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La meva formació és de l’àmbit de la medicina. Per tant, em queden una mica lluny tots els 
discursos tècnics sobre infraestructures, però sóc polític i, en moltes ocasions, els tècnics han de sumar 
amb els polítics i a la inversa. Els tècnics fan una aportació inicial, però els polítics podem matisar alguns 
aspectes del projecte des del punt de vista del sentit comú i de les necessitats de la ciutadania.                                                         
 
 Per això, avui els vinc a explicar un posicionament polític, no tècnic, i els vinc a demanar 
col·laboració, perquè considero que cal prendre moltes decisions a la ciutat de Barcelona. CiU és 
actualment a l’oposició i el fet que l’equip de govern governi en minoria fa que hi hagi una sèrie de 
problemes. Aquesta oposició, però, l’exercim amb seny, de manera que mai tenim la intenció de ser una 
eina d’obstrucció, sinó una eina d’impuls. Aquesta actitud constructiva no és fàcil; el camí fàcil seria 
criticar sense mesura i pensar que els problemes els afecten a ells i prou. El plantejament de provar 
d’ajudar des de l’oposició, sense que això vulgui dir que aquesta oposició no sigui dura ocasionalment, és 
una obligació del nostre grup. Catalunya és un país que creix per sobre de la mitjana europea i aquest 
creixement el fem sobretot basat en dos aspectes: la construcció i el turisme. És a dir, aquest creixement 
es fa sobre la base del sector serveis, cosa que implica el perill que puguem acabar essent un país que 
creix, però que fem un país de baix cost. Això seria un desastre. La nostra intenció és fer una aposta per 
una Catalunya competitiva dins un món globalitzat i això vol dir fer una aposta clara per la recerca i per 
situar-se a primera fila. Aquesta aposta no es fa en un sol dia, sinó que requereix una planificació de molts 
anys, constància en les inversions, tenir les idees clares i entendre un element bàsic: les infraestructures 
són una eina fonamental per atreure inversions a la nostra ciutat i al nostre país i, per tant, és una eina 
capaç de reactivar el creixement econòmic en la direcció que volem. El moment en què ens trobem és un 
moment decisiu en què és primordial fer aquesta aposta. És un moment en què Catalunya pateix una crisi 
crònica de dotació de capital públic, que està per sota de la mitjana de dotació de capital públic respecte 
al pes del PIB a l’Estat. Ara bé, alhora, aquest moment és un moment també important, és el moment en 
què es materialitzen una sèrie de decisions que es van prendre fa anys a nivell del port, de l’aeroport, del 
tren d’Alta Velocitat, del metro i, fins i tot, sembla que també serà una realitat la possibilitat de treure les 
mercaderies en un ampli de via europeu, encara que sigui amb un tercer carril en un conjunt de zones del 
nostre país. També sembla que hi haurà un quart cinturó, una aposta per la Fira de Barcelona, per la 
supercomputació, per centres de recerca biomèdica, pel Parc científic, a nivell hospitalari i per deixar de 
convertir el 22@ en una operació urbanística i transformar-lo en una aposta clara per les noves 
tecnologies.                                                                                                                                                                          

 
Som, doncs, en un moment inversor molt important. Ara bé, també ens trobem en un moment 

