer aquest pas 

endavant. I aquest pas endavant que farà Catalunya, juntament amb el procés de pacificació d’Euskadi, 

obre un període molt interessant pel conjunt de l’Estat espanyol. 

  

Anem als continguts de l’Estatut que és el que ens interessa. Una cosa fonamental és que 

l’Estatut dóna més recursos econòmics propis a Catalunya. Recordem el que diuen les disposicions 

addicionals vuitena, novena i desena: de l’IRPF arribarem a assumir el 50%, ara tenim el 33%, dels 

impostos especials (hidrocarburs, alcohol, tabac, etc.) passarem al 58%, ara tenim el 40%, i de l’IVA 

també arribarem al 50%, ara tenim el 35%. Per tant, la Generalitat tindrà més recursos propis. Després 

veurem els recursos que l’Estat invertirà a Catalunya. Això és molt important, perquè si tenim més 

recursos podem fer més actuacions i més infrastructures que Catalunya necessita i que en aquests 
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moments no té. Alhora, es preveu la creació d’una agència tributària de Catalunya que farà un consorci 

amb l’agència estatal. Però, a més a més, a part de tenir més recursos, hi ha el compromís que l’Estat 

invertirà a Catalunya durant set anys l’equivalent a l’aportació de Catalunya al producte interior brut estatal: 

el 18,8%. Això és un tema molt important perquè permetrà eixugar una part del dèficit inversor de l’Estat a 

Catalunya. Si tenim més recursos propis i més recursos de l’Estat, podrem assolir les xifres d’inversió que 

Catalunya necessita: que es podrien situar a l’ordre de 3.000 milions d’euros de l’Estat i 2.500 de la 

Generalitat. Per tant, l’Estatut ens dóna la capacitat financera per fer allò que necessitem, però, a més a 

més, ens dóna competències en l’àmbit del transport, de la logística i de les infrastructures en general.  

 

Una competència molt important ─que l’Estatut vigent ja contemplava però que no s’havia traduït 

mai─ és la competència en els serveis de rodalies i els serveis regionals. És a dir, Catalunya té les 

competències exclusives en tot el transport interior tant de passatgers com de mercaderies. Què farem? 

Doncs bé, ja tenim previst un pla de rodalies que amb quinze anys preveu duplicar el nombre de 

passatgers ─dels 161 milions de passatgers que són ara passar a 320 milions de passatgers─ i una 

inversió que haurem de negociar entre l’Estat i la Generalitat de l’ordre de 6.000 milions d’euros. Però el 

més important és que d’aquests 6.000 milions d’euros, n’hi ha 800 que són en material mòbil i 5.000 en 

infrastructures. Dic tot això perquè quedi clar que Catalunya té un problema de mobilitat i té un servei de 

transport a la regió metropolitana que creix d’una manera important a partir del moment que es va fer la 

integració tarifària i es va crear la ATM. Però, dins del conjunt de transport de l’àrea metropolitana, el que 

creix més en quotes de creixement de l’ordre del 6% és rodalies i regionals. La gent viu més lluny de 

Barcelona i el tren que fa servir més és aquest. I dins l’àmbit dels ferrocarrils de la Generalitat, els trens 

del Vallès i del Llobregat. Però el metro creix en quotes inferiors, creix en un 2% màxim. Per tant, la gran 

inversió que ha de fer Catalunya per resoldre els problemes de mobilitat i la congestió de trànsit, sobretot 

de vehicles privats amb gent que accedeix a la ciutat de Barcelona o que surt per treballar, és en rodalies.  

 

Aquesta és la gran inversió que hem de fer. És molt més important invertir en rodalies de RENFE 

i de ferrocarrils que no pas en metro de Barcelona, perquè hi ha molta gent que ho fa servir. Per tant, 

tenim un problema perquè en aquests moments, tothom ho sap, la RENFE de rodalies està saturada i té 

un servei relativament deficitari. Però això és important i encara ningú no ho ha explicat. La RENFE en 

aquests moments té encarregats 51 trens nous de rodalies per a la regió metropolitana de Barcelona. Són 

51 trens que tardaran tres anys a arribar tots a Barcelona. Amb aquests 51 trens es resolen els problemes 

de capacitat de la xarxa de rodalies de Barcelona. D’aquí tres anys, si les obres de l’AVE han acabat, 

tindrem un magnífic servei de rodalies perquè tindrem el material mòbil que necessitem. També és 

important saber que d’aquests 51 trens, 4 o 5 arribaran aquest 2006, i quinze més arribaran l’any que ve a 

Barcelona. Per tant, l’any que ve es notarà una millora substancial del servei de rodalies. Hi ha, doncs, per 

part de l’Estat, una previsió per resoldre els problemes de mobilitat de la regió metropolitana i del dèficit 

del servei de rodalies que en aquest moments és molt negatiu. Per tant, ja s’hi està treballant a curt 

termini, a mig termini i a llarg termini. Completaríem aquesta compra de trens amb 800 milions 

d’inversions en temes de gestió ferroviària i 5.000 milions en millora de la xarxa, en la qual destacaria la 

línia que va de Cornellà a Castelldefels de nova construcció, la línia orbital que aniria de Mataró a 

Vilanova i Vilafranca. Aquestes són les actuacions que preveu el pla de rodalies que Catalunya ha previst 

pel futur. Però també tenim competències, no de gestió però si de planificació, en les infrastructures de 

titularitat de l’Estat: carreteres i trens. Això és molt important pel tema de la xarxa de mercaderies. Com 

diu el president del port, el Sr. Coello, necessitem una bona sortida de les mercaderies des del port de 

Barcelona i des del port de Tarragona cap a la frontera francesa, i necessitem una línia que comuniqui el 
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port de Tarragona amb la xarxa d’ampla internacional, això vol dir que s’ha de fer una via entre 

Castellbisbal i el port de Tarragona. De Barcelona, ja saben que està en construcció la via de 

Castellbisbal a Can Tunis. I finalment, el ministeri de foment ha tret l’estudi informatiu de l’accés al port. I 

aleshores aniríem per la via de Mollet -Papiol per agafar la via de l’AVE, i amb això tindríem una primera 

línia d’alta velocitat i d’ampla internacional que permetria la sortida de les mercaderies. Però, juntament 

amb això, es preveu la transformació de l’actual via de Barcelona a Portbou a ampla internacional i el seu 

ús per a mercaderies, i la duplicació de la via entre Maçanet i Mollet per permetre aquella via exclusiva 

que el port de Barcelona reclama per fer sortir les mercaderies des del port fins a la frontera francesa. Per 

tant, tenim la previsió de fer una bona inversió en la xarxa de mercaderies. I això ho aconseguirem amb 

les inversions de l’Estat que, com he dit, es compromet a invertir a Catalunya durant set anys l’equivalent 

al producte interior brut. 

