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Abans que res, voldria fer quatre pinzellades sobre la situació actual de les infraestructures al 

nostre país. El context econòmic influeix de forma decisiva en aquest capítol de les infrastructures. En 

aquest sentit, voldria començar fent un autèntic acte de fe i és per això que he titulat aquesta conferència 

“Catalunya té futur”. Vull que aquesta afirmació sigui el frontispici de la meva exposició, tot i que no ignoro 

que tenim al davant un paisatge polític i econòmic en què predomina la sensació d’un cert pessimisme 

col·lectiu. Aquest ve condicionat per dos factors que intervenen en el capítol de les infraestructures: un és 

el maltractament continuat i persistent per part de l’Estat pel que fa a la inversió en matèria 

d’infrastructures i el segon és un mal model de finançament que també influeix en el capital públic i en els 

recursos econòmics que té la Generalitat per tal d’invertir en infrastructures. També és veritat que aquesta 

és una percepció que nodreix aquest estat d’ànim, però que ha començat a modificar-se a poc a poc en 

aquests últims temps. Aquest canvi de tendència s’ha produït sobretot a partir de la discussió, des de fa 

alguns mesos, de la famosa disposició addicional tercera de l’Estatut sobre les inversions en 

infrastructures, la qual, probablement, tindrà continuïtat amb més exigència per part dels poders públics, 

però també per part del conjunt de partits polítics i agents socials i econòmics amb motiu de la discussió 

del nou model de finançament.                                             

 Com deia, aquest és un context d’inquietud que, a més a més, s’ha produït en un moment en què 

la relació entre Catalunya i Espanya s’ha vist modificada de forma clara, és a dir, Catalunya ja no és la 

locomotora ni és la fàbrica d’Espanya. L’Estat s’ha modernitzat des del punt de vista social i econòmic en 

aquests últims temps. Ara bé, no s’ha produït una descentralització política: després del col·lapse de la via 

estatutària d’aquests últims quatre anys, hem arribat a la conclusió que difícilment Espanya anirà més 

lluny en la qüestió de la descentralització política. Ara bé, aquesta pèrdua de liderat econòmic i del liderat 

hispànic, de què parlava Jaume Vicens Vives, no ha de ser vista només com una dificultat objectiva, tot i 

que ho és, sinó que ha de ser vista també com una oportunitat guanyada per tal que, en aquest context de 

globalització, Catalunya s’espavili per obrir-se a nous mercats. Des d’aquest punt de vista, com deia José 

Manuel Lara fa molt poques setmanes en nom del Cercle d’Economia, és evident que l’economia, els 

emprenedors, però també els poders públics que intervenen decisivament en l’economia, han d’assumir 

riscos de cara al futur, començant per aprofitar aquest context de globalització per abocar-nos a la 

reestructuració de la nostra economia i deixar de dependre del mercat espanyol. Així doncs, cal que 

aprofitem altres mercats i anem més enllà d’alguns mercats poc amistosos, creant talent i valor afegit per 

sortir fora. Alhora, caldrà superar també alguns problemes endèmics que, aparentment, sembla que no 

tenen solució com el dèficit d’infrastructures i el model de finançament nefast.                                             

El desenvolupament econòmic d’una societat moderna, d’una societat de benestar i amb recursos socials, 

depèn de la combinació equilibrada de tres elements: el capital públic, que se centra en les infrastructures 

i el finançament; el capital humà, la formació que reben els nostres treballadors; i el capital social, que són 

els elements de cohesió que vertebren tota societat. Aquests factors depenen en una gran part de la 

capacitat de producció privada de béns i de serveis per part de les nostres empreses, però també de 

l’actitud dels poders públics a l’hora de configurar el nostre capital físic, humà i tecnològic, i aquí el tema 

de les infrastructures hi té una incidència decisiva.                                                                                                                                                                   

Fetes aquestes consideracions, vull exposar-los la meva opinió sobre la situació en què ens 

trobem a Catalunya. Crec que és obvi que, a Catalunya, hi ha una base empresarial conscient dels reptes 

que té de cara al futur. En segon lloc, pel que fa als poders públics, cal dir que la Generalitat, només l’any 