políticament molt important: tenim un nou Estatut, un nou finançament que pot donar al govern unes 
noves eines de què no disposava, tenim una Carta municipal que ha de comportar un nou finançament a 
la ciutat de Barcelona, tenim la possibilitat a través de l’Estatut de gestionar nous traspassos i hi ha una 
situació que no s’havia produït fins ara: la possibilitat de gestió de l’àrea metropolitana. Tenim, doncs, un 
conjunt d’eines per fer un salt endavant. Ara bé, l’ambient que es respira no es correspon amb totes 
aquestes possibilitats que se’ns presenten. Hi ha un ambient de decepció. La gent està desmoralitzada. El 
nou Estatut pot entrar en una situació de bloqueig. No avancem en el finançament que permet la Carta 
municipal, les inversions són d’una gran lentitud i estem afectats per una síndrome que és la del Carmel, 
que no s’ha sabut resoldre i que ha fet que la gent no torni a agafar confiança en l’obra pública. Hi ha 
també el desastre important de rodalies, tenim un problema greu amb el tren d’Alta velocitat, de lentitud i 
de definicions de futur, el port està abandonat, patim un embolic amb l’aeroport —avui s’ha d’adjudicar la 
Terminal Sud de l’aeroport que és una decisió estratègica de primera fila i es diu que revocable també, 
però la veritat és que les empreses hi faran una inversió molt important i si algú pregunta a gestors 
d’aeroports, diuen que les adjudicacions lliguen molt i limiten molt—, ens trobem també amb els talls de 
llum que hem patit i, malgrat l’aposta per la recerca biomèdica, ens trobem amb la notícia que, al Parc 
científic de Pedralbes, Merck Farma, que estava instal·lada allà, se’n va. Tot això fa néixer un sentiment 
de poca autoestima entre la població. En el pla estratègic metropolità, tothom marca un punt com a 
primordial que és el del lideratge i és cert que aquest és el punt bàsic. Ara bé, avui es donarà la solució, 
com deia, de la T-Sud i el President de la Generalitat, el Sr. Montilla, feia unes declaracions en què deia 
que la decisió era d’AENA, però que caldria fer una aposta per les empreses que han expressat la 
intenció de fer vols transoceànics i de caràcter intercontinental. Ara bé, deia, cal que hi hagi aquestes 
propostes i si no n’hi ha, no les podrem inventar. Això no és lideratge. Cal tenir clar què es vol i com volem 
influir a l’aeroport de Barcelona. D’aquí a unes hores, uns senyors d’AENA, que gestionen l’aeroport de 
Madrid, decidiran què serà l’aeroport de Barcelona, i no hi haurà una posició clara del nostre govern. És 
molt important saber que les decisions que prendrà AENA són les que vol la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona, que són els qui lideren aquesta operació. I això la ciutadania no ho sap i això genera aquestes 
situacions que descrivia.                                                                                                 

 
A Barcelona, aquest lideratge que reclamo és molt difícil, perquè l’alcalde ha decidit governar en 

minoria i això vol dir no prendre decisions clares. Des de l’any 91, no es prenen decisions per tal d’encarar 
amb autoritat el futur, un futur pròxim, però també llunyà, de la nostra ciutat. Després de les Olimpíades, 
no s’ha pres cap decisió d’aquest tipus. Per això, vaig escriure una carta a l’alcalde per tal de fer un pacte 
per a les infraestructures i no l’ha resposta. La nostra reacció va ser plantejar això al plenari de 
l’Ajuntament. Volem un acord, atès que considerem que hem de ser capaços d’arribar a punts de 
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coincidència per encarar el futur. No estic d’acord amb el que passa a l’Ajuntament. Si tens una opinió 
diferent a la del govern, no volen escoltar-te. En canvi, penso que, fins i tot en un tema tan delicat com el 
del tren d’Alta Velocitat podríem arribar a grans acords, atès que no sóc dels qui diuen que el tren d’Alta 
Velocitat no ha de passar pel Vallès o que no ha de tenir una estació al Passeig de Gràcia. Crec que això 
seria una aposta de poca qualitat i que, quan es pren una decisió tan complicada com és la de travessar 
Barcelona amb el tren —que dit sigui de passada no hauria de ser tan complicada si no fos pel cas del 
Carmel—, no es pot fer a mitges tintes. Per tant, nosaltres vam presentar aquest acord amb la convicció 
d’assolir un pacte per a les infraestructures; amb la convicció que podia ser que els altres grups de 
l’oposició ens donessin suport i, certament, s’ha creat una comissió especial per discutir tot el tema 
d’infraestructures, per arribar a acords i perquè aquesta comissió es reuneixi cada mes amb la intenció de 
fer un seguiment d’allò que passa a la nostra ciutat en el tema d’infraestructures. Barcelona necessita 
que, d’una manera tranquil·la, busquem punts d’acord en temes que afectaran la ciutat d’una manera molt 
important. Alhora, aquestes decisions que es prenen a Barcelona tenim clar que no afecten només la 
ciutat i, per això, nosaltres vam demanar ser als òrgans de govern de l’àrea metropolitana.  Barcelona té 
alguns privilegis dels quals cal treure’n partit: l’aeroport es troba gairebé arran de mar i del port. Això crea 
una situació privilegiada que no se sap aprofitar. És evident que ambdues infraestructures haurien de 
relacionar-se entre si tant des del punt de vista de mercaderies com de passatgers. Per tant, hem de 
saber quines infraestructures calen per tal de fer que aquestes infraestructures estiguin unides a la resta 
de Catalunya, de l’Estat, d’Europa i del món. No pot ser que fem una ampliació del port i que no tinguem 
les infraestructures per treure les mercaderies. I això, insisteixo, exigeix solucions clares i lideratge.                                                                                                                                              

