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Infrastructures i programa electoral del Partit Popular de Catalunya                                                                    
 
 Voldria començar amb una reflexió de caràcter general, i anar concretant a mida que avancem, i 
deixar finalment les concrecions més precises per al col·loqui. Aquesta reflexió general es pot sintetitzar 
en la pregunta següent: en quin moment, des del punt de vista estratègic, es troba el país?                                     
  

En termes econòmics, no pas polítics, em sembla obvi que ens trobem davant un seguit de 
reptes que es deriven d’aquest fet que anomenem “globalització” que és el fenomen econòmic del segle 
XXI, de la mateixa manera que els fluxos migratoris en són el fenomen social o les amenaces del 
terrorisme internacional, des del punt de vista estratègic, és el tema d’aquest segle. Sobre el tema de la 
globalització en parla tothom, fins i tot hi ha moviments antiglobalitzadors, com si la globalització fos una 
opció política, cosa que no és en cap cas, perquè es tracta d’una realitat absolutament imparable. Aquest 
fenomen obliga a reformulacions i a tenir una cada cop més accelerada capacitat d’adaptació. Això es 
tradueix en una necessitat de generar les condicions indispensables perquè el nostre teixit productiu pugui 
adaptar-se a aquests nous reptes, a les noves formes i als nous àmbits de competència. Des de fa molt 
de temps, ho sap prou bé en Miquel Nadal, que és l’artífex de bona part del que tot seguit comentaré, 
provo de fer entendre que el centre de gravetat del món i, per tant, el principal nucli estratègic i competitiu 
del món es troba molt lluny d’aquí. En concret, s’ha desplaçat al continent asiàtic, sobretot al vessant 
asiàtic del Pacífic, però també i cada cop més a l’Índic. Aquesta realitat situa Europa, Espanya i Catalunya 
en una situació cada cop més perifèrica. Per il·lustrar la situació, pot servir d’exemple el mapamundi que 
vam conèixer de petits. El mapamundi, aleshores, era totalment eurocèntric. Aquest model avui en dia ja 
no és vàlid i, si fem una ràpida composició del lloc que ocupem, resulta que ens trobem a la perifèria del 
planeta.                                                                                                                                                               

 
Tota aquesta reflexió lliga amb el tema de les infraestructures. No fa gaire, en una conversa 

mantinguda amb el President del port de Barcelona, tots dos coincidíem en la necessitat d’orientar-nos 
cap aquella zona. De fet, la meva primera visita a la Xina, ara fa aproximadament 10 anys, va causar-me 
una forta impressió i em va convèncer d’aquesta nova reorganització. Deu anys després, aquest fet és 
espectacular i indiscutible. Precisament, en la meva etapa al Ministeri d’Afers Exteriors, un dels projectes 
que vam impulsar va ser el “Pla Àsia” i, en aquell context, vam crear la Casa Àsia aquí, a Barcelona, amb 
la clara convicció que, des d’un punt de vista estratègic, encara hi érem a temps de provar de tenir algun 
tipus de presència i d’orientar-nos, des del punt de vista productiu, comercial i empresarial cap aquest nou 
centre de gravetat. Resulta una obvietat dir que el comerç transpacífic és molt més important que el 
transatlàntic i comença a ser més important el comerç entre el continent europeu i l’asiàtic que no pas el 
comerç entre Europa i Amèrica. Per tant, i si enfoquem les infraestructures, com no pot ser d’altra manera, 
a llarg termini, hem de tenir en compte aquest fenomen.                                                                                 

 
D’aquí sorgeix l’obligatorietat de pensar en els nostres factors de competitivitat: hem tingut un 

model productiu i reeixit que ens ha durat dècades, des de pràcticament finals dels anys 50, basat en una 
determinada estructura de costos dels nostres factors productius i, per tant, en uns salaris baixos en 
termes relatius i també en una combinació de factors que, gràcies a les entrades de capital per diversos 
motius, han fet que Espanya i Catalunya progressessin ràpidament. Ara bé, aquesta estructura de costos 
relatius dels factors ja no pot ser la base de la nostra competitivitat, atès que hi ha països on aquesta 
estructura és millor. Per això, gairebé diàriament, insistim en el fenomen de les deslocalitzacions. És un 
fenomen que s’ha produït sempre, però, durant molts anys, ens ha afavorit a nosaltres i ara s’ha convertit 
en una causa de preocupació. Com el cas que he esmentat de la globalització, tampoc es tracta d’una 
opció política. És un fet que continuaran havent-hi deslocalitzacions, es tracta de veure en quines 
condicions es produiran i què podem fer per evitar-les generant un marc que permeti fer de Catalunya un 
país atractiu per a les inversions productives a fi que pugui continuar essent competitiu.                                                                     