2008, hi invertirà prop de 6.000 milions d’euros i, només en el capítol d’infrastructures, 3.035 milions, per 

tant, és el gran agent inversor del país. Avui, el Govern té previst aprovar l’esborrany del document del 

pacte nacional per a infrastructures que conté fins a 20 objectius i 125 actuacions concretes per cercar un 

ampli consens entre els partits polítics i a nivell de la societat civil. Pel que fa al paper de l’Estat, és 
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evident que l’acord assolit ara fa algunes setmanes pel que fa a les infrastructures entre els dos governs 

és raonable, és un acord que no arriba al 100% de les expectatives que hi teníem dipositades, però és 

una inversió a l’entorn dels 4.400 milions d’euros que, tenint en compte la infrainversió acumulada durat 

anys, crec que és una bona notícia. Encara falten aproximadament uns 900 milions d’euros del diferencial 

no executat de l’exercici de l’any 2007 que també s’haurà de posar damunt la taula i, evidentment, aquí el 

govern haurà de proposar determinats projectes perquè es puguin executar. En tercer lloc, més enllà de la 

base empresarial, més enllà del paper de les administracions, crec que les expectatives econòmiques en 

termes generals són raonablement favorables. Tots sabem que alguns indicadors macroeconòmics 

assenyalen una desacceleració d’algun sector de la nostra economia, en particular, el de la construcció, 

però hi ha motius per a l’optimisme, sobretot si no abaixem la guàrdia i som exigents. El ritme del 

creixement econòmic s’ha moderat, però només cal recordar l’impacte, fa una dècada, que va produir la 

deslocalització industrial: la pèrdua de fins al 15% dels llocs de treball. Això s’ha superat amb escreix amb 

el bon comportament d’alguns sectors industrials, alguns sectors emergents que continuen no només 

creixent, sinó que generen ocupació cada dia més estable. La nostra economia ha crescut un 3’7% l’any 

passat, però pot créixer durant el 2008 un 3%. Continuem generant ocupació i hem arribat a un màxim 

històric de taxa d’ocupació del 63%, per tant, la nostra economia creix sobre bases més sòlides i, 

gradualment, anem operant un autèntic canvi de patró econòmic a mesura que creixen les exportacions i 

creix la inversió en béns d’equipaments. Des d’aquest punt de vista, el sector industrial està recuperant 

dinamisme, la qual cosa és una bona notícia, juntament amb el fet que anem transitant cap a un model 

tecnològic cada dia més avançat: actualment, competint amb altres regions europees en sectors com el 

químic, el farmacèutic, l’electrònic o el de l’automoció, que són sectors que incorporen un alt valor afegit, 

sobretot de caràcter tecnològic. També és positiu el comportament d’un sector prioritari a Catalunya com 

és el turisme: un país turístic de primer ordre, amb 15 milions de turistes l’any. Per tant, des d’aquest punt 

de vista, vull concloure que els elements de capital públic, que depenen de la Generalitat, funcionen bé 

malgrat alguns problemes i algunes debilitats que qüestionen la nostra fortalesa.                                                                               

Vull ara referir-me de manera més directa al tema de les infraestructures, i lligat amb això, al 

tema del finançament. El dèficit fiscal que tenia aquest país l’any 2005, segons les balances oficioses 

fetes pel govern de Catalunya, era de l’entorn dels 19.000 milions d’euros, un 10’2% del nostre PIB, per 

tant, del conjunt de la riquesa que generem. Evidentment, aquesta és una situació molt preocupant i serà 

el tema més destacat en l’agenda política del nostre país fins al 9 d’agost, que és la data horitzó màxima 

que preveu l’Estatut per adoptar un nou model de finançament. Amb aquests 19.000 milions d’euros, per 

exemple, podríem suprimir els peatges de Mollet, de Montgat-Mataró i de Martorell que valorem 

respectivament en 1.064, 750 i 1.380 milions d’euros. Podríem també subvenir totes les actuacions viàries 

que estan previstes en el protocol d’actuació entre el Ministeri de Foment i el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat entre el 2007 i el 2012, tant les actuacions que corresponen 

a la Generalitat, una mica més de 3.000 milions d’euros, fins allò que correspon a l’Estat, 2.070 milions 

d’euros. I encara ens quedarien prou recursos com per poder afrontar amb garanties totes les 

intervencions previstes a nivell ferroviari, em refereixo als 6.600 milions d’euros que preveu el propi pla 

d’infraestructures de l’Estat fins a l’any 2020.                                  