 
Quant a la decisió que es prendrà sobre l’aeroport de Barcelona i, en concret, sobre la T-Sud, no 

sé quina serà, però, en canvi, sí que sé que una decisió que pren un organisme que gestiona un altre 
aeroport és una decisió probablement no suficientment bona. La prioritat d’AENA és l’aeroport de Madrid. 
M’hauria agradat que l’actitud per part de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona hagués estat fer 
costat a la societat civil per tal de dir clarament quines propostes d’AENA ens interessaven als catalans. 
És veritat que qualsevulla decisió té un risc, però hem d’exigir als governs que prenguin decisions i que 
les preguin amb claredat. Un altre fet lamentable és el tren d’Alta Velocitat. Em sento totalment enganyat, 
perquè m’he reunit amb molts enginyers que m’han explicat la dificultat que el tren entri a Sants com 
entra. N’hi ha que diuen que hauria d’anar pel carrer Aragó, n’hi ha que diuen que seria millor fer un túnel 
de rodalies... Fem que passi pel Vallès, reflexionem i, més tard, decidim amb calma com ha de travessar 
la ciutat de Barcelona. Jo hi estic a favor d’aquesta opció, però cal saber com cal fer-la. Quan sents les 
declaracions de la Ministra i el Sr. Morlán quedes astorat, perquè et diuen que el que s’està fent se sabia 
que seria tan difícil que, fins i tot, es van plantejar aturar rodalies. S’ho haurien d’haver pensat i explicar-
ho. Tot ha anat tan malament per decisions equivocades. En una ciutat que ha pres decisions com 
l’aplicació de la zona verda, cal que el transport públic funcioni bé. Com que no és així, la gent continua 
venint amb cotxe a Barcelona. El 2005, es va redactar un informe que diu quines inversions cal fer a 
rodalies, és a dir, se sap què cal fer, però no s’ha fet i això crea una situació difícil. Cal fer una aposta 
clara per rodalies, per mercaderies i l’ample de via europeu. S’ha pres una decisió molt important que és 
la tercera via. Quan el nostre grup ho va plantejar, vam ser criticats i ara, en canvi, es veu clarament que 
és la solució per arribar el 2009 a la frontera. Altres objectius que ens hem de marcar són ampliar el 
corredor de la Mediterrània; una aposta pel tren d’Alta Velocitat en la unió amb França, però també amb 
València; hem de prendre una decisió amb la Ronda Litoral i també hem de decidir com connectem 
Barcelona amb el Vallès. El que no val és estar vint anys reservant el sòl, sense aprovar que el Parc de 
Collserola sigui parc natural i no prendre les decisions que calen. Hem de construir accessos viaris i 
ferroviaris al port i fer l’aposta pel 4t cinturó. I, per últim, hem de prendre decisions definitives —i crec que 
és difícil que les prengui un govern que governa en minoria juntament amb Iniciativa— sobre l’aigua i 
sobre electricitat. En aquest àmbit, fem un pas petit endavant per tornar després enrere.                                                                                                                

