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Quan posem en relació el nou Estatut amb les infrastructures, veiem que guanyem moltes més 

possibilitats alhora de gestionar i dissenyar les infrastructures i sobretot, també, la mobilitat: la interrelació 

entre els diversos sistemes de transports que són necessaris en el nostre país. No sempre calen els 

mateixos transports en una zona concreta, sinó que per diferents necessitats hem d’utilitzar diferents tipus 

de transport i, sobretot, fer ús de la intermodalitat entre aquests sistemes de transport. Nosaltres sempre 

hem insistit en la mobilitat sostenible, aquella que és eficient i que està al servei del territori i dels 

ciutadans del territori. Per això, cal una molt bona planificiació perquè, de fet, en aquest país no ha existit 

mai. Això ho hem de reconèixer: ni en aquest país ni a la resta de l’Estat espanyol no hi ha hagut una 

veritable planificació. Potser n’hi ha hagut en el sistema de carreteres i en el sistema ferroviari, però no 

s’ha planificat el tema de la logísitica, que és un tema molt important. En definitiva, ara l’Estatut ens dóna 

més marge per fer-ho. Tot el tema que fa referència a la mobilitat està ben explicada en el títol de drets i 

deures: allà es posa sobre la taula el dret a la mobilitat de tots els ciutadans. Pensem que, a l’Estat 

espanyol i a Catalunya, el 40% de les persones no té carnet de conduir i, per tant, no pot utilitzar el cotxe 

privat i ha d’utilitzar el transport col·lectiu. No sé si les administracions públiques pensen en aquest 40% o 

només pensen en l’altre 60% per fer-li les infrastructures suficients. Fins aquest moment, crec que ha 

pensat més en l’altre percentatge que és el que ha pogut gaudir de les carreteres. Però, què en fem 

d’aquestes persones que només poden utilitzar el transport col·lectiu i que tenen el mateix dret que la 

resta de ciutadans a la mobilitat? Bé, doncs, a l’Estatut, en l’apartat de drets i deures, hi surt. És l’article 

140, que fa referència al tema de les competències, i que ara ens hi hem agafat tots perquè parla de les 

infrastructures de transport i de les telecomunicacions, sobretot el que fa referència als ports i aeroports. 

En aquest article se’ns dóna moltes més competències que les de l’Estatut del 79 per desenvolupar 

aquesta gestió i per desenvolupar les infrastructures. I passa el mateix amb l’article 169, que parla de la 

logística i dels transports com a competència exclusiva. Jo crec que aquests són elements molt importants, 

perquè ens donen més capacitat de gestió i més capacitat de planificació que la que teníem fins ara. 

Potser no tota la que voldríem, però amb uns nivells molt importants. Ara potser ja no ens servirà d’excusa 

dir que la culpa era de Madrid, perquè a vegades també era un problema d’incapacitat des d’un punt de 

vista d’administració pública per gestionar i planificar les infrastructures d’aquest país. I l’últim paquet, que 

és el més important, és el finançament. Hi haurà prou diners per tenir capacitat de gestionar i de planificar 

les infrastructures del nostre país? Nosaltres creiem que amb el nou sistema de finançament la cosa ha 

millorat molt i molt. No només amb l’estructura, que ja significa un avenç important. El fet que tinguem una 

cistella d’impostos superior a la que teníem ─hem passat en l’IVA, l’IRPF, i els especials, del 35% al 50% i 

al 58%─ significa un paquet de diners que es quedaran aquí, que ja no se n’aniran al govern central i, a 

més a més, tenim capacitat normativa sobre tots els impostos menys un –no hem d’amagar que aquest és 

un dels importants, l’impost de societats. També és cert que aquest impost és el més difícil tècnicament, i 

que tindrem una agència que ens donarà molta més transparència a l’hora de saber on van aquests 

impostos. I també és important considerar que hem blindat molt la solidaritat. Alguns creuen que no, però 

jo crec que aquests element és important: parlem només de xifres, però no parlem de la capacitat que 

tenim de controlar aquestes xifres que per la nostra capacitat fiscal se n’han d’anar a la cistella del 

repartiment cap a les comunitats més pobres. Nosaltres blindem la solidaritat a partir del principi 

d’ordinalitat, això és un element molt important. El fet que si nosaltres ara som els tercers o els quarts –

depèn de l’any-  en renda, una vegada feta aquesta aportació a la solidaritat, hem de continuar essent els 

tercers o els quarts en renda. Aquest article ho blinda: això vol dir que cap altre llei orgànica pot canviar 

aquest principi que està a l’Estatut, perquè l’Estatut forma part del bloc constitucional, l’Estatut és 

Constitució. Si a l’Estatut hi ha aquesta norma, cap LOFCA pot canviar aquest principi d’ordinalitat que fa 

que una bona part d’aquests diners estigui més controlada. Penseu que fins ara ningú no coneixia la 
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fórmula per la qual agafaven els diners de la nostra capacitat fiscal i passaven a altres comunitats 

autònomes. Un altre element important ─i que no se’n parla gaire- és que aquesta cistella de diners de 

solidaritat ara només es podrà destinar a les comunitats més pobres en temes de salut, educació i 

benestar. No com fins ara que també s’utilitzava per infrastructures i per eixugar els deutes, per exemple, 

el de les televisions públiques autonòmiques. Això és important perquè ara, d’aquesta cistella, els diners 

no aniran cap a infrastructures viàries en d’altres comunitats de l’Estat espanyol que, a vegades, són 

millors que les nostres. Això no vol dir que en aquests llocs no es puguin desenvolupar carreteres, però 

serà via inversió directa de pressupostos de l’Estat o via creació de riquesa i dels propis impostos de les 

comunitats autònomes. Aquella cistella de solidaritat ja estarà molt més reduïda i es destinarà a temes 

que, des del nostre punt de vista, ens semblen correctes, i no pas a allò què es destinaven fins ara on la 

capacitat, la iniciativa i la competitivitat de les comunitats autònomes quedaven en entredit. Penso 

sobretot en algunes comunitats com Extramadura que viu de les subvencions i no gaire de la creació de 

riquesa de les persones i de les administracions. Hi ha també l’element de: “igual esforç fiscal igual 

serveis”. Això no ho podem quantificar, no sabem la xifra que significa d’augment, perquè no hi ha cap 