  

L’Estatut diu que Catalunya té competències exclusives sobre els centres de transport logístics i 

de distribució localitzats a Catalunya. Tenim pensat, doncs, la creació d’una xarxa de centres públics, en 

primer lloc, promoguts per la Generalitat, i que es podran associar amb CILSA i operadors privats per a fer 

un gran operador logístic català. I el govern de la Generalitat preveu, i nosaltres dins el govern i com a 

Partit Socialista donem suport, la creació d’una xarxa de centres públics, i es preveu una nova localització 

d’un segon centre intermodal de mercaderies a la regió metropolitana ─a part de la del Penedès─, i la 

creació d’un gran eix logístic amb diverses actuacions al llarg de l’eix transversal viari i ferroviari. Per fer 

aquesta xarxa de centres logístics públics tant en el corredor litoral com en el corredor transversal, cal una 

inversió de l’ordre de 615 milions d’euros, que es podria fer entre el sector públic i el sector privat. Insistim 

en el tema logístic perquè en aquest moments la logística significa gairebé el 16% del producte interior 

brut de Catalunya: és un del motors econòmics de Catalunya. Hi insisteixo perquè, en el projecte que hem 

de construir entre tots, però que jo avui els hi proposo des del Partit Socialista, la logística ha de ser una 

de les alternatives fonamentals al motor econòmic actual de Catalunya que és la construcció. I la logística 

cada vegada n’és més, de motor. Per tant, Catalunya ha d’aspirar a ser una economia oberta com ho és 

Holanda o com ho és Bèlgica, en els quals la logística ─la importació i l’exportació─ és el gran motor i que 

tenen en els seus ports de Roterdamm o d’Anvers una de les seves peces fonamentals. I això, a 

Catalunya també, ho hem de fer: amb el port de Barcelona fonamentalment, però també amb el port de 

Tarragona. Tenim les diverses àrees logístiques del port, del consorci de la Zona Franca amb les seves 

activitats, tenim el port de Tarragona amb les seves activitats, sabem el centres logístics que volem fer, i 

amb els recursos del nou Estatut ho podrem fer. Això permetrà, en el cas del port de Barcelona, passar 

d’una aportació del PIB de l’1,5% al 6%. 

  

Pel que fa als ports i aeroports l’Estatut diu que la Generalitat té competència exclusiva sobre 

aquells que no són d’interès general. Ara bé, diu que la declaració de l’interès general requereix un 

informe previ de la Generalitat, i que podrà assumir la gestió del port a través de lleis específiques. Això 

és el que reclamen per al port de Barcelona i per al port de Tarragona: la creació d’una llei que ens doni la 

competència de gestió del port de Barcelona. I no solament com ara, el nomenament del consell 

d’administració del seu president, sinó que ens doni veritable autonomia de gestió, amb llibertat tarifària, 

competència en política de personal, i possibilitat de crear societats i participar en societats, cosa que en 

aquests moments està limitada. I això ho demanem a través d’una llei de règim especial per al port de 

Barcelona. I voldria insistir en una cosa important: quan fem el plantejament d’una llei especial, ho volem 

per a Catalunya però ho podem compartir amb altres comunitats. No passaria res que cada comunitat 

autònoma tingués un port amb règim especial: Bilbao al País Basc, la Corunya a Galícia, València a la 
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Comunitat Valenciana,... El que nosaltres plantegem és que allò que Catalunya tingui, que és bo pel país, 

també ho puguin tenir altres comunitats autònomes, o sigui, un model exportable al conjunt d’Espanya, 

tant per als ports com per als aeroports. Necessitem aquesta llei de règim especial que l’Estatut possibilita 

perquè el port de Barcelona, com explica el seu president, té una oportunitat molt important de convertir-

se en la porta d’entrada i sortida de les mercaderies del mercat asiàtic. Ja tenim una decisió presa pel port 

que és la concessió d’una nova terminal al Prat, a Hutchison junt amb TerCat. Això suposa una inversió 

de 150 milions d’euros en aquesta terminal. Això ens permetrà aspirar a tenir una presència important al 

conjunt d’Europa i aconseguir que aquest mercat asiàtic que ara se’n va tot al nord ─el 75 %, i només el 

25 % es queda al mediterrani─ es quedi una part important a la mediterrània, a Barcelona, i que de 

Barcelona el puguem distribuir al conjunt d’Europa. Ara bé, el model que volem els socialistes per als port 

i als aeroports és un model empresarial, en competència entre els ports. Barcelona ha de competir amb 

València i Tarragona. I l’aeroport de Barcelona ha de competir amb Reus i Girona, i amb Madrid. I la 

competència ha de ser també dins les empreses dels ports. Per això no ens conformem amb tenir una 

sola terminal important, que és TerCat i Hutchison. Volem dos grans terminals de contenidors al port de 

Barcelona. I per tant, aquí hi ha una possibilitat que l’altre gran operador que hi ha en aquests moments, 

que és TCB, pugui ampliar algun dia el seu negoci en aquest sector. Això també valdrà dins el model 

ferroviari: si finalment a l’antiga llena del Llobregat hi ha l’estació de mercaderies ─l’estudi informatiu, com 

dèiem, està en aquests moments en informació pública─, hauríem d’aspirar que, a l’estació de 

mercaderies, hi hagués dos estacions, cadascuna que fos sòcia d’un dels dos del grans operadors de 

contenidors del port. Per tant, el model és: règim empresarial, competència entre ports i entre aeroports, i 

competència dins els ports i dins els aeroports. Com també deia el president, el port de Barcelona, a part 

d’aspirar als grans mercats asiàtics, ha de jugar un paper molt important en el món del cabotatge, 

juntament amb França, Itàlia, Argentina, i Marroc. I això vol dir que les vint-i-cinc hectàrees que ja s’han 

comprat en el moll d’inflamables han d’estar destinades a aquest cabotatge. Alhora, Barcelona es prepara 

per tenir presència en un dels grans ports que està construint Marroc: el de Tànger-Med. I aquí cal fer una 

consideració important. Moltes vegades es parla de les autopistes del mar com un element alternatiu al 

transport de mercaderies per camió. Nosaltres som molt favorables a les autopistes del mar. Però hi ha un 

perill. Hi ha comunitats autònomes i països d’Europa que plantegen les autopistes del mar com un 

mecanisme de subvenció a determinats ports per anar contra les lleis del mercat. I amb això hem d’anar 

molt alerta. Si Barcelona en aquests moments, per exemple Grimaldi, és capaç de tenir línies regulars 

amb Cittavecchia o amb Gènova sense subvencions, seria molt nefast i seria anar contra les lleis del 

mercat que algú concedís una autopista del mar, a Tarragona per exemple, i que aquesta autopista 

tingués una subvenció per competir amb el Grimaldi de Barcelona. Perquè, a més a més, si és una 

concessió, com sol funcionar amb el règim concessional, per mantenir l’equilibri econòmic financer, 

podien fer desaparèixer la competència de la línia concessional. Ho dic perquè jo he escoltat presidents 

d’autoritats portuàries d’altres comunitats que diuen, per exemple, que subvencionin una autopista del mar 

de Tànger a Algeciras, i prou. Però això no pot ser, ha de ser també de Tànger a Barcelona i de Tànger a 

Tarragona, i de Tànger a Marsella i de Tànger allà on vulgui. Afortunadament, el govern espanyol en 

aquest sentit és contrari de fer concessions d’autopistes a un port determinat, sinó que planteja un model 

més global de façanes litorals. Però hi ha països, sobretot França, que voldrien aquest mecanisme de 

concessió, i això va completament contra les lleis de mercat i ens hi hem d’oposar. 

  

Així doncs, el tema dels accessos ferroviaris i viaris al port està en informació pública i, per tant, 

esperem que, quan s’acabi la informació pública, tinguem el projecte constructiu molt avançat i es pugui 

licitar, adjudicar i tenir, ben aviat, la nova terminal i les noves estacions en el port. El port de Barcelona ha 
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d’aspirar a tenir una gran presència a Europa, a l’euroregió. Per això, és important que siguem capaços 

de fer dues coses que l’Estatut ens permet fer: d’una banda, tenir presència en terminals intermodals al 

conjunt d’Europa –ja coneixen la terminal de Saragossa, la de Toulousse-, i anar construint terminals a 

Metz a Munic, a Llenguadoc, aprofitant les terminals de Hutchison a Alemanya, Holanda i Bèlgica; i de 

l’altra, crear un operador ferroviari de mercaderies a Catalunya a partir de la força del port amb RENFE 

per treballar la península, amb COMSA per treballar a Europa, o amb ACCIONA i amb Ferrocarrils de la 

Generalitat ─com s’està fent per portar vehicles de la SEAT al port o la potassa de IBERPOTASH al port. 