 
La pèrdua de competitivitat que patim crec que ens hauria de preocupar molt més del que des de 

la política es planteja. Aquesta pèrdua es reflecteix en les xifres del sector exterior que tots coneixem: 
tenim uns dèficits dels nostres comptes exteriors que són molt superiors als que hem tingut mai 
històricament. En aquests moments, en termes de percentatge sobre el producte brut, el nostre dèficit 
exterior és superior al dels Estats Units i si no fóssim a la zona Euro, hauríem d’haver devaluat la pesseta 
tres o quatre vegades. Òbviament, podríem parlar d’innovació tecnològica, de política tributària i 
pressupostària, política d’impostos, política de formació del nostre capital humà, que és un dels grans 
forats que tenim com a estructura productiva... Però el tema que ens ocupa són les infraestructures de 
tipus físic, tot i que em semblava que calia emmarcar aquesta reflexió per tal d’enviar un missatge clar i és 
que, des del Partit Popular i jo personalment, tenim una claríssima consciència de la importància vital de 
les infraestructures de capital físic, contemplades no únicament des del punt de vista de les grans 
infraestructures o de les infraestructures en si mateixes, sinó des del punt de vista de com van lligades 
amb aquesta capacitat competitiva global i amb un concepte més ampli que és de la logística i la 
distribució de les mercaderies. Per tant, hem de fer tot allò que potenciï les grans infraestructures, però 
també aquelles infraestructures que permetin la mobilitat de persones i mercaderies d’una manera molt 
més clara i la intermodalitat. Tot el que potenciï aquest últim aspecte ens sembla absolutament bàsic i 
imprescindible. Les grans inversions, així doncs, s’han de contemplar des de totes aquestes perspectives. 
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Per a nosaltres, és obvi que si no es fa així, ben aviat el país quedarà totalment col·lapsat. Per això, de 
vegades, quan veig que aquests que s’autodenominen “esquerra intel·ligent” es declaren contraris a 
determinades infraestructures perquè diuen que volen fer un país sostenible, penso que el més 
insostenible és quedar col·lapsat.                                                                                                                                                         

 
En definitiva, cal fer un gran esforç en aquest sentit i un gran esforç d’imaginació i de consens. A 

les eleccions anteriors, vaig proposar una mena de gran pacte català sobre infraestructures per tal que 
féssim una reflexió conjunta i busquéssim els consensos necessaris per dir cap a quina direcció ens 
havíem d’encaminar. I és que jo sempre he defensat que aquest debat sobre les inversions de l’Estat és 
un debat que no es planteja correctament, perquè no és un debat només de xifres o de relació d’aquesta 
xifra amb el percentatge: no ens serveix de res fer uns pressupostos inicials que portin unes grans xifres i 
uns grans projectes si després això no s’executa o no hi ha prou projectes per dur-ho a la pràctica. Els qui 
coneixen les interioritats del debat pressupostari el que subratllen és la gran dificultat de trobar projectes 
que cobreixin uns determinats percentatges sobre el producte brut, perquè tots els projectes grans que 
s’estan fent per part de l’Estat vénen amb anterioritat i no tenim una nova cartera de projectes. Per tant, 
és molt important que tinguem projectes molt ambiciosos, que els plantegem amb claredat, que tinguin el 
màxim consens possible al darrere i que després es busquin maneres de gestionar-los per tal que 
s’executin de veritat i amb eficàcia i no sempre, i amb això hi estic d’acord, efectivament, ho ha de fer 
l’administració general de l’Estat.                                                                                                                    

 
Anant una mica més enllà i des del punt de vista de la globalització, crec que l’important és 