Si fem un diagnòstic sobre l’estat de les nostres infraestructures, crec que podríem parlar 

bàsicament de dos problemes: el primer té a veure amb el model i el segon amb les inversions i, per tant, 

amb els recursos que s’hi destinen. Em refereixo en primer lloc al model perquè, al marge de la 

infrainversió acumulada, crec que, en aquests últims anys, tant el PP com el PSOE han renovat amb 

ímpetu l’evocació d’una Espanya centralista. Prova d’això és que l’eix Mediterrani que, al marge de 

consideracions d’ordre històric i polític, correspon a una de les zones més dinàmiques i més competitives 
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de l’Estat, no existeix. Només cal veure també que totes les infraestructures que preveu el PSOE, en el 

seu programa d’actuació de cara a aquest pròxims quatre anys, començant per l’Alta Velocitat que s’ha 

dissenyat radialment a tot l’Estat, estan concebudes per arribar més ràpid a Madrid des de qualsevol punt 

de la península. Ara bé, la façana marítima del Corredor Mediterrani és una zona que aglutina els ports 

més important de la península, llevat del cas d’Algesires, i centres logístics molt importants. A nivell viari, 

és el gran canal de trànsit que hi ha entre el nord i el sud de la península i és la porta d’entrada de bona 

part del comerç internacional a la península ibèrica. I no només això, potencialment i de cara al futur, és 

l’autèntica espina dorsal d’una zona que, en un context de globalització econòmica, està clarament 

abocada a potenciar també el sector industrial i de serveis amb fortes importacions i amb un sector turístic 

de gran fortalesa.                                                                                                                                             

¿Quins són, per tant, els obstacles que impossibiliten aquest eix mediterrani, que hauríem de 

corregir gradualment i que, per a nosaltres, constitueix un compromís de cara a aquesta pròxima 

legislatura? En primer lloc, l’altíssima concentració de peatges a les autopistes. No és que hi estiguem en 

contra, si se’ls concep com un instrument de gestió de la mobilitat, però els peatges que penalitzen la 

mobilitat obligada o als accessos a les grans ciutats o als entorns metropolitans no són un instrument de 

gestió de la demanda de trànsit. En aquest sentit, només cal veure que la zona que va entre Barcelona i 

València concentra el 41% del peatges de tot l’estat. En segon lloc, hi ha el tema de la grotesca 

discontinuïtat en el corredor ferroviari d’Alta Velocitat que s’estronca entre Tarragona i Castelló. Es tracta 

d’un tema que ha de ser prioritari en els pròxims anys. L’ample de via ibèric provoca una desconnexió de 

serveis en el corredor ferroviari mediterrani i més enllà de la frontera francesa; en aquests moments, no 

podem comprar material mòbil per poder substituir el que tenen RENFE o els Ferrocarrils de la Generalitat 

perquè no podem adaptar-lo a l’ample ibèric. Una altra dificultat és la deficient connexió o accessibilitat al 

port de Barcelona tant per carretera com ferrocarril pels problemes de congestió derivats del 

desenvolupament logístic de tota la zona del Delta del Llobregat. També cal fer referència a la quasi 

hegemonia asfixiant que té el transport per carretera de mercaderies, només cal veure que el pas 

transpirinenc concentra només el 4% de mercaderies per ferrocarril mentre que el trànsit de mercaderies 

de l’eix transalpí en concentra el 30%. I finalment, l’autopista AP-7 suporta una intensitat mitjana de pas 

de vehicles pesants, amb més de 20.000 vehicles per hora, i les dades, pel que fa a les ciutats de 

Barcelona i de València, ens diuen que hi ha màxims d’entre 80 i 100 mil vehicles i això és francament 

insuportable.                                                                                                       

El segon problema té a veure amb la desinversió crònica per part dels successius governs de 

l’Estat, sense distinció de signe polític. Durant el període 90-96, la inversió mitjana de l’Estat no va arribar 

a l’11%; en el període 1996-2004, a l’11’9%. L’any passat, ja amb l’entrada en vigor del nou Estatut, més 

enllà d’aquest 18’85% del PIB que preveu la disposició addicional tercera, la inversió de l’Estat no va 

arribar al 14%. I una dada encara més preocupant: una cosa és el que es pressuposta i una altra és el 

nivell real d’execució que, en el cas de Catalunya, no arriba al 74%. Per això, l’acord entre els dos 