 
Ara bé, quan parlem d’infraestructures, la gent oblida un altre tipus d’infraestructures. El 22@, 

per exemple, és una important infraestructura si deixa de ser una operació només urbanística i es 
converteix en una operació dirigida a la recerca, a la innovació i a les noves tecnologies. Al nostre país, 
tenim empreses, també públiques, importants. Ara bé, no pot ser que una ciutat que vol ser a la primera 
fila en matèria de noves tecnologies tingui problemes d’antenes i que, quan fem a la fira el Saló de GSM, 
hàgim de posar antenes d’amagat, perquè les que hi ha són insuficients. Això és ridícul. Hem de tenir com 
a objectiu les noves tecnologies i, per això, cal prendre decisions valentes i clares.                                                                                                      

 
La sensació que un té, com a mínim des de l’oposició, no té res a veure amb el que he descrit 

fins ara. La sensació és que l’Ajuntament està preocupat, per exemple, per fer un edifici atractiu a la 
Diagonal, número 1, per a la telefonia, deixant de banda que l’important també és saber què s’investiga 
allà. Això és el que no tenim clar. Cal que hi hagi unes infraestructures de recerca importants, lligades en 
molts casos a empreses, a la Universitat, a hospitals... Tenim hospitals amb un nivell de recerca molt 
elevat que són capaços d’atreure capital privat que hi inverteix. Un cas molt il·lustratiu és el del Clínic. En 
molts casos, l’administració pública és poc generosa a l’hora de subministrar espais a aquests hospitals 
que són un nucli de recerca important. A la meva campanya electoral, ja ho proposava i ho continuo 
afirmant: a la zona del Carrer Urgell, la instal·lació de l’Escola d’Enginyers ara queda buida. Diuen que ara 
hi anirà la Diputació, però, en canvi, és prioritari que l’Hospital Clínic disposi de més espai per fer recerca i 
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se li cedeixi aquest espai. Ningú pensa tampoc que l’Hospital de Sant Pau fa una inversió espectacular 
fent un nou hospital. S’ha decidit també ampliar l’Hospital del Mar, s’ha decidit invertir en el Vall d’Hebron, 
fer un hospital a Sant Just, a Santa Coloma, etc. És a dir, hi ha una aposta important per infraestructura 
sanitària que acabarà per generar riquesa al nostre país.                                                                              

 
Amb tot això, el que vull dir és que hem de ser capaços de fer una aposta per infraestructures 

pensant en els propers quinze o vint anys. CiU, des de l’oposició, està disposada a assumir decisions 
complicades i complexes. Aquesta és la mà que oferim a l’Ajuntament. Estem disposats a assumir un 
pacte amb tot l’Ajuntament i amb la societat civil. Pot ser que tinguem plantejaments oposats respecte a 
algunes coses. És el cas del tren d’Alta Velocitat en què la Junta del Temple de la Sagrada Família —crec 
que amb més raó que sense perquè el traçat del tren va en contra de la Llei del Patrimoni de la 
Generalitat— podria dur el cas als Jutjats i deixar paralitzat el tema del tren d’Alta Velocitat. L’Ajuntament 
pensa que no passarà, però si un dia es falla en contra, què passarà, tot i que ja s’hagi fet el tren? La 
resposta és que ells faran anar el tren per on vulguin. Això és un error, cal escoltar la societat civil. Però 
fins i tot casos com aquests no faran que no oferim la nostra col·laboració. No podem permetre’ns el luxe 
de passar-nos quatre anys barallant-nos en temes tan importants com els de les infraestructures. Volem 
assumir el risc de prendre decisions per complexes que siguin. Això és el que oferim a la ciutat de 
Barcelona i això és el que necessita Barcelona: un pacte en matèria d’infraestructures, perquè temes en 
què estiguem en desacord n’hi ha molts, però, en aquest cas, hem de fer pinya. Ara bé, la nostra 
estratègia és que fent un pacte, podrem fer un seguiment de com funciona aquest tema. Fins ara, el 
resultat es mereix un suspens. Com a oposició, la nostra tasca és veure si s’acompleixen o no els acords 
que ha signat l’Ajuntament. Quan les empreses privades que donen serveis públics no compleixen els 
seus acords, la solució no pot ser posar un delegat de l’Ajuntament a vigilar. Això és pura demagògia, el 
que cal és fer que la ciutat funcioni com ha de funcionar. I aquest és el nostre propòsit.                                                                                                        