començar per les grans infraestructures i per referir-me a un cas concret podem parlar, per exemple, del 
port de Barcelona. Com ja he comentat, vaig tenir l’oportunitat de visitar-lo i me’n van explicar el pla 
estratègic i tot el que significa l’ampliació del port. Les idees principals que en vaig extreure, d’aquella 
visita, van ser les següents: primera, s’ha acabat l’època de gestionar el nostre sistema de ports, em 
refereixo a nivell espanyol, o d’aeroports des d’una perspectiva centralitzada o sense considerar que els 
ports o aeroports han de competir entre si, els ports amb els ports i els aeroports amb els aeroports i que, 
en conseqüència, no s’han de gestionar des de la perspectiva de criteris d’administració pública, sinó que 
s’han de gestionar des de la perspectiva de criteris empresarials, provant de trobar la manera de lligar 
aquestes grans infraestructures amb el seu entorn i veure-les com un element fonamental de dinamització 
econòmica, és a dir, no només com a prestadors de serveis o “facilitadors” d’espais, sinó provant de 
trobar totes les sinèrgies amb les activitats econòmiques que depenen d’una bona logística o d’una bona 
infraestructura com poden ser els ports. Això vol dir que el port de Barcelona necessita unes connexions 
ferroviàries molt millors que les que té ara, un problema que està previst solucionar—es preveu que, a 
l’antiga llera del Llobregat, s’hi construeixi una nova estació i d’allà surti la via d’ample europeu—, és 
evident que ha d’haver-hi una bona connexió amb l’aeroport, cosa que és relativament senzilla de fer, i tot 
el que signifiqui connexions amb altres centres logístics, per exemple els ports secs, de les diferents 
zones del territori, pot ajudar a difondre les sinèrgies que des del port es poden orientar cap al conjunt del 
país i cap al conjunt d’Espanya.                                                                                                                  

 
Aquesta última referència em permet introduir un altre punt del debat. Me n’he adonat que sovint 

el debat sobre infraestructures es planteja estrictament des de la perspectiva territorial, des d’una 
politització excessiva i enfrontant les inversions que es fan a Madrid amb les que es fan a Catalunya. 
Considero que aquesta és una perspectiva errònia: que hi hagi unes grans infraestructures a Catalunya és 
bo per a tot Espanya i, de la mateixa manera, seria un disbarat per a Catalunya i un element molt negatiu 
per a la nostra competitivitat tenir un aeroport de Barajas col·lapsat. Per tant, cal veure les infraestructures 
des d’una perspectiva molt més global i des de la perspectiva del Sud d’Europa.                                          

 
El nostre programa, en definitiva, representa un recolzament a totes les iniciatives que s’estan 

duent a terme i la màxima ambició per tal que les connexions dels ports, tant des del punt de vista 
ferroviari com des del punt de vista de carreteres, autopistes i autovies, siguin les millors possibles i això 
val també per al port de Tarragona i, des d’aquesta perspectiva, la connexió amb ample europeu des del 
port de Tarragona per a mercaderies ens sembla absolutament fonamental. En concret, una de les 
propostes del nostre programa és fer un traçat alternatiu al de l’AVE amb ample europeu per a 
mercaderies que ens permeti connectar ràpidament cap a la resta del continent europeu i fer un corredor 
que connecti amb el port de Bilbao.                                                                                                                 

 
Des del punt de vista aeroportuari i al marge de les nostres propostes respecte als aeroports de 

Reus i Girona—que òbviament, en aquests moments, tenen unes connexions inadequades i insuficients 
respecte a la seva capacitat de creixement, sobretot després de l’aparició de les línies de baix cost—, pel 
que fa a l’aeroport de Barcelona, ja el 2003 vam fer una proposta que va ser rebuda per molts amb 
escepticisme, però que tornem a proposar. És un autèntic privilegi tenir un aeroport intercontinental aquí 
al costat. Les possibilitats de fer un altre gran aeroport a altres llocs de Catalunya, en funció del territori, 
són pràcticament nul·les. Per tant, hem de fer una gran aposta per l’ampliació de l’aeroport del Prat i 
l’única manera de fer-la és cap al mar i tenint en compte que no és només un problema de pistes, sinó 
que és un problema de terminals i d’espais d’estacionament. En el seu moment, es va dur a terme una 
iniciativa que després s’ha vist que era perjudicial: construir el Mas Blau. Es va renunciar així a un espai 
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natural d’ampliació de l’aeroport. L’única alternativa ara és guanyar terreny al mar com es fa amb 
l’ampliació del port on es podran fer zones d’activitats logístiques claus per a la competitivitat del país. 
Aquesta ampliació, però, cal que es contempli des d’una perspectiva de llarg termini i ha de comptar amb 
un consens general. Insisteixo, considero aquesta iniciativa imprescindible si volem que l’aeroport del Prat 
sigui de debò una palanca de dinamisme i competitivitat. Cal ser, per tant, ambiciosos o ens quedarem 
amb poca cosa. Com diuen els anglosaxons, el futur de la ciutat del segle XXI és la barreja de dos 
conceptes: capital humà i grans infraestractures en sentit ampli. Un cop assolit aquest objectiu de 
l’ampliació, caldrà orientar estratègicament cap a on volem que vagi aquest nou i ambiciós gran aeroport 
intercontinental.                                                                                                                                                 