governs pel que fa a la inversió en infraestructures de cara als pròxims anys preveu que hi hagi inversions 

que pot ser que no s’arribin a executar i deixa via lliure a la possibilitat de transferir el capital directament 

al compte de la Generalitat. Tal i com deia, avui tenim a Catalunya més de 500 quilòmetres de xarxa viària 

congestionada, gairebé el 75% del qual a l’àrea metropolitana de Barcelona, i 7 de cada 10 vies ràpides 

de comunicació són de peatge, mentre que aquesta proporció a Espanya és 2 de cada 10, per tant, és 

inacceptable mantenir l’actual model de peatges indiscriminat existent. Reitero, doncs, que no es pot 

confondre una política de peatges com a instrument regulador de la mobilitat amb la política actual de 

peatges que és exclusivament recaptatòria, atès que la localització d’alguns d’aquests peatges respon 

bàsicament a criteris de rendibilitat econòmica.                                                                                                                                        



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 

 
Sr. Joan Ridao 
Eleccions a la Presidència de l’Estat Espanyol - 2008 
 

Una altra dada preocupant és que, durant anys, s’ha invertit molt poc en transport públic 

ferroviari. El col·lapse de les infrastructures de RENFE ha posat de relleu algunes dades importants: 

RENFE està treballant amb catenàries dels anys 50 i, durant anys, no ha construït ni un sol metre de via 

fèrria que no sigui d’Alta Velocitat i d’ample ibèric. La descapitalització de RENFE a Catalunya és tan greu 

que sabem que ha invertit en rodalies 8 euros per quilòmetre, mentre que la Generalitat hi inverteix, a 

través de Ferrocarrils de la Generalitat, gairebé el doble, 15 euros, o TMB inverteix, al metro de 

Barcelona, 19 euros per quilòmetre. Per tant, aquesta baixa inversió té molt a veure amb aquest col·lapse 

a què s’ha vist sotmesa la xarxa de rodalies, i què cal dir de la xarxa de tren nacional! La baixa eficiència 

de RENFE és tan evident que Ferrocarrils de la Generalitat és tres vegades més productiva. Gràcies a 

una política d’aquests últims anys d’increment de freqüència de pas de trens, apostant per modernitzar la 

senyalització i amb trens cada vegada més ràpids i més eficients, hem pogut fer passar per metre de via a 

Catalunya tres vegades més trens que no pas ho fa RENFE. L’Aeroport d’El Prat, que està experimentant 

un creixement exponencial amb tres milions de passatgers i amb més de 100 mil tones de càrregues a 

l’any, ha hagut d’esperar durant molts anys la seva ampliació, i això sense parlar de la tercera pista, la 

qual cosa contrasta a més a més amb les inversions faraòniques de l’Estat a la T-4, a l’aeroport de 

Barajas. Aquest fet, juntament amb la manca d’autonomia en la seva gestió, és un llast per a la seva 

competitivitat i capacitat d’obrir nous mercat.                                                                                                                                    

Finalment, quant al port, cal dir que ha experimentat un creixement importantíssim. Aquest últim 

any, un 12%, superant el creixement d’altres ports importants com els de València, Hamburg o Anvers. 

S’ha especialitzat sobretot en mercaderies que incorporen un alt valor afegit i té prevista, de cara al 2009, 

una ampliació amb més de 5 mil nous contenidors i 8 mil camions diaris que faran que molt accessos al 

port es col·lapsin si no hi ha alternatives a nivell ferroviari. Des d’aquest punt de vista, és molt important 

dir que aquest paper de fiscalització que té en aquests moments l’Estat a través d’un model de gestió 

clarament centralitzat no permet que aquest sigui un port tan competitiu com es voldria.                                                      