Per tant, aquesta és una peça fonamental, no solament la creació i participació en societats que posin 

terminals al conjunt d’Europa, sinó també la creació d’un operador ferroviari del port amb diversos 

operadors privats i públics.  

  

Parlàvem de competència entre ports i aeroports, i competència dins dels ports i dels aeroports. 

En el cas dels aeroports, el fet que hagi sortit a concurs el tercer operador de handling a l’aeroport de 

Barcelona significarà rebaixes de handling de l’ordre del 12 o del 7%. Són rebaixes importants en 

operació aeroportuària. Per tant, és bo que hi hagi la competència dins dels aeroports. Anem a veure què 

volem pels aeroports. El govern de l’Estat ha obert ja el procés de negociació de la transferència dels 

aeroports de Girona, Reus i Sabadell, que deixaran de ser aeroports d’interès general, perquè els 

aeroports d’interès general són de competència de l’Estat. I ens dóna allò que volem pels altres aeroports 

i ports: llibertat tarifària, autonomia total, contractació del personal. I una altra cosa molt important, no 

pagar res de serveis generals. En la transferència ens dóna aquests aeroports nets: amb els seus 

beneficis i les seves pèrdues, i  amb un compromís de mantenir la inversió durant dos anys. Ara bé, és un 

negoci per Catalunya reivindicar i transferir els aeroports de Girona, Reus i Girona? No hi perdem res, 

estrictament, en la gestió, no hi perdem res. Tenim uns números que hem aconseguit d’una manera 

especial perquè com saben vostès, la compte d’explotació dels aeroports espanyols és una cosa molt 

secreta. Girona en aquests moments té un resultat d’explotació positiva, Reus i Sabadell negativa. Però, 

si en el resultat d’explotació, hi afegim les vendes comercials, el conjunt dels tres aeroports és positiu. I si, 

a més a més, descomptéssim de les despeses d’explotació els serveis generals aquest resultat positiu de 

0,6 milions d’euros seria encara més positius. Per tant, no hi perdem res. Ens traspassen els aeroports, 

podem gestionar-los i podem continuar amortitzant la inversió de les obres que es facin. Però, a més, 

tenim la capacitat de gestió que és el que ens interessa, perquè els aeroports són peces fonamentals del 

territori. Són punts de desenvolupament econòmic i creen una riquesa importantíssima: el sector del 

transport, el sector de l’hoteleria, el sector de la mecànica, el taxi,... només cal veure com s’ha transformat 

la demarcació de Girona. Sigui per anar a Figueres a veure el Museu Dalí, sigui per als camps de Golf, 

sigui per anar a la Costa Brava,...: és espectacular la incidència d’un aeroport i d’una bona prestació 

aeroportuària. Quan vénen les grans competicions, l’aeroport de Girona serveix perquè la gent que va a 

Montmeló pugui aterrar. Són peces fonamentals del desenvolupament econòmic d’un país, i poder-ho 

gestionar nosaltres és fonamental. Per tant, no hi perdem res. Hi podem continuar la inversió, i fer que els 

aeroports ens ajudin a fer una política econòmica d’equilibri territorial al país. Pel que fa a l’aeroport de 

Barcelona, va ser debatut en el moment de l’Estatut, i jo crec que en aquell moment es va voler fer un pols 

amb l’Estat i es va perdre. En un moment determinat, l’Estat oferia un consorci per Barcelona i la 

transferència de Girona, Reus, i Sabadell, i es va dir que no. Afortunadament, l’Estat està en el punt zero. 

Continua dient: “Girona, Reus i Sabadell ja us els passem i a Barcelona fem un consorci”. Ara el tema és 

veure si som capaços de tenir una presència majoritària en aquest consorci. L’aeroport de Barcelona és 

un gran negoci. L’estimació de resultats de l’aeroport de Barcelona són de l’ordre de 80 milions d’euros. A 

Madrid el resultat d’explotació són de 90 milions d’euros. Si ens el transferissin al 100%, podríem 
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gestionar-lo i fer totes les inversions que té previst el pla de Barcelona, i ens l’autofinançaríem. Per això, 

és important la batalla per aconseguir la gestió de l’aeroport de Barcelona, i per aconseguir que l’aeroport 

de Barcelona jugui un paper fonamental per a l’economia catalana. Ara bé, deixeu-me dir una cosa que 

potser no agrada gaire al país. Tenir la gestió de l’aeroport de Barcelona és una condició necessària però 

no suficient per fer de Barcelona un hub. Aquí ens pensem que, perquè som catalans, allò que volem ja 

ho aconseguirem. I allò que volem ho podem aconseguir si treballem, si ens esforcem, i si convencem a 

les empreses que l’aeroport de Barcelona pot ser un hub, o com a mínim un hub europeu per a algunes 

empreses. Ni en cas que Catalunya fos independent, ni en cas que l’aeroport de Barcelona fos 

independent, podríem assegurar que Barcelona seria un Hub. Parlant amb gent dels aeroports de Suècia, 

per exemple, diuen: “nosaltres, Estocolm, som un regne independent, tenim un rei, però per a volar hem 

d’anar a Copenhaguen, perquè la SAS ha decidit que el hub el té Copenhaguen per als països nòrdics”. 

Nosaltres pensem que si som independents i gestionem l’aeroport de Barcelona, Iberia o Spainair o 

Lufhtansa, dins el grup de Spainair, vindran aquí i faran un hub. Doncs no. Ens ho hem de treballar, ho 

hem d’aconseguir fent una bona política tarifària, que en aquests moments AENA ja la fa a l’aeroport de 

Barcelona ─els aeroports d’AENA tenen les polítiques tarifàries més baixes d’Europa-, per tant, no és un 

problema només de política tarifària, és de convenciment. I és clar, quan una companyia com Iberia 

anuncia que vol marxar d’alguns vols de l’aeroport de Barcelona, la societat catalana reacciona, i molt bé, 

fa un gran favor al país. I diuen que cal una reacció dels governs. Els governs reaccionen i ofereixen a 

Iberia un angar per fer el manteniment dels avions a l’aeroport de Barcelona. Però llavors la societat 

catalana diu, no això és un regal per a Iberia. En què quedem? Volem que Iberia estigui a Barcelona, o no 

ho volem? I diguem una cosa molt clara: el món ja no funciona per companyies aèries, sinó per aliances 

aèries. Una és Oneworld Alliance (Iberia, British Airways...), una altra és Star Alliance (Lufthansa, ASAS, 

Spainair,...) i l’altra és Sky Team (Airfrance,...). Per tant, si Barcelona vol tenir vols intercontinentals, si vol 

tenir interconnexions, s’ha d’entendre amb les tres aliances, ens agradi o no ens agradi Iberia. També 

necessitem l’aliança amb Lufthansa, ASAS, Spainair, i per això estem molt satisfets que Lufthansa tingui 

un projecte d’inversió i d’expansió a l’aeroport de Barcelona ─ara aviat tenim una reunió amb ells. Però 

també necessitem l’altra aliança: Sky Team. Barcelona no pot perdre cap oportunitat de les tres grans 

aliances, com tampoc pot perdre cap oportunitat de vols punta a punta de companyies independents, com 

les que hem aconseguit amb Continental Airlines per anar a Nova York, o Delta Airlines, o ara Singapour 

Airlines, etc. Barcelona serà un hub europeu i pels països de l’est, i per ser aquest hub necessita la 

presència de les tres aliances, ens agradi o no ens agradi. I per tant, des del govern de la Generalitat, 

continuarem negociant amb Iberia, i continuarem negociant amb Spainair i la seva aliança i amb les altres 

aliances europeus. Per tant, aquí tenim un tema important, que és aconseguir una participació majoritària 

en la gestió de l’aeroport. 