 
Molt sovint s’ha plantejat aquesta qüestió en termes de greuge comparatiu i s’ha dit, per exemple, 

que no tenim vols intercontinentals, com si això fos una decisió política. Tenir vols intercontinentals vol dir 
saber identificar ofertes i demandes i actuar en conseqüència perquè després el mercat ja s’encarrega de 
regular i, de fet, espero que cada vegada aquesta circumstància depengui menys de decisions polítiques i 
més de les lleis del mercat. Per això, provar de competir amb Barajas pels vols cap a Amèrica Llatina o 
Amèrica en general em sembla a hores d’ara inútil i en canvi tenim la gran oportunitat de mirar cap al 
continent asiàtic. Per posar un exemple que potser és una mica anecdòtic, però en tot cas il·lustratiu, no 
fa gaire vaig dir que és molt més important que tinguem ara vols a Shangai que no vols a Buenos Aires i 
això vol dir tenir un pla estratègic de desenvolupament futur de l’aeroport que permeti ampliar el nombre 
de passatgers que pot gestionar i també pensar en les mercaderies. Aquest punt em duu a parlar dels 
models de gestió. També aquest és un debat que, com passa sempre amb els debats a Catalunya, al final 
es redueix a un debat estrictament de poder polític. Considero que ens equivoquem enfocant-lo així, atès 
que no és estrictament i bàsica un debat de poder polític. Després del caos de finals de juliol, el debat es 
va reduir a qui havia de ser el titular de l’aeroport. Jo sóc molt crític amb la gestió d’AENA i penso que ha 
passat l’època d’una gestió centralitzada i no competitiva del sistema aeroportuari d’un país, però no em 
vull ni imaginar que el Prat estigués gestionat pel Tripartit. No és un problema, per tant, de qui en té les 
competències, sinó un problema de quins models de gestió hi ha darrere el debat sobre la titularitat. Em 
sembla molt raonable buscar fórmules respecte a la titularitat, fórmules que vagin lligades a consorciar les 
administracions implicades, a incorporar-hi institucions de la societat civil, que hi hagi un fòrum del debat 
estratègic de termini llarg amb les incorporacions des de la societat civil imprescindibles que marqui el 
ritme de les inversions i decisions estratègiques necessàries, però des del punt de vista de la provisió dels 
serveis aeroportuaris, jo crec que la fórmula està inventada i que és la bona: s’han de privatitzar. De fet, ja 
s’està duent a terme aquest procés de privatització i nosaltres en som absolutament partidaris. 
Posteriorment i buscant el consens, hi pot haver un debat sobre els percentatges respectius. Ara bé, no 
crec que sigui bo que cap administració en tingui la majoria absoluta. Crec que és millor, encara que les 
coses pugui semblar que es compliquen, que totes les administracions treballin per consens i que, per 
tant, tothom vegi les coses de la mateixa manera.               

 
Continuant amb el tema de les infraestructures necessàries, em sembla evident que, des del punt 

de vista del transport per carretera, tant de persones com de mercaderies, ens trobem pràcticament en el 
col·lapse. No puc arribar a entendre el debat sobre la necessitat o no del quart cinturó o eix orbital. És 
obvi que l’hauríem d’haver construït fa molt de temps. El tercer cinturó, l’antiga B-30, va ser un disbarat i 
un cost molt elevat per a la competitivitat del país en termes de pèrdua de temps, de col·lapse, 
medioambientals... Per això, al nostre programa, se’n preveu l’execució immediata i el plantejament de la 
construcció d’un cinquè; a Madrid, ja en tenen cinc i estan rumiant construir el sisè. I això pensant en els 
propers 15 anys, no cal anar més lluny, perquè si no, ens tornarem a trobar amb un col·lapse.                     

 
Aquest tema em fa pensar en una altra de les propostes del nostra programa sobre la qual em 

sembla que val la pensa d’insistir-hi: el desdoblament de l’antiga N-II des de la frontera fins a l’àrea de 
Barcelona. Aquesta ja està desdoblada cap a Lleida i cap a Saragossa, però creiem que és molt important 
connectar-la amb l’autovia de la Plana que està fent la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, tindríem 
també un eix paral·lel a l’AP-7 que seria autovia, per tant, amb doble o triple carril, la qual cosa és 
perfectament compatible amb fer tres carrils a determinats trams de l’AP-7 que ho necessiten, però que 
ajudi a descongestionar l’AP-7 i que faciliti la mobilitat interna dins del propi territori d’una manera més 
fluïda. Tot el que signifiqui, i això també es troba dins del nostre programa, desdoblar les principals vies 
del país, que es van plantejar amb molt poca visió i ambició, és positiu—que l’Eix Transversal no es 
plantegés des del començament com a autovia és un error estratègic igual que ho és, per a acontentar 
determinats socis de govern, no construir el Túnel de Bracons amb la capacitat que hauria de tenir.                                             