xifra concreta. S’ha de negociar bilateralment i multilateralment quina és la quantitat que significa això. El 

que passa és que els governs que l’han governat l’Estat espanyol no han estat capaços de crear un model 

d’Estat, ni tampoc el PSOE en aquests moment, i això ha dificultat la negociació. Perquè si nosaltres 

tinguéssim un veritable estat federal, com pot haver-hi a Anglaterra, a Alemanya o a d’altres llocs, 

nosaltres tindríem la fórmula de finançament. Una fórmula com, per exemple, la d’Alemanya que, a partir 

d’un índex 100, les regions més riques que passin d’aquest percentatge, donen més solidaritat a les més 

pobres perquè puguin avançar econòmicament. Però sempre hi ha topes: els més rics no van donant fins 

que deixen de ser rics, sinó que hi ha uns topes. Però aquest sistema tampoc existeix a Espanya. Jo crec 

que ara, a partir del nostre Estatut, de l’Andalús, que diu exactament el mateix, i de la resta d’Estatuts, 

serem capaços d’obligar per primera vegada al govern central de torn a definir clarament un estat federal, 

perquè això del estat de les autonomies està ja totalment superat. Quan tinguem la definició d’un estat 

federal, sabrem clarament quines són les competències de cadascú, sabrem també quin és el sistema de 

finançament amb molta més transparència i, sabrem on van els diners que aporta Catalunya del seu 

esforç fiscal. Jo crec que amb totes aquestes qüestions l’Estatut ens dóna moltes més possibilitats de les 

que teníem. I em deixava una de les més important: l’addicional tercera, que ens diu que durant set anys 

tindrem el 18,8% de percentatge del PIB en inversions de l’Estat. Això és una quantitat de diners molt 

important. Els últims deu anys, la mitjana d’inversió ha estat del 10% si no contem l’AVE, i del 12% si el 

contem. Això significa quasi el doble de diners d’inversió directa dels pressupostos de l’Estat en 

infrastructures i en rescat de peatges. Ho dic de passada, però crec que per a una mobilitat sostenible els 

peatges han d’existir. És possible que els peatges metropolitans no hagin d’existir, però el peatge, com a 

dissuasiu o com a regulador de la mobilitat, sí que ha d’existir. Ara bé, no ha de ser com és ara un peatge 

financer per pagar les inversions de l’empresa que ha fet la infrastructura, sinó que ha de ser un peatge 

regulat en relació a la congestió. Això és un element que passa a tot Europa menys aquí que, en algunes 

concessions, i la que fa referència a la A7, per exemple, hem arribat a pagar des dels anys 60 que es va 

construir, fins a 7 o 8 vegades la inversió que va costar a la concessionària. Hem de canviar el sistema, 

això no vol dir que ara hàgim de trencar les concessions perquè la indemnització seria molt forta. Ara ja 

anem fent, però també és cert que aquest sistema que ara fem servir per pagar les infrastructures és un 

abús del peatge a l’ombra. Potser si arriba més diner públic, podrem deixar d’utilitzar aquestes tècniques 

de desplaçar els pagaments de les infrastructures.  

 Així doncs, amb el nou Estatut, podrem gestionar millor tot el que fa referència a les 

infrastructures: ports, aeroports, xarxa ferroviària, transport de passatger i mercaderies per carreteres, la 
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xarxa viària, tot el que fa referència a la logística o, en definitiva, tot el que fa referència a la mobilitat. No 

vull fer grans propostes, però si encetar coses que crec que s’haurien de canviar. Pel que fa referència a 

ports, ja que som aquí al Centre, la llei que està desenvolupant l’Estat espanyol ja no és bona, d’entrada. 

Em sembla que l’hem criticat tots, fins i tot l’autoritat portuària. Veurem si avança. De moment, nosaltres 

tenim prevista una esmena a la totalitat. El que passa és que si avança la idea que, a partir del 140.3, el 

govern central a través d’una llei estatal pot desclassificar d’interès general els ports i alguns aeroports, 

aleshores, aquesta llei ja no tindrà tant de sentit, perquè en darrer terme qui tindrà la capacitat de gestió 

dels ports i dels aeroports serà la Generalitat de Catalunya i no pas el govern central, tot i que el govern 

central hi podrà participar. Si fem això, ja fem un avenç important: podríem treballar en forma de consorci, 

i tindríem la llibertat de poder vendre aquestes infrastructures, sigui el port o l’aeroport, a la resta del món 

per poder ser competitius. El port de Barcelona és un bon exemple ─el de Tarragona també, però 

especialment el de Barcelona-: ha planificat ser el port asiàtic d’Europa representa, i això representa 

captar tot el trànsit de mercaderies que vingui en contenidors de l’Àsia ─evitant que vagi a Rotterdam o a 

Amsterdam- i distribuir aquesta càrrega cap a la resta d’Europa. En aquests moments, només la podem 

distribuir per carretera. I això és una bestiesa. Per tant, o aturem el port en aquesta opció estratègica que 

ha pres, o bé posem a disposició del port de Barcelona les infrastructures necessàries per poder arribar a 

Europa sense que signifiqui un col·lapse del nostre territori. I això només vol dir fer ferrocarril. Quants 

quilòmetres de ferrocarril hem fet a Catalunya des de fa 100 anys per a mercaderies? Cap. Sí, perdoneu: 

Mollet – Papiol per mercaderies, un tros petit. Però no s’ha fet res més. Aquí algú ha fallat. Les 

administracions, per descomptat, però també els sectors econòmics d’aquest país. No han pensat tant en 

això, i s’han quedat amb aquesta obsessió –i perdoneu l’expressió- de la xarxa viària. Hem anat fent 

carrils, quan més carrils millor, utilitzem més el cotxe, contaminem més. I això de contaminar ho dic tant 

des d’un punt de vista ambiental com econòmic, perquè ara contaminar ens costarà diners si no complim 

amb el compromís adquirit per l’Estat espanyol a Kioto, si superem el 15% d’augment d’emissió de gasos 