      
 
Debat 
  

Pregunta: —Quines són, al seu parer, les decisions que cal prendre en un tema que a Catalunya 
no tenim encara resolt com és el de la sortida a Europa de mercaderies per ferrocarril?                                         
 
 Sr. Trias: —Crec que, de moment, es prenen mesures puntals com, per exemple, la de la tercera 
via per tal d’unir el port i l’aeroport amb tren i fer-lo anar cap al Vallès i fer-lo sortir cap a la frontera, crec 
que pot ser una decisió transitòria, però que permet tenir l’ample de via europeu, però que ens dóna unes 
possibilitats i que ens serveix, fins i tot, per al tren d’Alta Velocitat. Si al corredor del Vallès, hi poses una 
tercera via, transitòriament, hi pots fer circular el tren d’Alta Velocitat. És evident que no anirà a Alta 
Velocitat, en comptes d’anar a 300 km per hora anirà a 250, però arribaràs a la frontera. Hi ha una 
obsessió malaltissa per travessar Barcelona com sigui i aquesta opció es deixa de banda. En aquest cas, 
penso que el Ministeri ha pres una bona decisió que és fer la tercera via en aquest recorregut perquè ens 
ofereix unes possibilitats importants. El que em sap greu és que, quan vam ser nosaltres els qui vam 
plantejar la possibilitat, no es va prendre seriosament i ara resulta que és una gran pensada.                      
 
 Pregunta: —La setmana passada, al Cercle d’Infraestructures que es va celebrar a Girona, amb 
el Secretari general d’Energia del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, es va fer una afirmació que, per 
als assistents, ens va semblar, d’entrada, una barbaritat, però que, pels comentaris posteriors, sembla 
que tenia alguna possibilitat real. Es va dir que l’arribada de l’AVE a Girona podia suposar un col·lapse 
per a tota la indústria de la zona, que podia deixar aquesta indústria inoperativa durant força temps. 
Aquesta situació, encara que sé que les magnituds no són comparables, tenint en compte els 
esdeveniments d’aquest estiu, pot donar-se també a la ciutat de Barcelona?                                                                           
 
 Sr. Trias: —Suposo que es refereix al tema elèctric sobretot. Crec que això no pot passar a 
Barcelona, però hem vist aquest estiu una feblesa de la xarxa elèctrica a la ciutat de Barcelona. El que és 
incomprensible és que, quan tens detectada una deficiència de subministrament elèctric, de malla de 
xarxes i que això s’escriu, que el Pla estratègic ho diu, no es faci res. El Pla estratègic diu, fins i tot, que 
cal anar amb compte perquè, quan es crea xarxa elèctrica i les oficines són a Madrid, hi ha el perill real 
que no es tinguin en compte les necessitats existents a Barcelona. Gairebé sembla una profecia. Cal 
posar-hi remei i preveure-ho i, per això, cal la Comissió. Sí que era previsible. Encara que no passi aquest 
col·lapse de Girona, a Barcelona, cal preveure’n la possibilitat. L’Ajuntament va decidir utilitzar terrenys 
que estaven destinats a posar estacions subelèctriques per a altres fins. Estudiem la situació elèctrica de 
la ciutat de Barcelona i plantegem solucions. Hauríem d’haver reservat aquests terrenys. Cal coordinació i 
tenir un posicionament que segueixin una lògica i no les directrius d’un partit.                                                            
 