 
Tornant al ferrocarril, cal dir que de moment es pot aprofitar la via per al transport de 

mercaderies, però totes les previsions apunten que, cap allà el 2015, la via estarà saturada i, per tant, des 
d’ara mateix, cal reconèixer la necessitat d’una via exclusivament dedicada al transport de mercaderies, 
amb ample europeu, que ens connecti com més avall millor, em refereixo que ens interessa molt a tots 
connectar-la evidentment amb el port de Barcelona, però també al llarg de tot l’eix Mediterrani almenys 
fins a Algecires. Aquest projecte només es pot dur a terme en col·laboració amb la resta de Comunitats 
Autònomes implicades i l’administració de l’Estat, és a dir, que l’hem de contemplar des d’aquesta 
perspectiva global, més enllà de l’estricte territori de la Comunitat Autònoma, altrament cometríem 
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novament un error. L’eix orbital del ferrocarril també em sembla indispensable, així com l’acceleració de 
les obres del Metro de Barcelona. Respecte a aquest punt, una de les coses que cal abordar és el 
deficient control de l’execució de l’obra pública a Catalunya, no em refereixo als 3% famosos, sinó que 
m’estic referint al control d’adjudicació i d’execució de l’obra pública.                             

 
He provat de transmetre’ls avui la passió del meu partit i la meva personal pel que fa al tema dels 

aeroports, ferrocarrils, carreteres... Potser hi ha altres candidats tan apassionats com jo mateix per la 
qüestió de les infraestructures i convençuts de la seva importància, però més que jo, no, d’això n’estic 
segur. Em semblen absolutament vitals i imprescindibles i com més i més ràpidament en fem i amb més 
ambició les plantegem, millor per a tots plegats. Per acabar, voldria fer un últim comentari per 
complementar el que he dit: aquestes qüestions plantejades han d’anar lligades a la innovació 
tecnològica, cal evitar la bretxa digital, per tant, l’execució de grans vies que travessin el país l’hem 
d’aprofitar per estendre al màxim la banda ampla i les noves tecnologies, de la informació i de les 
comunicacions, que han d’estar plenament imbricades amb les infraestructures de tipus físic. Només 
d’aquesta manera serem plenament una societat de la informació i del coneixement, que en cap cas és 
possible amb col·lapses des del punt de vista físic. Per tant, cal una perspectiva global i ambiciosa 
d’aquest tema. Aquest és el nostre plantejament i això vol dir que l’objectiu estratègic és fer de Catalunya 
el nou centre logístic d’una àrea molt àmplia perfectament connectada amb tot l’Eix mediterrani, amb l’Eix 
de l’Ebre i amb Madrid i Portugal i, òbviament, després amb la resta del continent europeu, sense deixar 
mai de banda les noves oportunitats que ens ofereix el continent asiàtic i les noves àrees de creixement 
mundial que seran les que definiran tot aquest segle, sense cap mena de dubte.     
 
 
DEBAT  
  

Pregunta: —Trobo que la seva intervenció ha sigut més aviat una reflexió al voltant del tema de 
les infraestructures i voldria també plantejar-li una reflexió que li agrairia que em respongués. En general, 
Espanya, segons les xifres i dins de la Comunitat Europea, dedica un 18,5% del PIB a la construcció. 
Aquesta xifra abans de l’aparició dels Fons Europeus arribava al 14% i era la més gran de tota la 
Comunitat Europea. Podríem pensar que això és desproporcionat i que hem invertit sempre massa en 
infraestructures i en edificació, però no és cert, atès que si comparem la inversió física per habitant amb 
les xifres de França o Alemanya, no arribem ni al 70% del que s’inverteix allà. Per tant, sembla que la 
inversió en infraestructures i, en general, en construcció a Espanya és molt gran, però és necessari que 
es mantingui. Amb la disminució prevista de Fons Europeus, aquest 35% d’inversió pública, que en 
aquest moment es paga amb recursos europeus, cal cobrir-lo o bé amb l’increment dels impostos o bé el 
sector privat ha d’ocupar aquest lloc. Al llarg dels darrers anys, és veritat que s’ha incrementat la 
participació del sector privat, però bàsicament amb peatges a l’ombra, no amb obres directes d’inversió 
privada. Crec que els mecanismes que es permeten amb la llei de concessió d’obra pública, les lleis 
sectorials que estan en tramitació, etc. han de fer que tot plegat canviï perquè, si no es fa així, el futur per 
a aquest món serà molt complicat.                                                                                                                                                                     
  