─i l’estem superant en cinc o sis vegades. Això significa molts milions d’euros que s’hauran de pagar amb 

diner públic. O algú ho haurà de pagar, perquè em dóna la sensació que l’administració pública, fins i tot 

la de Catalunya, i ho dic des d’un partit que forma part del govern, no ho ha pensat gaire. A mi em sembla 

que no ho pensa prou, i hauríem de mirar de redreçar-ho. El més normal seria apostar per una xarxa 

ferroviària de mercaderies que pugui sortir del port. En canvi, què hem fet? Hem apostat per l’AVE. És un 

error, i perdonin que sigui tan clar. I ho he dit des de fa molt de temps: jo he estat el responsable de rebre 

les crítiques brutals des de fa vuit o deu anys des de tots els sectors econòmics i polítics, que jo era burro 

de no estar a favor de l’AVE. A veure si el temps em dóna la raó. No voldria, perquè ens hem gastat tants 

diners, i m’agradaria que servissin. Però l’AVE no serveix per transportar mercaderies, aleshores: per què 

ens hem gastat milions i milions d’euros només per transportar passatgers? És cert que l’AVE serà una 

via en la qual podran circular altres trens, i serà una via molt important perquè podran circular trens a una 

velocitat molt gran. Però calia tant d’esforç econòmic? En canvi aquesta quantitat de diners la podíem 

haver invertit en el transport de mercaderies des d’aquí i des de Tarragona, i no només per a la distribució 

de contenidors que arriben del port, sinó també per altres coses. No ho hem fet. Ara fins i tot ens 

plantegem un eix ferroviari transversal. És una cosa que jo no acabo d’entendre. Jo crec que ho aturarem. 

Si més no li donarem una altra dimensió i el transformarem en passatgers, que això sí que ho necessitem 

a nivell territorial. Ara, jo crec, no sé si vostès ho compartiran, que amb participació de l’Estat, potser la 

sortida més natural del port de Tarragona, la necessària xarxa ferroviària, seria per Aragó. Algú pensarà: 

millor que no, perquè si no passa per Catalunya no hi guanyarem. Doncs no, perquè sí que hi guanyem. 

Ja hi guanyarem quan el port es converteixi en el que es convertirà. L’únic que cal fer és traslladar 

aquests contenidors al lloc de destí, a centreuropa. Si no hem de fer malbé el nostre territori, millor, 
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perquè només serà de pas. I si només ha de ser de pas, hi ha un territori que, a més a més, li encantaria: 

més disposat, amb unes infrastructures força desenvolupades (Canfranc, etc.), que des d’Aragó arribarien 

fins a l’Ariège, amb unes instal·lacions franceses ja desenvolupades. Pensem-hi una mica. Pensem si 

Aragó no seria el millor lloc de pas. Perquè l’alternativa seria pujar cap a Lleida, Manresa, Girona, tornar a 

baixar per anar cap a la frontera, ja que no tenim intenció de convertir Puigcerdà en una línia internacional 

─això significaria fer un túnel, i altres dificultats. Ens ho podríem pensar, però d’entrada fer això no sembla 

el millor. Ara bé, d’aquí endavant tindrem suficients diners, i tindrem decisions logístiques molt importants 

per aquest país a través del port. Doncs, donem-li ja la dimensió, ja hauria d’estar fet. No només hauria 

d’estar pensat, sinó que les obres ja haurien d’estar començades, sinó crearem un col·lapse brutal. Ja hi 

és el col·lapse, però encara el farem més gran, o aturarem el desenvolupament del port de Barcelona. I 

en aquest món globalitzat, quan es perden dos o tres anys a desenvolupar una cosa plantejada, els 

competidors ja t’han avançat. Hi ha competidors del port de Barcelona dins l’arc mediterrani prou 

importants com perquè s’ho plantegin, fins i tot dins l’Estat espanyol. Jo crec que aquí hauríem de fer una 

aposta decidida. Jo recordo que es deia tantes vegades: l’AVE el fem per transportar mercaderies. Quan 

a mi em sembla que tots sabíem que l’AVE no servia per transportar mercaderies. O sinó, és que ens 

deixem enganyar fàcilment perquè l’AVE és una línia com de porcellana: si hi van trens a 350 km/h, és 

que no hi poden anar trens de mercaderies amb un gran tonatge perquè matxucaria la via. A més a més, 

calen sis o set hores de manteniment a la nit, que és precisament quan passarien les mercaderies. I si 

realment ho volien fer, com és que han fet els apartadors tan petits? És evident que no pensaven en les 

mercaderies. Jo trobo estrany com ens deixem emmirallar amb aquesta idea de nous rics, perquè des que 

som a la Unió Europea volem que ens facin tot el que fan a Europa. Però, a Europa ja deixen de fer AVEs, 

i ara fan trens tramvies. Ja ho sé que és perque allà ja tenen una xarxa bona ferroviària. El que passa és 

que nosaltres també la podríem tenir, però no a través de l’AVE, sinó millorant les línies convencionals. 

Les podríem haver fet amb inversions en tren, i podrien circular a una mitjana de 180 i 200 km/h, i per 

mercaderies aquesta mitjana seria la meitat. I a les mercaderies aquesta velocitat ja els hi va bé perquè, 

com saben, algunes empreses utilitzen el transport de mercaderies per emmagatzematge, ja que 

s’estalvien de mantenir aquell stock tots aquells dies que circula, especialment la indústria de l’automòbil. 

No hem pensat en aquesta opció. Ara sembla que sí, i no sabem si tindrem la suficient capacitat per fer-

ho el més ràpid possible. En el cas dels aeroports, passa el mateix. Ara sembla que hem descobert el Prat 

i tots els aeroports, i que ens ho hagin de solucionar tot a través de l’Estatut, i l’únic problema sigui no 

haver estat prou hàbils a l’hora de posar-ho a l’Estatut. Bé, ara és la segona vegada que reconec un error. 

Jo crec que en això sí que es va cometre un error: vam voler ser excessivament maximalistes i no 

acceptar la proposta que hi havia del govern central. Possiblement haguéssim pogut avançar una mica 

més quan ja concretaven el traspàs, però en vàrem obsessionar que volíem el 51% de l’aeroport del Prat. 

Jo crec que va ser una obsessió errònia perquè l’important és que l’aeroport del Prat tingui un consorci 

autònom, que pugui fer autònomament la seva política. Si aquests tenen un percentatge més o els altres 

menys, la situació també s’anirà arreglant. No com ara, que AENA té tots els paquets d’aeroports, els 47, i 

se’n va a les fires i ho ven tot. Si hi pogués anar només l’aeroport del Prat, seria molt important.  