  

A part dels temes d’aeroports i ports, la Generalitat té la planificació en la xarxa estatal i té 

competència exclusiva en la xarxa viària de tot Catalunya. En aquests moments, hi ha un pla d’autovies 

que està en marxa, s’està construint 500 quilòmetres d’autovies. Dic tot això perquè vegin que des del 

Partit Socialista el que volem és continuar l’acció de govern. Pensem que diumenge es tanca una etapa 

constitucional, i s’obre l’etapa del nou govern. Tenim projectes per tirar endavant. Planifiquem a curt, mig i 

llarg termini. I no volem que el període electoral sigui un període de paràlisi del país. Per això es licita i 

s’adjudica obra pública fins que es convoquin les eleccions. S’acaba d’adjudicar per part de GISA el 

desdoblament de Vic - Ripoll, la xifra és de 290 milions d’euros pel conjunt de l’obra i de l’explotació, 

adjudicat a l’empresa CEDINSA que agrupa un important grup d’empreses catalanes: Foment, Comsa, 

Copisa, Copcisa i Caixa de Catalunya. Maçanet - Sta. Cristina, també s’ha adjudicat a la mateixa empresa. 
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Vilanova-Vilafranca-Igualda-Manresa està a informació pública en aquests moments. Reus- Alcover està 

adjudicada ja a Dragados i Arno. I l’eix transversal està a informació pública i preveiem que GISA faci la 

licitació i no l’adjudicació la tardor propera. Nosaltres voldríem que el nou govern, que esperem ser 

nosaltres, pugui adjudicar aquesta obra. Però la deixarem a punt perquè el nou govern, siguem nosaltres 

o sigui un altre, pugui adjudicar i no hi hagi aquesta paràlisi que dèiem. Juntament amb això, hi ha altres 

dos-cents quilòmetres més en marxa d’autopistes, entre els quals cal destacar el Berga - Baga, i el 

Puigreig - Berga que està en obres i que s’inauguraran les seves dues puntes aquest estiu. A part de les 

inversions de la Generalitat, l’Estat està desdoblant la seva xarxa d’autopistes i d’autovies. És molt 

important l’acord que va aconseguir l’Estat i Accesa, en el qual el govern de la Generalitat va ajudar, per 

fer el tercer carril a l’AP-7, entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jonquera en aquells trams en què no hi és. 

Aquesta és una inversió molt important: 500 milions d’euros. I en aquests moments s’estan acordant els 

projectes constructius. S’està acabant el desdoblament de la nacional II, de la 340, etc. Per tant, tenim 

una bona xarxa d’autopistes i autovies. Com vostès saben, i aquí acabo la meva intervenció, l’Estatut diu 

que el govern de l’Estat es compromet a invertir a Catalunya l’equivalent al PIB i que aquests recursos 

poden ser destinats a inversions directes de l’Estat o a rescat de peatges o a construcció d’autovies en 

paral·lel. Respecte al rescat de peatges, voldria fer una reflexió. Si finalment es dota un fons de l’Estat per 

al govern de la Generalitat per fer el rescat d’alguns peatges, estudiarem aquells peatges que dificulten la 

mobilitat obligada de cada dia. Però jo els hi vull donar unes xifres. Aquest és un tema molt seriós, que 

requereix una gran reflexió, i no prendre decisions improvisades. Només rescatar el túnel del Cadí, perquè 

tinguin pas gratuït la gent de les tres comarques de muntanya d’allà, el troncal de Mollet, l’accés de Mollet, 

l’accés de Martorell, la barrera de Montgat - Mataró, i la barrera de Les Fonts - Terrassa, només aquests 

peatges, significaria que, al final de l’any 2036 ─que és quan s’acaben totes aquestes concessions-, la 

Generalitat hauria d’haver pagat a les concessionàries 3.500 milions d’euros. Això vol dir que cada any la 

Generalitat s’hauria de gastar: al 2007, 150 milions, al 2008, 162 milions, al 2009, 170 milions,... cada any 

només per fer aquestes rebaixes. Bé, si l’Estat ens el dóna i ens en sobren, ho estudiarem. Però, el país 

necessita una reflexió sobre aquesta qüestió. Necessitem acabar amb el dèficit d’infrastructures que tenim, 

necessitem acabar amb el greuge comparatiu amb la resta d’Espanya, necessitem un model de peatges 

homogeni entre Catalunya i Espanya, però no necessitem una xarxa d’autovies lliures de peatges, i jo 

crec que no ens podem permetre el luxe de rescatar els peatges de Catalunya, tot i que podem assumir 

alguns casos puntals. Però el cost de rescatar només aquests que els hi he dit, aquests 3500 milions 

d’euros, ens ha de fer reflexionar. Per tant, l’Estatut ens dóna recursos, ens dóna competències, ens dóna 

identitat, ens dóna capacitat de gestió, ens dóna possibilitat de crear riquesa, ens dóna possibilitat que 

aquesta riquesa sigui aplicada a polítiques de benestar per a les persones, però, sobretot, el que ens 

permet la votació, espero que majoritària de diumenge que ve, és obrir una nova etapa per tirar endavant 

tots aquests projectes que des del PSC volem oferir a tots vostès i al poble de Catalunya. 

 

DEBAT 

 - Pregunta (Sr. Óscar Peña, de El Vigía): Antes ha comentado que Catalunya tiene que apostar 

por un modelo económico para potenciar la logística, y a mi me gustaría saber cual seria este modelo 

desde el Partido Socialista. Gracias .  

  

Sr. M. Nadal: -Hi ha un model fonamental: l’aposta per convertir Barcelona i Tarragona en les 

portes del gran mercat asiàtic. Si aconseguim ser les portes del gran mercat asiàtic, primera augmentarem 

els tràfics dels ports, augmentarem la necessitat d’espais de transformació dels productes que arriben del 

mercat asiàtic, i necessitarem aquests espais en les zones portuàries, i més espais a la Catalunya interior, 
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i necessitarem també una xarxa d’infrastructures per distribuir això al conjunt d’Espanya i al conjunt 

d’Europa. I això és el que volem, i no només a través dels ports sinó també a través dels aeroports. En 

aquest cas, Barcelona té una oportunitat molt important perquè té un port amb una gran zona logística i un 

aeroport amb unes terminals de càrregues amb una activitat encara relativament baixa però creixent. Per 

tant, això és el que hem d’anar fent. El que hem d’aconseguir és que aquest productes que arriben del 

mercat asiàtic, tinguin un procés de transformació també a Catalunya, i un cop transformats parcialment 

els puguem distribuir al conjunt d’Europa. Això significaria que el port de Barcelona que ara és el 1,5% del 

PIB pugui ser el 6% del PIB d’aquí uns anys. Aquest és el projecte global. I alhora, per ajudar a fer això, el 

govern de la Generalitat ja ha dit, que, a part dels centres logístics de promoció portuària, estem impulsant 

la creació de centres logístics tant propers a Barcelona, al Penedès, com un segon CIM a la regió 

metropolitana, com la gran aposta per fer una gran àrea logística al voltant de l’eix transversal viari i 

ferroviari. Aquesta és la idea: aconseguir que Catalunya no tingui el seu gran creixement i la seva activitat 

logística només en el territori del litoral, sinó que també aposti per la Catalunya interior, en aquesta franja 

que tindrà una autovia que és l’eix transversal, duplicada –el projecte està en marxa-, i un eix transversal 

ferroviari que li permetrà anar des del port de Barcelona cap a Europa. Per tant, crear centres logístics on 

tenim espais de més de 200 hectàrees, com és la zona de Tàrrega, la de Lleida, si podem a la zona 

d’Igualada, i això ho estem treballant amb les autoritats portuàries i amb el sector privat a través de CILSA. 