Sr. Piqué: —És cert que un dels motors de creixement de l’economia espanyola i de la catalana 
ha estat l’impuls que se li ha donat a l’obra pública i al sector de la construcció, per diversos motius. Crec 
també que respecte a aquesta qüestió, hi ha aproximacions molt simplistes i desqualificacions 
absolutament inadequades. També és veritat que el preu de l’habitatge és un dels temes que més 
preocupa a la ciutadania i és obvi que cal prendre decisions respecte a l’àmbit de la política del sòl, l’àmbit 
del finançament de les corporacions locals—la qual cosa es troba en el rerafons de l’evolució del preu de 
l’habitatge, perquè els ajuntaments es financen d’una determinada manera que repercuteix sobre 
l’increment del cost dels habitatges—, és veritat que hem tingut una estructura de tipus d’interès que, en 
termes d’expectatives racionals, que diríem els economistes, han obligat les famílies a endeutar-se, 
perquè els tipus d’interès reals han estat negatius i, per tant, la decisió racional quan els tipus d’interès 
reals són negatius és endeutar-se. Ara bé, tot això és una altra qüestió, és cert que, des del punt de vista 
de l’obra pública, aquí s’han pogut fer moltes coses gràcies als fons de cohesió: les depuradores del 
Besòs i del Llobregat, per exemple. És veritat que ara aniran disminuint i, d’aquí a set anys, 
desapareixeran. I és lògic que sigui així —tot i que nosaltres considerem que, en la negociació, Espanya 
hi ha sortit perdent més que països com Alemanya—, atès que els països de l’ampliació tenen més 
necessitats que nosaltres. Ara bé, per a nosaltres, apujar els impostos no és una bona manera d’encarar 
el problema. És una qüestió de filosofia: a nosaltres no ens agrada apujar els impostos, sinó que ens 
agrada abaixar-los. També és veritat que, amb una correcta política econòmica i una intel·ligent política 
tributària, la reducció d’impostos no ha de castigar, necessàriament, la recaptació, al contrari, en la 
mesura en què genera més activitat econòmica i allibera recursos per al sector privat, impulsa el ritme de 
creixement econòmic i, al final, hi ha més persones físiques i jurídiques que paguen impostos i ens trobem 
amb un increment de recaptació per sobre del PIB nominal, malgrat haver abaixat la pressió fiscal 
individual.                                                                                                                       
  

Per tant, com que no ens agrada apujar els impostos, aquesta via no la contemplaríem, en canvi 
sí que contemplem l’altra, que sí que forma part de la nostra filosofia, la d’involucrar al màxim el sector 
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privat en el finançament de les infraestructures. És veritat que, per fer-ho, hi ha molts mecanismes: els 
peatges a l’ombra, per exemple, tot i que hi ha qui diu que n’hem abusat, dels peatges a l’ombra i, en 
canvi, s’ha desprestigiat, perquè sembla políticament correcte, el peatge. Tots aquells que eren contraris 
als peatges, quan ha arribat l’hora d’aplicar aquesta filosofia des dels llocs de responsabilitat de govern, 
els han apujat i, sovint, per sobre de l’IPC. Nosaltres respecte a aquesta qüestió som molt respectuosos 
amb la racionalitat econòmica i la seguretat jurídica. Es poden fer plantejaments de rescat selectiu en 
funció d’uns fons de reducció de peatges; és veritat que hi ha un element de racionalitat econòmica en el 
plantejament de reduir els peatges dels eixos troncals, però és obvi que les concessions a través de 
peatges són un mecanisme utilitzat arreu per poder fer grans infraestructures que de cap manera el sector 
públic podria dur a terme. En conclusió, és positiu involucrar el sector privat en aquestes qüestions i, per 
això, cal recordar als ciutadans que, quan es fan infraestructures mitjançant els peatges a l’ombra, també 
les paguen, perquè només es poden pagar amb els impostos de tots els ciutadans, mentre que els 
peatges convencionals només els paguen els usuaris. És una reflexió de pur sentit comú, políticament 
incorrecta i que farà que se m’acusi de defensar els peatges, però, de fet, en l’àmbit de la teoria 
econòmica, en el qual m’he format, a vegades, cal fer afirmacions impopulars i dir el que de debò es 
pensa. En conseqüència, el que defensem és el rescat selectiu si és possible, però a través d’un fons que 
sigui transparent i, a partir d’aquí, no ens hem de tancar a cap possibilitat de finançar, des del sector 
privat, les infraestructures necessàries si el sector públic no les pot realitzar directament.                                                 
  