 Ara, en l’Estatut, hem fet un pas més, que és la resolució que es va aprovar la setmana passada 

que posa en marxa el desenvolupament de l’Estatut. Ara, de fet, serà el que portarà més feina. Ja hem 

estat dos anys fent això, i hem cansat la ciutadania ─amb tota la raó del món. Però ara l’hem de 

desenvolupar. Ara seran mesos i anys i anys de discussió amb el govern central, i amb la màxima tensió 

possible en molts casos. Però això li passa en aquest Estatut i li hagués passat a l’Estatut del 30 de 

setembre, que ningú no es pensi que és perquè aquest és una mica més fluix que l’altre. Senzillament 

perquè aquesta és la relació dels estats federals: el govern central sempre intenta recuperar 
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competències, i els governs perifèrics o nacionals també intentem tenir-ne més. Però, amb els aeroports 

fem el mateix. Jo crec que està instal·lada clarament en el govern central, almenys en el que hi ha ara, la 

idea de desclassificació d’interès general tan els ports com els aeroports, excepte el Prat. O sia, Girona, 

Reus i Sabadell. Ja va bé això, no hi ha cap problema. Però, en comptes d’anar discutint això, hauríem de 

pensar què és el que volem. Portem-li a Madrid, la setmana que ve, quan s’hagi aprovat l’Estatut, un 

paquet explicant el sistema aeroportuari català que volem. Posem sobre la taula alguna cosa concreta per 

negociar, que es vegi que hem començat a fer el deures. Amb el tema dels ports, està molt avançat 

perquè ja s’ha treballat molt, i com que ja hi tenim una certa autonomia des de fa temps hem estat 

capaços de poder-ho fer. Però amb els aeroports no. I, a més a més, amb el que Iberia ens ha introduït 

ara, ens hem entretingut i no hem pensat què volem fer. Segur que ens desclassificaran els tres que tenim. 

A més a més, tenim un pla d’aeroports. I tenim la possibilitat de dir què volem per a l’aeroport del Prat. Jo 

puc posar quatre pinzellades de collita pròpia que farem arribar el més aviat possible al conseller Nadal i 

al secretari de mobilitat per poder començar a treballar. Hauríem de començar a crear un regulador públic 

propi a Catalunya per al sistema aeroportuari català que creem. Això seria un element important. Hi havia 

alguna empresa, alguna idea, que es deia AEROCAT. Però, donem-li contingut perquè ja fa temps que se 

sent. Perquè, què volem fer amb AEROCAT? AEROCAT podria fer Girona, Reus, Sabadell i la resta de 

pla d’aeroports que construíssim. Jo crec que a cada un d’aquests aeroports que acabo de dir es podria 

crear un consorci, o millor una societat aeroportuaria. Per exemple, el més proper a mi, l’aeroport de 

Girona. La societat aeroportuària de l’aeroport de Girona podria està formada per AEROCAT, la 

Generalitat, l’administració local que més hi participa (la Diputació), i la Cambra de Comerç. Ja tindríem 

una societat aeroportuària formada per aquesta gent i, si cal, podria entrar algú privat, hi ha algunes 

empreses molt interessades que ja fan negocis a Itàlia, i d’altres que es dediquen a la construcció i l’obra 

pública que també estarien molt interessats i que ja hi treballen a Europa, com Ferrovial. Tenim capital 

català disposat a treballar i gestionar tot aquest tema aeroportuari. També podria estar en règim de 

concessió o entrar en la societat. Aquí no m’hi poso perquè penso que a cada aeroport s’hauria de pensar 

segons la seva realitat, no fem una cosa estructurada, sinó que sigui el màxim de flexible possible. 

L’aeroport de Girona ja té beneficis, i Reus arribarà aviat a tenir beneficis. Girona l’any passat va tenir 3,5 

milions de passatgers, i acabaran aquest any amb 4 milions, tenen 22 destinacions, 30 vols diaris, 3 

avions que es queden de Ryanair, i n’estan demanant més. L’aeroport de Girona és el primer aeroport 

continental europeu de Ryanair. Girona ha fet això tota sola. Sí que hi ha diner públic de la Generalitat, de 

la Diputació, i de la Cambra de Comerç que paga a Ryanair perquè pugui fer tot això. Això a vegades cal 

explicar-ho perquè la gent sàpiga que les coses van així. No hi ha cap tipus de problema perquè l’aeroport 

de Girona continuï fent el mateix: i l’aeroport de Reus i l’aeroport de Sabadell els hauríem d’especialitzar 

en un altre tipus. Ara Sabadell  fa molt de formació. I hem de vigilar, perquè com que no hem pensat en 

l’aeroport de Sabadell i, en canvi, sí que hem pensat a construir al voltant d’aquest aeroport, tenim un 

problema. Si tenim un aeroport, ha de servir per alguna cosa, el que no pot ser és envoltar l’aeroport 

d’edificis. A veure si evitem això mateix a Girona i fem ara, com a mínim, una reserva de sol. I això no vol 

dir fer més pistes, que no es necessiten, però si fer una reserva de sol perquè no ens hi posin res, i el 

tinguem lliure i puguem decidir què hem de fer. Això sí, decidim el més aviat possible què volem fer de 

l’aeroport de Girona, de Reus i de Sabadell. I de l’aeroport del Prat fem un consorci o una societat gestora 

amb l’Estat, la Generalitat, l’AEROCAT que també podria fer aquesta funció, i hi haurien de participar les 

administracions locals, com Barcelona i el Prat. Aquesta societat hauria de tenir totes les competències, i 