  

Pregunta (Sra. Lidia Loza): -Des del PSC es confia molt en la propera llei per tenir més 

competències de gestió. Però quines són les dificultats, des del seu punt de vista, que tindrà la 

consecució d’aquesta llei ? En quin termini hauria d’estar feta per no perdre aquesta oportunitat que té 

Catalunya? 

  

Sr. M. Nadal: -Aquí hi ha dues qüestions. La primera és que la llei portuària en tràmit al congrés 

de diputats no té majoria per tirar endavant. Vaig llegir que un dels ponents que em va precedir va dir que 

era una LOAPA. Si no m’equivoco, aquella llei l’havien pactada. Però, bé, és una llei que per als ports de 

Barcelona i de Tarragona resulta indiferent, tal com estava. Potser donava una solució a un tema que està 

mal resolt, i que el fet que aquesta llei no s’aprovi, farà que continuï mal resolt, que és el tema de les 

tarifes portuàries. Tindrem un problema per com s’apliquen les tarifes amb la llei del PP: una llei que tots 

vostès van dir que era una porqueria. Molt bé, s’haurà d’aplicar aquesta llei perquè no hi ha una majoria 

per fer-ne una de nova. Això és un tema. Per tant, jo no estic d’acord que aquella llei fos una LOAPA, és 

una llei que per als ports de Barcelona i de Tarragona és indiferent, i que evidentment no solucionava el 

que volem per al port de Barcelona. El port de Barcelona necessita una llei específica de creació de règim 

especial portuari i de transferència al govern autonòmic de les capacitats de decisió d’aquest port. Per tant, 

necessitem una llei de règim especial que ens permeti fixar tarifes, fixar polítiques de personal i, sobretot, 

la creació de societats i participació en societats que, en aquests moments, necessitem l’autorització de 

Puertos del Estado, i més aviat és reticent. Jo crec que el port necessita ser una gran societat anònima 

que pugui funcionar amb tots els avantatges i tots els inconvenients de qualsevol empresa del sector 

privat. I això és el que necessitem pel port. Per tant, pensem que la llei de ports està en stand by, en el dic 

sec. No tirarà endavant perquè no té majoria. Nosaltres voldríem que en el procés de negociació 

postestatutari s’obrís la negociació per a la transferència del port de Barcelona a través d’aquest règim 

especial, i que en paral·lel, es desencallés aquesta llei que necessita la resta de ports d’Espanya que en 

aquests moments està congelada. 
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Pregunta (Sr. Llorenç Serrano) -Bé, escoltar-lo a vostè té l’atractiu que, a part de dir-nos què 

pensen al Partit dels Socialistes de l’Estatut que votarem diumenge, en funció de les seves 

responsabilitats actuals, ens explica una mica amb aquest Estatut vostès què farien. Jo li volia situar 

quatre temes breument. Sobre el tema de transport de persones, nosaltres coincidim amb el seu 

diagnòstic que el repte el tenim a les rodalies i que l’hem de prioritzar per davant d’inversions en metro. 

Ara bé, en tota la seva intervenció, trobo a faltar la referència a d’altres transports de superfície, sigui 

tramvies o autobusos, que calen a l’àrea metropolitana precisament per garantir que el servei de rodalies 

compleixi aquesta funció que se li demana. Per altra banda, volia fer-li una pregunta que també li vaig fer 

a l’Artur Mas, que és la següent: segons l’Estatut, què passarà amb la RENFE? Artur Mas imaginava, si 

bé amb poca concreció, un operador de matriu catalana fet a partir de l’experiència de Ferrocarrils de la 

Generalitat. Jo, francament, tal com ha quedat el redactat d’aquesta competència a l’Estatut, em planteja 

el dubte de si RENFE seguirà operant les rodalies de Catalunya amb el mal servei que ens està donant 

ara o deixarà de fer-ho. Per altra banda, crec que caldria una esmena al reconeixement d’altres realitats 

metropolitanes més enllà de la de Barcelona, que jo crec que cal fer pel que fa a la mobilitat. Quant al 

tema d’aeroports, hi ha un concepte que no estic segur de poder compartir amb vostè, quan ha parlat que 

calia que Reus, Girona, fins i tot Barcelona, competissin entre si. Jo crec que Reus i Girona tindran èxit en 

la mesura que hi hagi serveis i infrastructures de transport que els permetin moure els seus viatgers i 

captar-los respecte a Barcelona, i que això els fa altament dependents precisament de les competències i 

de com les administri el govern de la Generalitat, no sé si respectant el model de gestió professionalitzada 

i segurament amb participació privada, hauríem de concebre tots els aeroports de Catalunya com un 

sistema que ens estalviaria donar-los una dimensió més enllà del que sigui necessari. Per anar acabant. 

En funció de les seves responsabilitats de govern, dels compromisos d’inversió a set anys de l’Estat que 

estan inclosos al pacte de l’Estatut, vostè ens pot garantir que tindrem projectes per executar? A nosaltres 

ens preocupa molt que al final el tema dels peatges ─que compartim la reflexió de fons─, se’ns resolgui 

per la via que no tinguem prou projectes d’infrastructura per executar, i aleshores el sobrant ens vagi tots 

a aquest fons de peatge. En la nostra opinió, o una de dues, o renunciem a les autovies que es plantegen 

algunes d’elles com a desdoblaments de les actuals autovies com a xarxes d’alta capacitat i gastem 

aquests diners amb rescatar peatges, o bé fem les autovies previstes cosa que em sembla que ja és 

irreversible, i per tant, el rescat dels peatges passi a ser de les últimes prioritats a què haguem de destinar 

aquest finançament millorat. 

  

Sr. M. Nadal: -Jo he dit ─i crec que vostè ho comparteix─ que la gran prioritat de la mobilitat de la 

regió metropolitana és rodalies, i no tant el metro. Deixi’m posar l’exemple de la línia 9 de metro: són 40 

quilòmetres de nova construcció, o sia, és un projecte molt important, però que no aportarà tanta quantitat 

de passatgers com aporta l’increment anual del servei de rodalies. El servei de rodalies, doncs, sí que 

està creixent a un ritme espectacular, perquè la gent viu cada vegada més a la perifèria i cada vegada hi 

ha més entrada i sortida de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Què passarà amb el 

servei de rodalies i el servei de regionals a partir del moment en què sigui vigent l’estatut i comencem a 

negociar la transferència? I responc no com a representant del PSC i del govern, sinó només com a 

representant del PSC. Bé, primer cal aclarir que se’ns transfereix la gestió però no la infrastructura, 

perquè ja sabeu que les vies, el servei de rodalies i el servei de regionals connecten la península ibèrica, i 