Pregunta: —Usted ha hablado del aeropuerto del Prat. Me gustaría conocer su opinión respecto 
a los porcentajes de representatividad de la empresa privada, la Generalitat,... Y, en segundo lugar, me 
gustaría que hablara más sobre el fenómeno Asia y de la competitividad dentro de Europa. Me gustaría 
saber si existe dentro de su programa algo vinculado al tema logístico, es decir, a la decisión de impulsar 
la competitividad de Cataluña en el sector logístico con relación a otros países de Europa. Hoy en día, 
todas las Comunidades Autónomas, sin excepción, están apostando fuerte por el fenómeno logístico, por 
atraer inversión extranjera.                                                                                                                             
  

Sr. Piqué: —Respecto a la primera cuestión, no tengo un posicionamiento cerrado. Creo que es 
bueno que no haya ninguna administración que tenga la mayoría, en cambio, creo que es bueno que 
tenga que producirse necesariamente, por lo tanto, un consenso y una interacción entre las 
administraciones implicadas. Dicho esto, afirmar también que cuánto más peso tenga el sector privado, 
mejor. Respecto a la segunda cuestión, primero, una reflexión de carácter general y, luego, una de 
carácter más preciso en orden a responder a su pregunta. Cuando antes hablaba de una crisis de nuestro 
modelo productivo, de un cambio en los parámetros derivados de la globalización, uno de los efectos de 
ello es que hemos dejado de ser atractivos para la inversión extranjera directa en actividades productivas. 
Seguimos recibiendo grandes flujos de inversión financiera, grandes flujos de inversión en el sector de la 
construcción, pero desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, el fenómeno empieza a ser el 
contrario: de deslocalizaciones. Por ello, insistía tanto en engarzar todo el debate de las infraestructuras 
con el debate de la competitividad, por lo tanto, con el tema de la innovación tecnológica, la formación del 
capital humano, etc. Y reconocer también que todos los demás países están reaccionado y a mucha 
velocidad. Por lo tanto, cada vez que retardamos una inversión necesaria, los demás nos toman la 
delantera. Toda esta problemática puede enfocarse en diversas direcciones, por ejemplo, hablando de 
otros países de Europa, los de la ampliación, que constituyen una oportunidad, que duda cabe, pero hay 
que volver a crear las condiciones—y éstas dependen, en gran medida, de las políticas que he 
mencionado—para que Cataluña vuelva a ser un buen lugar para atraer inversiones del exterior y eso 
necesariamente implica crear unas condiciones logísticas que hagan competitivo producir en Cataluña 
porque el transporte y la distribución de las mercancías que se producen sean los mínimos posibles en 
términos de unidad de producto.                                                                                                                     
  

Pregunta: —Usted propuso un pacto para las infraestructuras en Cataluña. Los demás partidos, a 
excepción del que representa el Sr. Saura, nuestro próximo invitado, han manifestado también la 
necesidad de llegar a ese pacto y los empresarios siempre han hablado de ella. No obstante, me ha dado 
la sensación de que usted opina que se trata de un debate político, es decir, que se ha jugado con el tema 
de las infraestructuras en política.                                                                                                                     
  

Sr. Piqué: —Cuando se producen grandes pactos, es porque hay determinadas cosas en las que 
el debate político, siempre legítimo, tiene que dejar paso al interés general. Hay grandes temas, los 
llamados grandes temas de Estado, que requieren de consensos y que es bueno alejarlos de la mera 
controversia política. Por ello, en su momento, propuse ese pacto, porque entendía que tiene que haber 
una posición de conjunto y que hay que superar determinados debates estrictamente políticos que son 
válidos para otros temas, la inmigración, por ejemplo. Pero estas acciones hay que llevarlas a cabo al 
principio de las legislaturas porque, a medida que nos acercamos a las elecciones, la situación se 
complica demasiado.                                                                                                                                            
  