AENA ─o el gestor que volgués l’Estat espanyol─ que tingués el control de l’espai aeri, l’ordenació del 

trànsit aeri, la seguretat exterior, i ja està. L’administració de l’Estat ha de tenir una societat concreta que 

participi a l’aeroport del Prat. Ara, ha de ser AENA? Allà ells. Si volen que sigui ─com ara diuen que volen 
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fer- un ens privat, doncs bé. Però que sigui dins aquest consorci i que es pugui anar a les fires europees a 

vendre els eslots, a vendre l’aeroport, i que es competeixi amb l’aeroport de Barajas. Evidentment, no 

podrà competir en totes les coses, perquè com a hub no podrà competir, difícilment hi ha estats que 

tinguin dos aeoroports intercontinentals. A la zona sud d’Europa, ja n’hi ha un que és Madrid. Però, és 

igual, Barcelona pot continuar creixent sense aquesta obsessió de voler tenir vols intercontinentals per tot 

arreu. Aquesta no ha de ser única i exclusivament la intenció. Però, si que pot fer una altra punt de 

transport de passatgers, de mercaderies,... I aquests aeroports han d’estar connectats per tren. I com ho 

he dit, no ha de ser l’AVE, però ha de ser un transport ràpid de passatgers, perquè pugui arribar a aquests 

centres com més aviat millor. Hem d’especialitzar els nostres aeroports del sistema aeroportuari català 

amb allò que creiem: Girona amb el que creiem, Reus amb el que creiem convenient segons les seves 

necessitats i les seves capacitats, i l’aeroport del Prat també amb el que creiem convenient, igual que el 

de Sabadell i igual que el de la Seu d’Urgell ─si algun dia decidim fer-lo funcionar. Ara ens ha entrat el 

tema d’Iberia de cop i volta. Una decisió d’una empresa privada –formalment és una empresa privada 

finançada amb diner públic- que és molt perillosa: fer Catair com la volen fer. Jo crec que hauríem de tenir 

una actitud molt dura. No només anar a parlar amb el Sr. Conte, com ha fet el president de la Generalitat, 

i com ha fet algú més, que està molt bé. Aquí hi ha una irresponsabilitat molt greu del Sr. Montilla i de la 

ministra de fomento. És brutal el que volen fer amb l’aeroport de Barcelona. I no tant perquè ens 

menystinguin, com diu algun sector nacionalista d’aquests que els hi agradi fer-se la víctima, sinó perquè 

és una decisió empresarial errònia per l’aeroport del prat i pel país. Perquè, vostès ja ho saben, no hi ha 

hagut cap empresa de baix cost d’una empresa important (Lufthansa, SAS, etc) que hagi funcionat: totes 

han fet fallida en dos o tres anys. Si això passa amb Catair, si fa fallida, Barcelona perdrà dos o tres anys 

en un món globalitzat, i això vol dir que perdrà en favor d’aeroports de l’euroregió. Aquest és el perill. A 

més a més, no creiem que és una bona cosa, com deia el secretari de mobilitat, que hi hagi vols de codi 

compartit. És un error pensar això, perquè vols de codi compartit no vol dir vols de baix cost. L’estructura 

de les grans empreses no pot assumir companyies de baix cost, perquè la pròpia estructura no els hi 

permet, mentre que les de baix cost comencen al revés, en forma de piràmide invertida. No funcionarà 

Catair i, si la seva base és Barcelona, no funcionarà l’aeroport de Barcelona. Algú els hi ha d’explicar això 

a la gent que gestiona, a fomento i a indústria. Sembla estrany que una persona tan relacionada amb el 

nostre país com el Sr. Montilla hi cregui i els hi doni un quants metres quadrats per fer manteniment. El 

que és normal és fer un concurs públic. Easyjet o Spainair feia temps que demanaven un angar d’aquest 

tipus per fer manteniment i sempre se’ls hi ha dit que no. Arriben els senyors d’Iberia i els hi donen perquè 

crearan llocs de treball. També jo crearia llocs de treball així! 

 Quant al que fa referència a la xarxa ferroviària, tenim el pla d’infrastructures de transport de 

Catalunya que el grup parlamentari d’Iniciativa està negociant molt intensament amb el govern de la 

Generalitat en política i transport. Es tracta de fer una forta inversió ferroviària en aquest primers 10 anys. 

Fer-la de veritat. Destinar-hi el 50% o el 60% que teníem destinat a una segona fase del pla 

d’infrastructures, passar-ho a primer terme: de 2006 a 2016 fer la major part d’infrastructura ferroviària que 

tenia plantejat el govern de la Generalitat. No continuem col·lapsant amb xarxa ferroviària, fem deu anys 

d’inversió executiva clara en transport ferroviari per treure transport privat de les carreteres i transportar-lo 

en bus i en xarxa ferroviària. I a partir d’aquí, els deu anys següents, cal començar a pensar de forma 

prospectiva quina haurà de ser respecte aquest percentatge de gent i de mercaderies que hem tret de la 

carretera i els hem passat al transport col·lectiu, la xarxa viària que caldrà fer per complementar. No ho 

fem al revés. Hem de fer ja el salt definitiu: la xarxa ferroviària i la xarxa de transport públic ha de ser la 

bàsica, perquè aquest país ja no pot aguantar més carreteres. I hi insisteixo: no és una qüestió només 

ambiental, sinó també és una qüestió econòmica. Pensem-ho, i pensin-ho vostès que tenen més clar tot el 
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que fa referència als negocis, a la competitivitat i a la creació de riquesa d’aquest país. Destinem els 

diners a fer això. No vol dir que no fem cap carretera, no m’ho agafin al peu de la lletra. Evidentment se 

n’han de fer. Però destinem tots aquests diners a la xarxa ferroviària, i decidim com complementem la 

mobilitat d’aquest país a partir de la xarxa ferroviària que haurem desenvolupat. La Cristina Narbona avui 

sortia parlant d’aquest creixement que té Catalunya. Però totes aquestes urbanitzacions i polígons 

industrials de què parlava necessiten comunicar-se. I només se’ns acut comunicar-los per carreteres. 

Però amb un país com és el nostre, amb una orografia tan complicada i complexa, fa que no puguem. Bé, 

si que podem, podem destruir-ho tot. Però, aleshores, el valor econòmic del paisatge deixarà de tenir 

valor, i deixarà de tenir valor el país. 