Lleida i Tarragona amb la frontera, és a dir, són vies que connecten regions d’Espanya amb Europa i, per 

tant, són de l’Estat. Ara bé, nosaltres tindrem la gestió del servei. La Generalitat ha de ser el regulador, i 

això vol dir que serà qui fixarà els eslots: quants trens i amb quina freqüència, qui els opera, i el concedent 

del servei, és a dir, de la mateixa manera com en el servei del transport públic hi ha unes empreses 
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d’autobusos que fan per exemple Vielha - Barcelona, i això és una concessió de la Generalitat, també la 

concessió de qui farà el servei de rodalies i regionals dins el conjunt de Catalunya serà una concessió de 

la Generalitat. I per fer una concessió, jo crec que s’hauria de fer un concurs. De moment ho haurà de 

continuar operant la companyia RENFE, però hi haurà unes condicions i un contracte de programa. I el 

contracte de programa serà: el servei aquest costa tant, nosaltres us reclamem un compliment de les 

següents condicions: un tren a Mataró cada cinc minuts, un tren a Vilanova cada cinc minuts, han de 

posar quatre combois perquè ningú vagi dret, directes que vinguin de Blanes i no parin a Mataró i a totes 

les parades, és a dir, exigirem les condicions de servei, la freqüència i la qualitat. Ells a canvi d’aquesta 

qualitat i aquestes freqüències tindran aquests recursos econòmics per explotació. Jo crec que es pot 

arribar a fer un concurs, però deixi-m’ho dir clar: jo crec que en aquests moments no hi ha cap operador a 

Espanya ni a Europa que pugui competir amb RENFE, és a dir, si fem un concurs, RENFE serà l’operador 

del servei de rodalies, a més, RENFE ja té el material, l’està comprant. Jo crec que durant un període 

relativament curt de temps, RENFE haurà de continuar sent l’operador indiscutible. Després, més 

endavant, podem parlar de fer concursos com fan altres països, per exemple, els Estats Units, a les àrees 

metropolitanes, Califòrnia, etc, que el servei ferroviari és molt poc important, però que els treuen a 

concurs cada cinc anys. Per tant, nosaltres, el que farem serà fixar unes condicions d’explotació, una 

exigència de qualitat, una exigència de serveis als operadors. En aquest cas pot ser RENFE i pot ser en 

un concurs Ferrocarrils de la Generalitat. Jo més aviat sóc partidari d’aliances entre Ferrocarrils de la 

Generalitat i RENFE que competència exclusiva. En aquest sentit, ja ho estem fent. Per exemple, a la línia 

de Lleida a La Pobla, que és de titularitat de la Generalitat, que té la gestió Ferrocarrils de la Generalitat, 

les vies són de Ferrocarrils, però l’operador és RENFE. I per què fem això? Perquè estem aspirant que 

Ferrocarrils a través de l’operador que és RENFE pugui fer un servei que sigui La Pobla – Balaguer – 

Lleida - Cervera, un servei de rodalies a l’àrea de Lleida. I per tant, som més partidaris de col·laboració 

que de confrontació.  

 En el tema aeroportuari, vostè feia la reflexió de si hi ha d’haver una política concertada dels 

aeroports o una política de confrontació. Jo més aviat sóc partidari de la competència, tot i que és veritat 

que hi ha països que tenen models de gestió conjunta d’aeroports. Per exemple, ara Ferrovial ha comprat 

BAA, l’operador que gestiona tres dels aeroports de Londres (Gatwick, Heathrow i Stansted), però hi ha 

un altre aeroport, Lutton, on hi opera TBI. Així doncs, a Londres hi ha tres aeroports que funcionen d’una 

manera conjunta i especialitzada: uns transcontinentals, uns altres europeus, uns de baix cost. Però, la 

Generalitat en tant que autoritat política, si assumeix la gestió dels aeroports, pot fer unes certes 

polítiques de coordinació i conservació, igual que amb els ports de Barcelona i Tarragona, però també han 

de competir perquè Girona i Reus competeixen, i són les companyies que decideixen si van més a un 

aeroport que a un altre. Reus té més avantatges perquè té Port Aventura, Girona en té un altre perquè 

està més a prop d’Europa i s’estalvien gasolina. Però els operadors decideixen, i fan uns vols aquí i uns 

allà. Per tant, jo crec que és bo que sigui el mercat que funcioni, i que nosaltres només fem una certa 

coordinació que permeti la competència entre els aeroports. Aquesta és la meva visió, i en aquest cas no 

compartiria la seva opinió. Tot i que els aeroports s’han de coordinar i la coordinació també vol dir 

infrastructures. És evident que aquests tres aeroports han d’estar lligats per la xarxa d’alta velocitat. Sí 

que hi haurà una certa coordinació, però han de competir des del punt de vista empresarial. Una empresa 

a cada aeroport, o sinó reproduirem el model d’AENA, que és ineficient. L’aeroport de Girona, que ha fet 

aquest salt de mig milió de passatgers a tres milions de passatgers amb dos anys, ha tingut durant dos 

anys aparcament gratuït ─i col·lapsat. Això vol dir que AENA ha perdut cents de milions de pessetes. I 

CIMALSA, una empresa de la Generalitat, juntament amb MIF, una empresa de disminuïts que gestiona 

pàrquings, va crear amb una zona un aparcament alternatiu al d’AENA, el d’AENA gratuït i aquest pagant, 
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i han fet més de cent milions de pessetes de beneficis. És a dir, AENA ha llençat durant dos o tres anys 

cents de milions de pessetes perquè com que la compta de resultats global ja li va bé, cent milions de 

pessetes no li interessen. Ara, si la Generalitat té la gestió de l’aeroport, cent milions de pessetes ens 

interessa, i molt, perquè fa que el balanç sigui positiu o no. Per tant, el fet que hi hagi una empresa 

gestora en cadascun dels aeroports és molt important perquè les coses s’han de fer amb visió empresarial: 

buscar el màxim de benefici i reduir el màxim les despeses. I amb un operador global això no 

s’aconsegueix, ni en els ports ni en els aeroports. 

 Quant al tema de la xarxa viària i les autopistes, jo compartiria bastant el que vostè diu. A 

vegades es diu que si l’Estat duplica la xarxa i fa autovies gratuïtes, això és un mal al territori i una 

despesa de diners innecessària. Ara bé, portem molts anys dient que l’Estat no inverteix a Catalunya, 

portem molts anys dient que precisament ha d’invertir en una xarxa d’autopistes lliures de peatges, i 

quines són aquestes autopistes lliures de peatges que diem que l’Estat ha de construir a Catalunya? 

Doncs transformar tota la nacional II, de Lleida a la frontera amb autopista, a la 340, que ara se’n diu A7, 

des de Castelló de la Plana fins a Barcelona, ja que aquestes tenen la sort o la mala sort que són 

paral·leles a l’AP7 o a la AP2. Bé, doncs, jo crec que el que hem d’aconseguir i, en aquest sentit, des dels 

concessionaris d’autopistes i en el grup de treball de peatges es treballa molt en aquesta qüestió, dir 

coses semblants tots plegats i que el missatge que des de Catalunya enviem a l’Estat sigui semblant. O 

sigui, quan hi pot haver-hi una autovia paral·lela a una autopista? Doncs, quan en aquest corredor hi hagi 

un índex determinat de trànsit, quan passem de vint mil vehicles, per exemple, pot haver-hi una autopista 

lliure de peatge. Ara bé, l’autopista i l’autovia no hauria de ser el mateix: l’autopista hauria de ser per llargs 

recorreguts i amb unes característiques tècniques determinades i l’autovia hauria de ser de curt 

recorreguts, amb més accessibilitat, amb rotondes d’accés a les poblacions. Per tant, hauríem de ser 

capaços de definir un model ─com ara ho estem fent─ que mostri que no pugui ser una doble xarxa 

d’autopistes igual, sinó que només s’ha de fer quan el corredor ho reclama. També és veritat que hem 

d’intentar que en determinats corredors hi hagi una potenciació del transport públic: en aquest sentit, 

l’accés al Vallès amb Ferrocarrils de la Generalitat, el Garraf amb rodalies, etc. I per tant, si estem 

reivindicant que l’Estat inverteixi a Catalunya i que desdobli les nacionals, té bastant poc sentit que 

reivindiquem l’alliberament de tots els peatges de Catalunya, només hauríem de pensar amb algun cas 

específic de mobilitat obligada al voltant de la regió metropolitana. Així doncs, compartiria bastant 

aquestes qüestions. 