Un cop fet el diagnòstic, voldria plantejar algunes possibles solucions i les propostes del meu 

partit. Em fa l’efecte que l’acord assolit fa uns mesos de cara a aquests pròxims anys pel que fa a les 

infrastructures de l’Estat a Catalunya, l’aplicació de l’addicional tercera, és un bon acord sobretot si va 

acompanyat de cautela, i si aconseguim que s’executi el 100% de la inversió pressupostada. Ara bé, 

d’entrada, hauríem de convenir almenys quatre coses. La primera és que això no servirà per compensar 

del tot l’abandonament sistemàtic a què ens han sotmès els successius governs de l’Estat pel que fa a la 

inversió, i no compensarà sobretot l’esforç històric anticipador del sector privat i dels poders públics 

d’aquest país quan l’estat del benestar era un autèntic miratge a Espanya. En segon lloc, una advertència 

que té molt a veure amb la futura gestió descentralitzada de la xarxa de rodalies de RENFE i també amb 

la gestió de l’aeroport. Una advertència perquè, des d’Esquerra, ens oposem a aquesta més que perillosa 

i discutible concepció de la Generalitat com si es tractés d’un ens gestor, una mena d’operador privat, atès 

que, en definitiva, la Generalitat és un poder polític que ha de tenir poder real de decisió. Per tant, la 

transferència de la xarxa de rodalies de RENFE no només ha d’estar condicionada al fet que vagi 

acompanyada de les inversions necessàries per tal d’optimitzar el funcionament de la xarxa, sinó que 

òbviament la Generalitat no pot esdevenir un simple operador ferroviari i, per tant, ha de tenir també 

capacitat de decisió sobre la infrastructura. El que no podem fer és gestionar les comunicacions mentre 

les línies continuen en mans de l’ADIF i del govern espanyol. El mateix podem dir sobre l’aeroport: és 

evident que no només cal un model que permeti una autonomia de gestió real, sinó que també són 

importants les decisions estratègiques que afecten a la part terrestre, perquè la navegació aèria està 

harmonitzada a nivell europeu i, per tant, ha de recaure en mans de la part catalana, no només de la 

Generalitat, sinó del sector privat i de les administracions locals concernides. En tercer lloc, una altra 
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advertència: s’ha vist fa molt poc, en el tema elèctric, a Badalona, un episodi com el que es va viure fa uns 

mesos a Barcelona. Aquest cas demostra la deficiència i la precarietat de la xarxa elèctrica. Per tant, 

Catalunya pot quedar col·lapsada també en aquest aspecte en qualsevol moment, atès que el que fem a 

partir d’ara no es veurà traduït fins a mig o llarg termini. I en quart lloc, de cara al futur també s’imposa un 

autèntica canvi de mentalitat, les inversions no són una qüestió que pugui quedar en mans del nivell 

d’influència política que podem tenir des de Catalunya sobre el govern d’Espanya, en definitiva, no 

depenen de l’aritmètica, del color del govern de torn, sinó que són una qüestió bàsicament d’administració 

pública, per tant, no pot dependre de la conjuntura. És a dir, a Catalunya s’ha d’invertir allò que ens 

correspon en funció del nostre pes demogràfic i en funció de la nostra aportació a la riquesa de l’Estat. 

Aquesta és una exigència i un element que ha de ser bandera del conjunt de partits catalans, que haurien 

de mantenir i preservar al màxim la unitat en un tema que és estratègic. Per això, el que ara toca és 

decidir què és prioritari, com es licita i com s’executa, i a més a més fer-ho bé i fer-ho a temps. He 

defensat, ja durant la precampanya, que aquest és un tema estratègic que reclama la unitat de tots els 

partits catalans, no podem repetir l’espectacle que vam donar amb l’Estatut. El que proposem és un 

autèntic bloc unitari del catalanisme polític a Madrid, perquè puguem plantejar allò que nosaltres 

denominem un programa nacional pel progrés de Catalunya, a manera de programa de mínims, per tal 

que el conjunt d’agents socials econòmics, la societat civil, els partits polítics amb el patrocini del govern 

de Catalunya puguem plantejar, mani qui mani, un conjunt d’actuacions mínimes que s’hauran d’executar 

de cara al futur de Catalunya. Si cerquem una referència històrica, tot i que salvant les distàncies, podríem 

comparar-ho amb allò que va representar el memorial de greuges de 1885 de Rubió i Ors. Caldria, però, 

ara, plantejar des de Catalunya, no només els greuges, sinó també una demanda que em fa l’efecte que 

és de justícia.                                                                               

Què proposem des d’Esquerra en matèria d’infrastructures? En primer lloc, corregir el dèficit en 

infrastructures ferroviàries com a alternativa i com a complement del transport de passatgers i 

mercaderies per carretera. En aquest sentit, el que hem de fer és condicionar el transport de rodalies i 

regionals de RENFE a què vingui acompanyat de les inversions i dels recursos necessaris que nosaltres 

xifrem entre els 6 mil i els 7 mil milions d’euros necessaris per poder optimitzar a mitjà-llarg termini la 

nostra xarxa ferroviària des d’ara fins al 2020.                