 Pregunta: —Barcelona té un problema de mobilitat interna de les mercaderies molt important, 
especialment a determinades hores del dia. Voldria demanar-li quina és la seva proposta per millorar 
aquesta mobilitat.                                                                                                                                                
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 Sr. Trias: —La solució seria buscar horaris, combinar-ho amb zones de càrrega i descàrrega 
adients i el que no es pot fer és que entrin camions a la ciutat de segons quina mida. Hem de saber 
combinar les necessitats del comerç amb les dels ciutadans i, per tant, la solució d’un sistema de 
repartiment amb un transport d’una mida més petita i amb les àrees de càrrega i descàrrega més ben 
aplicades és el que pot resoldre el problema. Tot i així, mai serà una solució definitiva, atès que Barcelona 
és una ciutat de grans dimensions. El cert és, però, que o bé fem un esforç de cara a afavorir el transport 
públic o bé aquesta ciutat que, dins del nucli urbà no està col·lapsada, es col·lapsarà també en aquest cas. 
Quan es diu que Barcelona està col·lapsada, jo dic que ho està menys que altres ciutats, internament. Ara 
bé, si el transport públic no millora acabarà essent un desastre i ara parlo a nivell d’àrea metropolitana. Jo 
sóc un entusiasta del tramvia i penso que hem de ser capaços de fer que el tramvia creui Barcelona i qui 
dissenyi aquest traçat ha de tenir en compte els polítics i ho ha de fer d’una manera lògica. Els tècnics són 
molt importants, però s’han d’imbuir de les necessitats dels ciutadans i del punt de vista dels polítics. De la 
suma d’això, poden sortir bones solucions de futur.                                                                      
 
 Pregunta: —Comparteixo la seva opinió segons la qual cal prendre decisions responsables i no 
marejar més la perdiu. Ara bé, aquesta proposta de fer que, provisionalment, el TGV passi pel Vallès, no 
estaria dins d’aquesta línia de retardar una decisió que, des del punt de vista estratègic, ens serveixi a 
nosaltres, als nostres interessos —per evitar el que, per exemple, passarà avui amb AENA, que és una 
decisió presa des d’un punt de vista que no és el nostre— i reforci la tesi de Madrid segons la qual el TGV 
és una línia que va des de Madrid a França passant accidentalment per Barcelona i com més lluny millor?                                                                                              
 