 I, finalment, és evident que hi ha altres realitats metropolitanes, sobretot Tarragona, la segona 

gran àrea de Catalunya, que necessiten un impuls del transport públic. Promourem un aprofitament de la 

xarxa de rodalies actual per fer rodalies en aquests territoris, Lleida, Girona, Tarragona, trens-tramvies en 

aquests territoris, aprofitant un concepte que a Europa funciona, que són uns nous trens que tenen aquest 

nom de tren-tramvia que quan van fora de la ciutat va a més de cent quilòmetres per hora i quan entren a 

la ciutat tenen parades com un tramvia. I això és el que volem explotar en aquesta línia de Balaguer – 

Lleida - Cervera. 

  

Pregunta (Sr. Manel Medina, de Seat): -Aquí estem parlant de l’Estatut i estem parlant 

d’infrastructures, per tant, el trànsit transfronterer queda fora de l’àmbit, però en tot cas la Generalitat ha 

de prendre cartes, ja que tots volem créixer i volem créixer més cap a Europa, a través de les 

infrastructures assegurar aquest pas fronterer i donar-li fluïdesa. M’ha sorprès que en cap moment s’ha 

mencionat l’àrea logística del Far-Vilamalla com a punt de suport en aquest trànsit transfronterer, tenint en 

compte que l’ample UC arribarà quan arribarà, però arribarà a casa dels grans carregadors, probablement 

a casa nostra, al port, a Bon Barri, per dir un gran empresa, però tot aquest gran cúmul de petites i 
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mitjanes empreses que no tenen capacitat d’establir un enllaç ferroviari, probablement hauran de mirar-

s’ho de lluny. Aleshores, penso que la zona del Far - Vilamalla és una zona potent. Podria dir-nos quina 

és la seva visió en aquest punt? 

  

Sr. M. Nadal: -En aquests moments a l’Estat espanyol hi ha un gran trànsit de camions sobretot 

en els punts fronterers de la Jonquera i d’Irun. Si fa o no fa, uns vint mil vehicles pesats diaris, dels quals 

uns onze mil deuen passar per la frontera i uns nou mil deuen passar per Irun. En aquest sentit, hem 

d’apostar per un nou model de transport. No hem de plantejar el ferrocarril contra la carretera, hem de 

plantejar la intermodalitat: ferrocarril, barco, carretera són modes que es complementen. Per exemple, a 

França, ja han començat això del feroutage entre Perpinyà i Luxemburg, tot i que són tres-cents camions 

al dia màxim que porten, que en relació als onze mil que he dit són molt pocs. Però, bé, és un procés 

inicial. El port de Barcelona, a través de les autopistes del mar, porta una xifra molt important de camions 

a l’any de Barcelona a Itàlia. Així doncs, tenim sistemes de fer que el camió sigui intermodal amb d’altres 

modes, en aquest cas el tren o el barco, i hem d’apostar molt clarament pel ferrocarril. A part de duplicar 

la nacional II per permetre el pas de camions, és evident que hem de construir tota una xarxa de 

mercaderies que vagi des del port de Barcelona fins a Tarragona i cap a la frontera, com ja he dit. Primer, 

la xarxa d’alta velocitat, després, l’ampla internacional a la línia Barcelona Portbou, després, la línia 

dedicada que demana el port, i aquestes línies ferroviàries si no tenen estacions o no tenen centres 

intermodals, si no tenen els apartadors, serien molt poc operatives. És millor tenir bones estacions i males 

línies, i molt bones línies sense estacions. Per això és bàsic el que demana l’autoritat portuària que hi hagi 

cinc apartadors de mil metres entre Barcelona i la frontera. Després de l’última vegada que va venir la 

secretària d’Estat d’infrastructures aquí ja s’han compromès a fer-ne tres, d’apartadors, que són: el de 

Riells, el de l’aeroport de Girona, i el de Figueres Vilafant, però encara en reclamem dos més. Apart dels 

apartadors per permetre el pas del trens de mercaderies en la línia d’alta velocitat, necessitem les 

estacions d’intercanvi, les estacions intermodals. Nosaltres apostem molt clarament, en primer lloc, per la 

gran estació a l’antiga llera del Llobregat del port de Barcelona, que seria el gran punt d’intercanvi modal 

de Catalunya. Si podem tenir en aquesta estació dos operadors, que siguin, per tant, en realitat dues 

estacions, millor. En segon lloc, el segon gran punt és la Llagosta. El ministeri de foment, en l’estudi 

informatiu que ha fet de transformar la via de Mollet - Papiol amb un tercer rail, també incorpora tot el nus 

de la Llagosta i la transformació de la Llagosta en un gran centre intermodal. I, finalment, en tercer lloc, 

hem d’apostar per tenir un altre centre intermodal, que a més a més, el govern de la Generalitat hi té els 

terrenys, que seria centre intermodal i estació de mercaderies al Far - Vilamalla. Vostès ho coneixen 

perquè hem tingut converses sobre aquesta qüestió. Ja hem urbanitzat una part important d’aquest punt, i 

la nostra previsió és que hi hagi una estació intermodal de mercaderies, de tren i de camió, al Far - 

Vilamalla. 

  

Pregunta (Sr. Solano, enginyer de camins): -No sé si sabeu que el divendres passat es va 

aprovar la directiva europea de modificació de l’eurovinyeta. Aquesta directiva, doncs, és avui plenament 

vigent a la Unió Europea. El pagament per ús de les infrastructures viàries en aquesta primera fase es 

basa en els costos d’implantació i la despesa de manteniment i d’explotació per als vehicles de transport 

de mercaderies de tonatge superior a les 3 tones i mitja. Com es veu des del Partit dels Socialistes, i el 

secretari de mobilitat, personalment, aquesta directiva i la seva aplicació en el nostre país? 

  

Sr. M. Nadal: -Bé jo crec que tal com diu la Unió Europea i el llibre blanc dels transports, les 

infrastructures ha d’incorporar tots els costos i també els costos ambientals. En aquest sentit, a mi em 



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 

 
Sr. Manel Nadal 
Les Infraestructures a l’Estatut - 2006 

 
sembla que algun dia serà això que tu dius, que els costos del transport de mercaderies a través de la 

carretera hauran de pagar una part del cost que significa l’explotació de la carretera. Però jo vull dir molt 

clar, des de Catalunya no hem de ser “Jabatos”, no hem de ser “Capitans Trueno”, no hem de voler anar 

per davant dels altres. Quan el conjunt d’Europa obligui a posar l’eurovinyeta, serà el moment de posar-la 

a Catalunya i a Espanya. I a mi em sembla positiu que s’apliqui, però quan s’apliqui al conjunt de la Unió 

Europea. Perquè Catalunya i Espanya estem en una situació perifèrica respecte a Europa, i ja tenim un 

cost de distància per portar el transport de mercaderies per carretera des de Catalunya i des d’Espanya 

cap al conjunt dels mercats europeus. I cada vegada més, perquè Europa es va desplaçant cap a l’est, la 

distància serà més gran, i els costos cada vegada seran més grans –els alemanys ja ens fa pagar el 

peatge per passar per les seves autopistes. Per tant, no penalitzem des de Catalunya abans d’hora els 

transportistes espanyols i catalans que tenen una quota molt important de la distribució de mercaderies 

d’Espanya i de Catalunya cap a Europa. Per tant, estic d’acord amb l’aplicació de l’eurovinyeta, però quan 

sigui obligatori al conjunt Europa, i no abans. 