Pregunta: —Voldria preguntar-li quina és la posició del PP respecte al tema següent: en altres 
sessions d’aquest Cercle i, en concret, les que van comptar amb la presència de les dues forces 
nacionalistes amb representació al Parlament de Catalunya, ERC i CiU, es va afirmar que, en 
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determinades dotacions pressupostàries relacionades amb l’execució de grans projectes, a l’hora de la 
veritat, per qüestions operatives o de tramitació de les diferents etapes de què consta la realització d’una 
gran infraestructura, no s’arribava a utilitzar el cent per cent dels diners assignats a cadascuna de les 
dotacions pressupostàries i aquests diners, al final de l’any i per una pràctica de l’Estat en l’aplicació 
d’aquests fons, es retiraven i solia passar que s’utilitzaven per a fins diferents o es recuperaven per part 
de l’Estat. La posició d’aquestes dues forces era la de provar d’aconseguir que, en l’aplicació de l’Estatut i 
en el pacte entre Catalunya i el govern de Madrid, quan hi hagi una dotació pressupostària assignada a un 
determinat projecte, independentment que es pugui fer la part corresponent durant l’any que toca, quedi 
dipositada a Catalunya en funció d’aquest projecte o bé en un projecte que gaudeixi d’una major agilitat 
en la seva tramitació i també estigui acceptat per ambdós governs. Quina seria la posició del PP en cas 
que tingués capacitat per influir en la realització d’aquest efecte?                                                                         
  

Sr. Piqué: —Hi ha determinades forces polítiques que pensen que tot el que és bo per a l’Estat 
és dolent per a Catalunya i a la inversa. Nosaltres no compartim aquesta opinió. Al meu entendre, aquesta 
qüestió té una solució molt senzilla: és veritat que hi pot haver una execució inferior a les quantitats 
inicialment pressupostades, però aquestes infraestructures es poden establir mitjançant convenis amb els 
ministeris, de Medi Ambient o de Foment, convenis plurianuals, atès que el que ens interessa és que 
s’executin amb la totalitat dels diners i, si estan assignats per un conveni entre administracions, aquesta 
idea infantil que els diners se’ls queda Madrid, ja no caldrà que ens amoïni.                                                
  

Per acabar, voldria referir-me a un tema que abans m’he deixat: el tema energètic. Em sembla 
que no m’equivoco si afirmo que, malgrat que s’hagi produït una baixada del preu del cru, ens trobem 
davant d’un horitzó de preus del cru alts i, per tant, els costos de tota aquella energia procedent del cru 
seran elevats. I això obeeix a una raó de demanda; el creixement espectacular de països com la Xina fa 
que l’oferta sigui incapaç de tornar a un escenari de preus baixos com el d’altres èpoques. Això vol dir que 
hem de fer una reflexió estratègica seriosa sobre quin model d’abastament energètic hem de tenir i pensar 
què fem amb l’energia nuclear, vol dir també que hem d’impulsar alternatives, encara que és veritat que hi 
ha costos alts. Em preocupa que el que semblava que podia ser l’alternativa els propers anys, les centrals 
de cicle combinat, al final no s’arribin a fer per diferents causes. Em preocupa, igualment, que no es 
puguin fer nous embassaments que generin energia hidroelèctrica perquè resulta que els ecologistes s’hi 
oposen. L’energia és un factor bàsic i estratègic que hem d’obtenir a preus competitius i m’amoïna que 
algú cregui que podem ser una illa energètica i que, per exemple, es posi en qüestió la interconnexió 
elèctrica amb França. Aquesta actitud em sembla contrària al progrés. La creació del mercat europeu 
d’electricitat em sembla bàsica. La qüestió de l’aigua també s’ha d’abordar amb racionalitat, massa sovint 
aquest debat s’ha simplificat. Posaré un exemple il·lustratiu sobre la simplificació del debat: el gran debat 
sobre el Pla Hidrològic Nacional es va concentrar només en el tema del transvassament. Quan va canviar 
el govern, no es va dur a terme cap mesura relativa a aquesta qüestió. El Pla Hidrològic Nacional 
contemplava el transvassement amb unes garanties i estava pactat amb l’anterior govern de la 
Generalitat. Contenia també un Pla Integral de Desenvolupament del Delta de l’Ebre amb unes inversions 
previstes d’aquella època de 570 milions d’euros, ara en termes nominals serien més grans, perquè el 
Delta està en regressió i els recursos hídrics es malgasten perquè la gestió està molt poc racionalitzada. I 
això no s’ha solucionat. Per tant, aquests temes també s’han de tractar amb racionalitat i evitar aquest 
defecte de la política catalana en què tot se simplifica amb un debat estrictament polític. El que cal és que 
els debats se centrin en l’interès general i no simplement en la controvèrsia sobre la redistribució del 
poder.                                                                                                                                                                