En segon lloc, proposem una política de mobilitat ferroviària basada en el concepte de xarxa i 

emmarcada en un context europeu que ja funciona. Es tracta, doncs, d’un paquet de mesures per millorar 

i modernitzar la xarxa de rodalies i regionals que passa per destinar més recursos i més pressupost per 

construir nous quilòmetres que permetin una major freqüència de pas de rodalies, de tramvies i de 

regionals, augmentat així la velocitat comercial i planificant també, a 10 anys vista, una xarxa ferroviària 

específica per a mercaderies en ferrocarril. En aquest sentit, no sé si l’objectiu hauria de ser aplicar 

literalment allò que diu la doctrina SarKozy; si fos així, hauríem de portar cap al ferrocarril almenys els 16 

mil camions que diàriament travessen La Jonquera. Òbviament, aquest és un projecte que desborda de 

llarg les possibilitats d’actuació que té la Generalitat de Catalunya, hauríem de col·laborar amb l’estat 

francès i amb alguna altra comunitat autònoma limítrofa si el volguéssim dur a terme. Aquesta és una 

possibilitat i, de manera alternativa, potser caldria instaurar l’exitós model suís de pagament per 

infrastructura ferroviària a partir d’aplicar una taxa als camions i als vehicles  més pesants.                                                                         

En tercer lloc, tornarem a posar sobre la taula una qüestió que era un compromís de Zapatero, la 

tardor passada, i és un model de gestió de l’aeroport d’El Prat descentralitzat, i en aquest sentit, essent 

com és la nostra principal infrastructura, és evident que la part catalana ha d’ostentar no només la majoria 

i la part de més projecció internacional i d’impacte econòmic, sinó que ha de ser determinant pel que fa a 

les qüestions estratègiques, vull dir en tot el referent a matèria pressupostària: pressupostos anuals, 
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d’explotació, polítiques d’inversió, règim tarifari. Em refereixo també a tots els serveis aeroportuaris, a la 

gestió del domini públic, per tant, a tot allò que té a veure amb infrastructures, amb planificació, amb plans 

estratègics, etc. Això ha d’estar en mans de la part catalana, ara ja hi ha consens polític, no hi va ser 

potser durant la discussió de l’Estatut. Alhora cal tenir en compte que AENA i aquesta xarxa aeroportuària 

espanyola, que és un monstre de  47 caps i que té gairebé un aeroport per capital provincial amb un 

model clarament centralitzat, no és europea: un model així no existeix ni als països de tradició més 

jacobina, com França, que donen entrada al sector privat a través de les cambres, ni a Itàlia on intervenen 

els poders regionals i locals, ni al Regne Unit on hi ha, fins i tot, empreses catalanes que gestionen els 

aeroports. Això és insostenible, i a menys que Zapatero ens proposi una llei de gestió aeroportuària per 

als propers quatre anys, haurem de plantejar de forma bilateral la consecució d’un nou model de gestió 

plenament descentralitzat per a Catalunya. En aquest sentit, proposem que, a l’òrgan rector d’aquest futur 

consorci, la Generalitat hi intervingui en un 40%, el 30% sigui per a l’Estat, el 15% per als ens locals, tant 

de Barcelona com d’alguns altres ajuntaments, com El Prat i Gavà que hi estan afectats, i un 15% per a 

les organitzacions socials i empresarials. Alhora, cal obrir un nou front de discussió que té a veure amb el 

model de gestió.                                                                                             

En definitiva, la prioritat absoluta estratègica és l’eix mediterrani, sobretot en l’àmbit ferroviari que 

està totalment obsolet, tot i que és aquesta àrea l’autèntica porta d’obertura de la península cap a Europa 

i suporta més del 50% de les exportacions del conjunt de l’Estat. Per tant, aquesta és una prioritat que 

s’hauria de traduir d’entrada en una connexió amb l’Alta Velocitat entre Castelló i Tarragona, que 

comunicaria amb l’Alta Velocitat amb el País Valencià i pel nord amb Europa, un corredor ferroviari per a 

mercaderies amb un ample europeu i altres prestacions per tot l’eix mediterrani, i finalment, caldria millorar 

també la connexió amb tot el model viari i ferroviari dels ports de Tarragona i Barcelona. Quant a aquest 