 I volia acabar comentant unes dades. A l’any 2005, rodalies RENFE va traslladar 110.000 milions 

de passatgers a Catalunya. Del sector rodalies, és el que ha crescut més en tota Espanya. De regionals 

RENFE, el 40% és Catalunya. I grans línies RENFE ha caigut el passatge. Jo crec que RENFE ho fa 

expressament: fa uns preus elevats i gens competitius. Els hi mostraré una dada curiosa: a la línia Madrid 

– Barcelona hi ha 24 autobusos al dia, un cada hora, i 11 trens només. L’autobús ha agafat mercat perquè 

el tren és dolent. Pel que fa l’AVE, l’any 2005, Madrid - Lleida, només 2 milions de passatgers. És 

inaguantable. Ara, posem-hi al costat la inversió. Quan s’ha invertit en rodalies? I no és perquè no hi hagi 

gent, perquè està col·lapsat, encara hi hauria més gent a rodalies RENFE, i a regional també. Quan parlo 

de sostenibilitat i d’eficiència és en relació a les necessitats del país. Doncs, el país necessita ara molt 

més transport col·lectiu en regional i rodalies. I en canvi, la inversió de l’Estat és un 85% -90% l’AVE i la 

resta a regional i rodalies. No pot ser. Ens estem equivocant una altra vegada, només perquè hi hagi un 

mínim de gent que agafarà aquest tren per anar a París, i que potser agafa l’avió si és de baix cost. I hi ha 

la gran inversió en mercaderies. Continua baixant la taxa d’ús de les mercaderies per ferrocarril: l’únic 

país europeu que baixa la taxa d’ús per ferrocarril. Tot i que Catalunya és el 30% de l’Estat. És una gran 

contradicció. Ens estem equivocant: les administracions públiques i els sectors econòmics d’aquest país, 

o veritablement es quadren o no ens en sortirem. Cal deixar de fer carreteres, només les imprescindibles. 

I en canvi fem al revés. Un exemple és Girona: fem un altre carril a l’autopista, quatre carrils a l’àrea 

metropolitana, volem desdoblar la nacional II,... I, en canvi, pel que fa al tren, només l’AVE. Hem pensat 

comunicar l’aeroport de Girona i l’àrea metropolitana de Girona amb la Costa Brava? No. Bé, mirarem si 

els convencem. En canvi, sí que hem decidit fer una autopista des de Vidreres fins a Platja d’Aro, que 

amb quatre dies la col·lapsarem. Si ho fem a través d’una xarxa ferroviària, almenys la gent que treballa 

als polígons industrials de Palamós a Palafrugell tindria una alternativa, i aquella carretera, que hi passen 

6.000 cotxes diaris ─ara tindrà sis carrils!-, es descongestionaria. Per què no comunicar-ho amb transport 

col·lectiu? 

 Per acabar: l’Estatut ens dóna molts més mitjans per desenvolupar això, però, en tot cas, el que 

necessitem és una bona administració, que tingui una bona capacitat de planificació, i uns bons sectors 

econòmics i financers, que facin la pressió possible i estiguin disposats a fer les inversions necessàries 

perquè això es pugui dur a terme.  

 

DEBAT 

 - Pregunta (Moderadora): -Segons la seva exposició, vostè no confia gaire en la llei estatal que 

ha de donar més capacitat en la gestió de ports i aeroports. Per què? És un altre Estatut, en temps i en 

dificultats?  

 Sr. J. Boada: -Jo, en la resolució, sí que hi confio. He vist que un altre ponent no hi confiava gens: 

malament si un arriba a un acord i no hi confia. Jo n’estic convençut. Jo he estat en les negociacions de 

l’Estatut, a primera línia, i sabíem el què fèiem. Jo he redactat una proposta alternativa per ports i 
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aeroports, que no va ser acceptada. Crec que ens vam equivocar: ja ho he dit abans. Vam voler insistir en 

el 51%, quan, en canvi, ja haguéssim creat la llei immediatament. I poc hagués variat perquè sempre ha 

de ser una llei, ja que la Constitució dóna a l’administració central competències exclusives en temes 

d’aeroports per qüestions de seguretat aèria i control. En tenen la propietat. De tota manera, jo crec que sí 

que hi ha una voluntat per part del govern central actual de voler fer una desclassificació dels d’interès 

general, i crec que hi ha interès en què el Prat pugui funcionar d’una manera autònoma. Ho farà també 

Madrid? És igual. El problema és que amb el Prat i Barajas pagàvem els aeroports deficitaris, que són tots 

els altres, menys els insulars: n’hi ha sis o set que donen diners i els altres no. També ho podem discutir. 

En un món globalitzat com aquest, per què no podem dotar d’un consorci autònom a Barajas i al Prat? 

Que s’espavilin els altres! O que es subvencioni els altres via inversions de l’Estat. Amb els diners del Prat 

s’ha subvencionat el de Barajas: i el que se li ha donat a Iberia és de jutjat de guàrdia! I ara Barajas l’han 

d’omplir perquè la utilització de la T4 és del 30%. És per això que Catair ha de tenir la seva base a 

Barajas, perquè l’han d’omplir. I l’administració pública hi està d’acord perquè ha pagat. Això és 

inconcebible en un estat modern. Ara bé, jo estic convençut que el Prat acabarà funcionant de manera 

autònoma, i m’és igual si hi tenim el 51%. És clar que preferiria tenir el 51%. Però també dependrà que 

aquest 51% funcioni bé. Jo el que vull és que l’ens funcioni. Si aquest ens funciona, el país anirà bé. 

Independentment que aquest 51% sigui d’AENA o de l’ens nou que facin. Però almenys que nosaltres 

tinguem la capacitat de decidir, i quan dic nosaltres, vull dir qui formi part d’aquest consorci, que tingui la 

capacitat de poder tenir els vols que cregui necessaris. Jo crec que sí, que hi ha voluntat. Hi haurà 

discussió, costarà, però crec que ho aconseguirem en ports i en aeroports. Si no és al llarg d’aquest any, 

que serà complicat, jo crec que l’any que ve podrem anunciar que tenim consorcis autònoms. 

 Pregunta (Sr. Sebastià Vives de El Vigía): -Vostè ha parlat de la necessitat d’evitar que el port de 

Barcelona es col·lapsi i, per això, necessita naturalment tota la xarxa viària i ferroviària per poder sortir 

cap al centre d’Europa. Això, com es competivilitza amb totes les dificultats que hi hagut per treure a 

concurs públic tots els vials ferroviaris a través del delta del Llobregat? No s’hauria d’agilitzar tota aquesta 

burocràcia? I una segona qüestió: per què la seva oposició a l’eix transversal ferroviari? I, la darrera 

qüestió, com és possible que no acceptem la capacitat de gestió del Prat sinó és el 51% ?  