 Sr. Trias: —En primer lloc, sóc dels que faig una aposta per l’àrea metropolitana i fer passar el 
TGV pel Vallès no crec que sigui una aposta contra Barcelona. Hi ha gent que ho vol plantejar en aquests 
termes, però no és així. Això seria així si jo no volgués que el tren arribés a Sants o a La Sagrera. Avui no 
es pot dir que el Vallès no té res a veure amb Barcelona. L’expansió d’una ciutat és imparable i positiva. 
L’aposta pel Vallès la fem perquè creiem que el TGV també passarà pel Vallès i que, tard o d’hora, ho 
acabarà fent. Fent-ho així d’entrada, guanyem temps per prendre una decisió responsable —i no deu 
anys, sinó un temps breu. Fer entrar aquest tren a Barcelona i que no pari al Passeig de Gràcia, que és el 
que anem a fer ara, penso que és una error molt greu. Els qui hi entenen, en aquesta matèria, 
segurament em diran que fer que el tren no travessi Barcelona és també molt greu, atès que això crearà 
uns culs de sac que no són positius per al tren. Jo no hi entenc, però m’ho crec, perquè m’ho expliquen 
els enginyers. Ara bé, tots els problemes que tenim amb l’entrada del tren a Sants, no són el resultat de 
forçar l’entrada per un creuament de línies que es produeix perquè hem pres una decisió que podia haver 
estat diferent? Podíem haver fet anar el tren cap al carrer Aragó i podíem haver fet un nou túnel per 
rodalies i tindríem una estació al Passeig de Gràcia. El que no admeto és que no m’expliquin perquè no 
s’ha fet, si ara sabem que la decisió que hem pres era molt complicada i posava en crisi el sistema de 
rodalies. Quan proposo la Comissió per fer l’acord d’infraestructures, la resposta és que es farà quan el 
TGV ja sigui irreversible i, per tant, ja no hi podrem fer res. És del tot il·lògic. Jo no he dit mai que les 
cases s’enfonsen i, en canvi, se m’acusa de crear pànic quan, de fet, la decisió de fer passar el TGV al 
costat de la Sagrada Família, i no per sota de cases, és resultat de la síndrome del Carmel i és una 
decisió que es pren per por. Aleshores, què els direm a la gent que els fem passar no el tren els túnels per 
sota casa seva? Els túnels no s’enfonsen, però hi ha solucions lògiques i altres que no ho són. El 
problema no és que triguem dos anys a fer que el tren travessi la ciutat de Barcelona o si tenim una via 
alternativa al Vallès, perquè a l’hora de la veritat ens trobem que a La Sagrera no tenim el projecte 
executiu per fer l’estació. S’ha de fer un edifici molt important, fet per un arquitecte de renom, però ens 
trobem que no hi ha cap empresa que ho vulgui fer perquè és massa car i, com moltes coses d’aquesta 
ciutat, ho acabarà fent el consorci de la Zona Franca. Cal més sentit comú. És veritat que hem de ser 
ambiciosos i fer edificis d’arquitectes importants, però cal fer-ho amb sentit comú i el més important és 
saber quan sortiran els trens des de La Sagrera cap a França. En principi, estava previst pel 2009 i ara ja 
ens diuen que serà el 2012. El problema no és haver de travessar Barcelona, sinó que no s’han fet els 
deures. I ara la proposta és deixar-nos de discutir a l’Ajuntament i entre administracions i decidir quines 
etapes cal fer i fer un seguiment de tot el projecte. És veritat que vull que m’expliquin per què no hi ha una 
via alternativa per on passem i, si decideixen tirar endavant el traçat que han decidit, també vull que 
m’expliquin com passaran els camions al voltant de la Sagrada Família, atès que hi ha un caos en aquella 
zona a causa dels autobusos turístics. Ara bé, la meva proposta és que parlem de com ho farem, perquè 
penso que abans que res hem d’ajudar a trobar solucions.                                                                                                                                                            
 
 Pregunta: —De fet, no voldria fer una pregunta, si no un prec amb relació al port. Els qui 
treballem al port de Barcelona fa temps que ens en sentim orgullosos i els polítics també l’alaben. Ara bé, 
el port té un gran problema d’accessos. I el tren només resoldrà, com a molt, un 20% del problema. 
Voldria demanar a l’Ajuntament que tingui en compte aquest problema i que pensi que el port s’ofegarà si 
no es milloren els accessos viaris. Si no es fa així, haurem de deixar de presumir del port, atès que estarà 
ofegat.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 Sr. Trias: —És veritat que tenim un port amb expansió molt important. Però si no el tractem com 
una peça fonamental i creem les infraestructures per treure la mercaderia del port, tindrem un embolic 
espantós. És cert que el tren hi pot ajudar, però també és cert que es necessita una estructura viària 
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important. Cal valorar l’avantatge de tenir el port i l’aeroport tan a prop un de l’altre i l’aeroport al cantó del 
mar. En canvi, tothom protesta pel soroll. Tenim una via d’accés com aquesta per no molestar ningú i 
resulta que hi ha protestes. La resposta és que no ho fem bé. Per fer l’ampliació del port de Barcelona, 
hem trigat anys. Jo feia de conseller de Sanitat a la Generalitat quan es va decidir. Diuen que això és lent, 
però el cert és que cal tenir un disseny de què es vol fer i així evitar casos com aquest.                                                           
 
 
                                                                
  
 
 