últim, vull fer un última menció: ja he dit abans que em sembla que és totalment inajornable l’evacuació de 

mercaderies del port, és insostenible que, amb el creixement que ha d’experimentar el port en aquests 

pròxims deu anys, tinguem uns accessos viaris col·lapsats i una manca d’accessos ferroviaris al port. Vull 

posar l’exemple del port d’Anvers d’on, diàriament, en surten 220-230 trens al dia, mentre que, a 

Barcelona, en surten 18, per tant, el contrast és notable. Què proposem, doncs? En primer lloc, una nova 

línia exclusiva de mercaderies de Castellbisbal a Mollet i tants apartadors com siguin necessaris en el seu 

trajecte cap a la frontera francesa. En segon lloc, és essencial tornar a tractar el tema del model de gestió: 

a la darrera etapa del govern del Partit Popular, hi va haver un acord puntual amb CiU molt positiu en 

aquell moment, però insuficient quan es va discutir l’Estatut; de fet, el text del 30 de setembre que va 

aprovar per àmplia majoria el Parlament ja preveia un règim especial de gestió portuària per al port de 

Barcelona i per al de Tarragona. Es proposava que el Parlament pogués legislar i adoptar el seu propi 

règim jurídic, tot respectant la legislació bàsica estatal. Aquesta qüestió va desaparèixer finalment quan 

l’Estatut va ser retallat en el seu tràmit parlamentari a Madrid, per tant, s’ha de tornar a plantejar en 

aquesta legislatura i espero que trobem un ampli consens necessari quant al tema del traspàs de 

competències a la Generalitat per poder gestionar i executar de forma directa tota la política portuària de 

l’Estat i, per tant, poder dirigir, coordinar, explotar, conservar i administrar els ports d’interès general a 

Catalunya i dels serveis que s’hi presten. Aquest és l’objectiu que situem en el bell mig de la nostra 

proposta d’infrastructures. El que he plantejat és un conjunt d’actuacions que no depenen únicament de la 

força o del pes específic que pugui tenir ERC a l’aritmètica política espanyola de cara al futur, sinó que 

requereixen la cohesió del conjunt de partits catalans i també del conjunt de la societat civil catalana de 

cara al futur per avançar i per fer d’aquest país un país molt més dinàmic i més competitiu.                             
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DEBAT                                                        

 
Pregunta: —Quina importància té el model de gestió per tirar endavant les infrastructures a 

Catalunya?                                                              

Sr. Ridao: —Al llarg de la meva intervenció, m’he referit als que jo considero els dos grans 

problemes que afecten les infrastructures: un té a veure amb la baixa inversió acumulada i, per tant, en 

aquest dèficit històric que s’ha començat a corregir i que l’acord d’inversions de la disposició addicional 

tercera corregeix en part, encara que no al 100%, amb aquests 4.400 milions d’euros que s’han de 

començar a invertir el 2008 a Catalunya. I el segon element a què m’he referit ha estat el model de gestió 

centralista de l’Estat; i em refereixo a l’Estat perquè els dos partits principals espanyols, PP i PSOE, en 

això no es diferencien substancialment. En aquests últims quatre anys, hi hagut una discussió al voltant 

de la descentralització política a Espanya, però crec que ha fracassat fins i tot l’aposta estratègica que 

ERC va fer en pactar amb l’esquerra espanyola per transitar a poc a poc cap a un alt nivell d’autogovern 

amb un Estatut més potent i més ambiciós a canvi de cercar un model de relació federal amb Espanya. 

Ara el PSOE té, al seu programa autonòmic, dos grans objectius: d’una banda, continuar vertebrant la 

indissolubilitat d’Espanya a través de les grans infrastructures, començant per l’Alta Velocitat i, de l’altra, 

recentralitzar tota aquesta despesa social en un capítol que és molt agraït i en què la gent no discerneix 

qui és competent, si és l’Estat o la Generalitat, i això passa per damunt de les nostres pròpies 

competències. A més a més, fins i tot fa que haguem d’assumir alguna responsabilitat des del punt de 

vista social en capítols com la sanitat, com els serveis socials, etc., que no són de la nostra competència i 

que sovint no van acompanyats dels recursos necessaris. Per tant, si un dels temes fonamentals al marge 

de la despesa social, és el tema de les infraestructures, aquest model l’hem de combatre obrint aquest 

front que he plantejat insistentment i que és l’eix mediterrani. Per aconseguir-ho, haurem de buscar no 

només la complicitat domèstica a l’interior Catalunya, perquè és un problema d’ordre intern nostre, sinó 

que haurem de buscar també la complicitat d’altres territoris com el País Valencià. Per tant, la manera de 

combatre aquesta radialitat i aquest centralisme en infrastructures passa, evidentment, per potenciar 

aquest eix mediterrani també a nivell ferroviari.                                                                                                                    