 Sr. J. Boada: -Jo he intuït que la primera pregunta era una crítica no tant a la burocràcia sinó més 

aviat a la idea de voler mantenir el delta del Llobregat amb les condicions ambientals i paisatgístiques que 

es manté en aquests moments. Jo crec, però, que és un gran encert de l’ajuntament del Prat voler 

mantenir aquesta zona perquè és la que ens ajudarà a crear riquesa. Hi havia el pla director del Delta, i 

aquest pla va ser treballat per totes les administracions. El problema és que algunes administracions han 

canviat sobre la marxa contínuament. Vostès  recorden de quina manera arriba l’AVE a l’aeroport? Però, 

arriba finalment l’AVE a l’aeroport? Ja no ho recordo: ara puja, ara baixa, ara gira, ara fa un bucle, ara 

entra a la terminal 3a, ara no hi entra, ara hi arriba el metro, ara és un centre intermodal,... Té raó. Jo no 

sé si és una qüestió de burocràcia o si és la insuficiència de les administracions públiques per decidir com 

volen el territori. I aquest és un handicap. Sempre havien dit que no calia que l’AVE arribés a l’aeroport, 

que ja teníem el Prat. El Prat ja és un centre intermodal, on arriba rodalies, regionals, AVE, i des d’allà 

amb trens llançadera es podia arribar a l’aeroport, com passa a Paris amb l’aeroport Charles De Gaulle o 

Orly. En canvi, ens hem anat discutint. Té tota la raó: fins i tot crec que ha estat benèvol en dir burocràcia 

quan de fet és incompetència de les administracions. Cal decidir què volem fer amb aquesta zona. I això 

que déu n’hi do els sacrificis que ha fet l’ajuntament del Prat per entendre que el seu territori era un 

territori molt apetitós: han desviat el Llobregat i han fet el centre intermodal. Doncs bé, encara no sabem 

com ens en sortirem amb la xarxa ferroviària. Té tota la raó, i en això assumeixo totes les responsabilitats 
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que calguin dels dos últims anys i mig. Però no vull ser tan autocrític: posem a l’altra plat de la balança els 

vint-i-cinc anys anteriors. 

 La segona qüestió feia referència a l’eix transversal ferroviari. Val 6.500 milions. Per fer què? El 

problema de fons és que no donen tota la informació a la ciutadania, i pensen que els de Lleida, els de 

Manresa, o els d’Olot també volien que passés per allà un tren a doble via que pot anar a 160 km/h. Això 

vol dir que els radis de curvatura de les vies han de ser mínims, línies rectes gairebé, i pensem en 

l’orografia complicada que hi ha a la Catalunya central. Però aquest eix ferroviari només seria per treure 

els trens del port de Barcelona i portar-los a centreuropa, i s’arribaria fins a Girona, i d’allí enllaçaria amb 

la línia de l’AVE. Per causa de la desinformació, fins i tot l’alcalde d’Olot volia que passés per Olot, que 

anés de Vic a Olot, que arribés a Besalú i fes una i grega i se n’anés a Girona i a Figueres. Ells es 

pensaven que era per transportar mercaderies, i pensaven que això desenvoluparia la zona. Però, quines 

mercaderies volen que portin? Els d’Olot fan botifarra bàsicament. Però aquest transport s’ha de fer amb 

camió perquè aquest tipus de mercaderia ha d’arribar al lloc de consum el més aviat possible. No hi ha 

contenidors de botifarra. I a Manresa? Què carregaríem a Manresa? No es pot parar un tren per carregar 

un contenidor. Però, per què se’ls hi ha dit això? Això no és veritat. Si el volen fer serà una zona de pas, 

no s’aturarà. Ara bé, el que sí que podem fer és utilitzar l’eix transversal ferroviari i reconvertir-lo per 

passatgers. Fem l’àrea metropolitana de Lleida: Lleida - Cervera. Però, no cal que la creem, ja en tenim 

una de xarxa viària allà, tota plena d’herbes perquè no s’utilitza. La zona que va pel centre per anar a 

Madrid, amb prou feines s’utilitza. Arreglem-la en alguns llocs, com Calaf, i utilitzem-la perquè sigui tota 

una àrea metropolitana. A més, hi faran l’aeroport ara, arreglem-ho perquè pugui funcionar. A Manresa, 

fem el mateix, fem Manresa - Vic. Arribem a rodalies fins a Ripoll. Fem la doble via de Montcada fins a Vic. 

Fem tot això perquè també aquella àrea pugui tenir una xarxa de transport públic que sigui potent. I fem el 

mateix a Girona amb el tren de les Gavarres. O sia, adeqüem l’eix transversal ferroviari no tant amb la 

idea d’una gran autopista ferroviària per passar a 160 km/h mercaderies, sinó adeqüem-la a les 

necessitats dels passatgers. I si cal poden passar alguns trens de mercaderies. Però jo crec que li hem de 

fer una xarxa pròpia a les mercaderies: pròpia, directa, ràpida. Jo ho he dit abans: Aragó. Discutim-ho. Jo 

crec que no seria cap mala idea, i l’Iglesias estaria molt content. 

 Quant a la capacitat de gestió del Prat, el fet que no l’acceptem si la participació no és del 51%, 

jo voldria fer una reflexió. AENA, intrínsecament, és dolenta? Pel fet de ser de Madrid, o del govern 

central, ja de per si, és dolenta? Ja de per si, prendrà decisions contràries a l’aeroport de Barcelona? Sí, 

ja ho sé, em direu que per ara les ha pres totes, és cert. Ara bé, el govern central mantindrà un sistema 

aeroportuari com el que té en aquests moments? Li interessarà? No li interessarà més aviat, ara, amb els 

nous estatuts a Canàries i a les Illes Balears, tenir uns certs aeroports amb gestió autònoma? Jo dic que 

si la discussió ha de ser aquesta i a canvi res, com alguns els interessa –amb l’Estatut també alguns 

diuen que com que només arribem al 80%, doncs res-, jo més aviat aposto perquè tinguem un ens 

autònom, potent, amb participació de la Generalitat, dels Ajuntaments, i dels privats. I si, 

circumstancialment, l’administració de l’Estat té el 51%, no ho interpreto com si l’administració de l’Estat 

fos intrínsecament dolenta i vol carregar-se Catalunya i l’aeroport del Prat. A veure, si que n’hi ha alguns 

d’aquests. Però, jo no la vull veure així. Vull tenir confiança amb una nova relació amb l’administració 

central. Sinó, no anirem enlloc. I ja ho sé que em donaran vint-i-cinc mil exemples que donen la raó al fet 

que no ens en podem fiar si ells tenen el 51%. Però AENA ha fet coses bones. AENA està invertint en 

aeroports fora d’Espanya. No ho fan malament, per què no ho poden fer bé aquí? I més si hi som 

nosaltres: podem arribar a un acord. Ells tindran el president del consorci i nosaltres el director de 

l’aeroport. Fins i tot estaven d’acord amb això, i nosaltres burros a voler el 51%. Haguéssim avançat molt. 