  

Pregunta (Sr. Modest Valle): -Fins ara teníem competències amb urbanisme però no en transport, 

i a partir d’ara tindrem competències en urbanisme i en  transport. Això genera un nou model, no només 

de transport, sinó bàsicament un nou model d’urbanisme, absolutament diferent i revolucionari. 

Segurament la gent podrà anar a Lleida en una hora, que és el que tarda la meva filla avui per anar a 

treballar a Granollers. O sia, d’alguna manera, tindrà que haver-hi una absoluta i total integració, i no sé si 

el secretari de mobilitat haurà de ser secretari de mobilitat i d’urbanisme. A partir d’ara, aquest nou model 

d’absoluta interrelació de transport urbanisme haurà de ser essencial. No sé si és prematur plantejar-ho 

ara. 

 

 Sr. M. Nadal: -És evident que urbanisme i transport han anat sempre molt lligats. Si ens miréssim 

la història del ferrocarril al món, veuríem com precisament la introducció del ferrocarril és un sistema de 

transformació de la ciutat i de conquesta de nous espais que es van urbanitzant. I fins i tot, a Londres, per 

exemple, quan passen dels tramvies a cavall a tramvies de motor, és la companyia del tramvia qui compra 

els terrenys, urbanitza i porta el transport allà. Això que forma part de la història, veiem que els països 

més desenvolupats asiàtics també ho estan fent actualment. Si anem a Singapur veurem que el 75% de la 

gent es mou amb transport públic, i que qualsevol nova actuació urbanística fa un cercle ferroviari que el 

connecta amb la xarxa ferroviària, i la implantació d’aquesta línia ferroviària o de metro que va a la xarxa 

principal va a cost del procés d’urbanització. A Madrid, a Parla, un municipi governat per socialistes, en 

aquests moments posa un tren tramvia a costa d’una nova implantació urbanística de 15.000 habitatges i 

─deixeu-m’ho dir en pessetes─ cada habitatge paga un milió, i aquests 15.000 milions paguen el tramvia. 

Per tant, aquest model de lligar transport i urbanisme que en el passat havia sigut molt important, 

actualment molts països moderns van en aquesta línia de lligar el cost d’urbanització amb el cost del 

transport. De fet, la llei de mobilitat de Catalunya és una llei capdavantera que ja ho planteja això: la 

necessitat d’associar alguns costos de la mobilitat a les noves implantacions urbanístiques. I s’està 

preparant un decret, que hauria de sortir aquest mes, que ja preveu que les noves actuacions 

urbanístiques de Catalunya hauran de pagar una part de l’explotació del transport. Això no és una mesura 

expropiatòria, sinó que va en la línia dels grans països de l’Àsia, com pot ser Singapur, Malàisia o Japó, 

on els costos de la urbanització també incorporen els costos del transport. Perquè, deixeu-m’ho dir: és 

bastant injust algunes coses que fa l’administració pública com, per exemple, el tramvia, que costa un 

dineral, que fa que un pis que valia X, un cop hi ha el tramvia, valgui 10 X. Per tant , seria just que 

d’aquest 10x, es pagués una mica del cost del tramvia. 
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 Pregunta (Sra. Estela López, d’ Europa Press): -Volia preguntar-li sobre el que ha dit de 

l’aeroport del Prat i la necessitat que hi hagi les tres aliances a l’aeroport. Spainair ha anunciat el seu pla 

per fer competència a Iberia, i que serà més ambiciós que el que va anunciar Iberia. Ha dit que potser es 

reunien la setmana vinent. Volia preguntar-li: fins ara què li ha dit a la Generalitat Spainair? amb qui seria 

la reunió de la setmana vinent?i ja s’ha parlat també amb Air France? 

  

Sr. M. Nadal: -Bé jo aquí estic parlant en nom del Partit del Socialistes de Catalunya, però bé, li 

respondré. Spainair he dit que forma part de l’aliança Star Alliance, i Spainair a diferència de Iberia està 

avançant molt en el mercat interior, i també té en el seu grup vols intercontinentals: Aerolineas Argentinas 

és un vol de l’aliança de la gent de Spanair. Per tant, ja tenim vols intercontinentals amb aquesta aliança, 

cosa que amb Iberia no en tenim cap. Tot i així, Iberia continua essent el principal operador de l’aeroport 

del Prat, tant en vols europeus, com en vols a l’interior de la península ibèrica. Per tant, nosaltres hem de 

continuar apostant per Iberia, per Spanair i per totes aquelles companyies interessades. Perquè, repeteixo, 

l’aeroport de Barcelona difícilment serà un hub com pot ser Heathrow o com pot ser Charles de Gaulle. 

Serà un hub, he dit, europeu, i un hub per als països asiàtics i per a l’est i, si volen, per al Magreb, però no 

podem ser un hub al mateix nivell, perquè les grans aliances ja han decidit. Les grans aliances han decidit: 

Heathrow - British airways, Frankfurt - Lufhtansa, Charles de Gaulle - Air France. Per tant, els grans hubs 

ja estan decidits. Hem de pensar un hub d’unes altres característiques. I aquest hub l’hem de tenir amb 

companyies banderes, amb companyies punta a punta, Continental o Singapur o, per què no, companyies 

de baix cost. Perquè això de dir companyies de baix cost ho diem malament, perquè si Easyjet o Vueling 

els considerem de baix cost, hem de considerar que són companyies de baix cost però que ofereixen una 

gran qualitat: són avions nous, moderns, net, amb hostesses,.. Hem de comparar el servei: i tant Vueling 

com Easyjet també són companyies per a viatges de negocis. I deixeu-me dir que quan negociem amb 

temes aeroportuaris i de companyies aèries, hem de pensar que els vols són d’un aeroport a un altre, i 

pensar que podem fer una gestió aeroportuària autista des de Catalunya és perfectament inútil. Perquè 

hem de volar de Barcelona a Madrid, i hi trobarem els senyors d’AENA, i hem de volar de Barcelona a 

París, i allà hi trobarem els gestors de l’aeroport Charles de Gaulle, i ens trobarem amb un organisme 

internacional que distribueix els eslots. Perquè la gestió d’eslots és de Barcelona a un altre i de l’altre a 

Barcelona i, per tant, els temes aeroportuaris s’han de negociar des de Catalunya però comptant amb 

socis a altres llocs. En aquest sentit, de la mateixa manera que he dit que a nivell ferroviari ens hem 

d’entendre amb RENFE, reivindicant i no deixant cap dubte que volem la gestió de l’aeroport de Barcelona, 

jo crec que en el tema de la gestió de l’aeroport de Barcelona i amb la gestió dels aeroports, ens hem 

d’entendre amb AENA. I insisteixo, encara que surti al diari i algú em trenqui la closca. Resulta que el 

principal operador d’infrastructures privat de Catalunya, AVERTIS, quan va a gestionar aeroports al món 

fa una societat amb un 10% d’AENA, perquè AENA en aquests moments és el principal operador 

aeronàutic del món. Potser amb la fusió de Ferrovial amb BAA, ara li passaran al davant. Però mou més 

passatgers qui mou més aeroports. Per tant, ens sembla que si volem volar de Barcelona a altres llocs del 

món, ens interessa tenir una bona relació amb AENA, que és el principal operador aeronàutic del món, 

sense deixar cap dubte que hem d’assumir la gestió de l’aeroport de Barcelona. Però jo sóc més partidari 

de la col·laboració que de la confrontació. 