Aleshores haguéssim disminuït aquesta desconfiança, És que partim d’una situació d’excessiva 
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desconfiança. De fet, se l’han guanyat a pols, no els vull disculpar absolutament de res, ni molt menys de 

les terribles actuacions que ha fet AENA i el govern central amb Barajas en relació al Prat. Vostès ho 

saben i no vull disculpar-los de res. Ara bé, si aconseguim tenir el consorci, encara que hi hagi aquesta 

diferència de 2 punts que els hi fa la majoria, jo crec que el Prat se’n sortiria, i tiraria endavant fins als 

seus 40 0 50 milions de passatgers. I prou, no ens en calen més. Ja tenim Girona, Reus, Sabadell, volen 

fer Manresa, Lleida. I per anar bé, prou. També els podem fer servir per privats, per mercaderies, per vols 

d’executius. Podem tenir un país amb uns quants aeroports potentíssims que els podem especialitzar, i 

els podem treballar conjuntament amb aquesta societat aeroportuària que podem crear: aquest regulador 

que també posi preus. 

 Pregunta (Sr. German Devilo de la UPC): -En su charla ha defendido con mucha fuerza el 

transporte por ferrocaril con el objetivo de descongestionar las carreteras y demás, es decir, en contra de 

otros modos de transporte. Pero no ha hablado en absoluto del transporte marítimo, de las autopistas del 

mar, como elemento también descongestionador de estas autopistas terrestres, teniendo en cuenta que el 

transporte marítimo es un transporte barato y muy respetuoso con el medio ambiente. 

 Sr. Joan Boada: -Sí, te tota la raó. Me l’he deixat. I té tota la raó que aquest també hauria de ser 

un element a tenir en compte. Aquest sí que sembla que va en augment. Però no sé si el potenciem. No 

tinc aquí gaires dades. Però només li puc contestar que té tota la raó del món, i que el transport marítim 

també l’hauríem d’utilitzar com un element de transport de mercaderies. Té tota la raó, i la demostració 

que no ho hem treballat prou és el fet mateix que jo no he estat capaç ni de dir-ho. 

 Pregunta (Sr. President del Port?): -Jo crec que tenim una obsessió excessiva amb el tema del 

control, i estaria d’acord amb tu amb el que deies del 49% i el 51%, que aquest 2% és molt important. 

Però a vegades ens obsessionem amb els percentatges i no amb el que hi ha al darrere. És molt 

important la composició del Consell d’Administració, però per a mi és més important les regles del joc. Per 

tant, el que us demanaria als polítics és que tinguéssiu en compte això. No n’hi ha prou en tenir la majoria 

en un Consell d’Administració si després les regles del joc te les posen uns altres. Per tant, si no ets 

capaç de moure tu les fitxes, o saber com les has de moure, aleshores tindràs una magnífica majoria per 

no fer res, o per fer molt poca cosa, o per estar molt coartat. El que us demanaria, en general, és que ho 

tingueu en compte. No us penseu que amb el percentatge de control en un Consell d’Administració ja n’hi 

ha prou: de vegades sí, de vegades no, perquè qui marca les regles de joc és importantíssim. 

 Sr. Joan Boada: -Això és molt important, és cert. El dia 7 de març, el PSOE ens feia una proposta 

en què deixava clar el 51% - 49%, però aquest consorci ens donava competències en matèria de 

planificació i programació, en matèria pressupostuària, en matèria de gestió aeroportuària, en matèria de 

serveis aeroportuaris, en matèria d’infrastructures, en matèria de domini públic, dels bens matrimonials, en 

matèria de personal,... en tot això! Es guardaven coses, hi havia lletra petita, és clar. Però això era 

negociable. Això era una proposta seva, com l’Estatut, era el màxim d’ells. I nosaltres també sabem 

passar el ribot, com els hi vam passar també amb les seves propostes de l’Estatut: us recordeu, les 

“líneas rojas”, no en va quedar cap de “línea roja” del PSOE. Ho dic perquè com que sempre plorem per 

allò que ens han repassat a nosaltres; doncs també nosaltres els hem repassat a ells! Es quedaven amb 

algunes coses, però, tampoc tant. Fins i tot els vam fer canviar que AENA tingués el tema dels eslots, 

perquè si es queden els eslots que s’ho quedin tot. Bé, doncs, aquesta és la proposta del PSOE. Ells 

estaven obsessionats amb aquest “fondo de contribución del sistema aeroportuario”. Al final, els hi vam dir: 

“d’acord, ja hi posarem algun diner”. Ens podríem posar d’acord si també Barajas posa la seva part. 

Perquè, de fet, amb una bona gestió no hi ha problema. Mireu l’aeroport de Girona, amb una bona gestió, 

3 milions, 4 milions de passatgers, i ja fa un parell d’anys que té guanys en explotació. Algunes coses que 

també es quedaven eren la seguretat aeronàutica, control de legalitat i gestió, això ja ens semblava bé. El 
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problema és quan es queden “tasas y actuación”, aquí hem de vigilar perquè aleshores AENA és 

operador i regulador alhora. Això és lleig. AENA és regulador i operador alhora: jo em poso les tases i 

m’ho regulo. Això és una cosa típica d’aquest país, d’aquest Estat espanyol, que va així. Però, fixeu-vos. 

Amb aquest document, jo signo. Té bon aspecte, tot i que cal anar en compte. La lletra petita, a vegades, 

és grossa. Però, el que vull dir, en relació a la pregunta que em feies, és que el govern central no té una 

actitud tancada en tot això. No se’ls hi veu, així com en altres coses diria “és picar ferro fred”, aquí no, 

aquí hi estan disposats. Ara és saber si nosaltres sabem gestionar-ho amb tranquil·litat, sense grans 

aldarulls i escarafalls: quan diem que ens roben i tot això. Si anem amb tranquil·litat i amb una mica 

d’intel·ligència jo crec que ens en podem sortir. 

 

 