Pregunta: — Si la sequera continua, l’àrea metropolitana de Barcelona es podria veure abocada 

a restriccions d’aigua, la qual cosa seria un fet escandalós dins de les àrees metropolitanes d’Europa, 

especialment després de la problemàtica que ja hem tingut amb l’electricitat i les rodalies. En aquests 

moments, sembla ser que ERC posa més èmfasi en l’estalvi d’aigua que en tenir tot el control de l’aigua a 

Catalunya. Tot això recorda un fet històric: la divisió provincial de Burgos de l’any 1833 ja va fer que La 

franja de Ponent passés a l’Aragó, no perquè la reclamessin per la seva riquesa, sinó per compartir el 

Segre, per convertir-lo en un riu que no fos íntegrament català, i així es va tallar un parell de quilòmetres 

al final per convertir-lo en un riu que fos internacional. En aquests moments, és impensable un 

desenvolupament de Catalunya sense aigua. Des d’un desenvolupament industrial i turístic, pensem que 

molts turistes s’han de dutxar amb aigua salada. Quant al tema de la potabilitat de l’aigua, no és aigua de 

qualitat i cal comprar-la embotellada. L’aigua, de les infrastructures que hi ha pendents, és amb diferència 

la més important i la que té el control de convertir Catalunya en un país gran. No s’ha parlat del tema de 

l’aigua i m’agradaria saber si ERC continua posant èmfasi en l’estalvi d’aigua o si pensa parlar d’assolir el 

control de l’aigua i obrir les xarxes del Segre i del Ter.                                                                                                                               

Sr. Ridao: —En primer lloc, no està previst ni de cara a la primavera ni a l’estiu que hi hagi 

d’haver restriccions. Ja veurem el comportament de les pluges les pròximes setmanes, des del govern a 

hores d’ara no s’ha generat aquesta sensació d’alarma. En segon lloc, està previst que, entre el mes 

d’abril i maig de l’any vinent, pugui entrar en funcionament la nova planta potabilitzadora del Baix 
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Llobregat, al Prat, i per tant, juntament amb altres infrastructures ja iniciades, és possible que ja a partir de 

la primavera vinent no hàgim de patir més restriccions ni problemes de subministrament tant pel que fa al 

consum de boca com a l’industrial. Nosaltres apostem per una nova cultura de l’aigua que té a veure amb 

potenciar les mesures per a l’eficiència i l’estalvi en el consum d’aigua, però que també té en la 

construcció de noves infrastructures de potabilització, de dessaladores, que han de permetre captar aigua 

del mar i poder-la potabilitzar. No estem a favor dels minitransvasaments, no volem sentir a parlar del Pla 

Hidrològic, crec que és un tema aparcat, fora del debat i del mercat polític. Entre altres coses, apostem 

per garantir un cabal mínim a l’Ebre, estem a favor de treballar per evitar la regressió del delta. 

L’alternativa, si en algun moment és la que vostè plantejava implícitament, en aquests moments té un clar 

obstacle i és que l’Estat francès no hi està d’acord. I en última instància, estic totalment d’acord amb el 

tema del control de l’aigua, fins al punt que va ser el nostre grup parlamentari qui va plantejar durant la 

discussió de l’Estatut poder tenir la titolaritat i la gestió de totes les conques hidrogràfiques internes i 

aquest va ser un tema que va desaparèixer després del 30 de setembre a Madrid. El més important és 

que tinguem el control de l’aigua i, a partir d’aquí, puguem adoptar les mesures que creiem més 

escaients.                                                                                                                                            

Pregunta: —En el moment de redactar la Constitució, es van prendre una sèrie d’acords que 

s’han anat modificant, potser el més espectacular de tots els fets que han succeït és l’assumpció, per part 

dels ens reguladors del mercat, de totes les activitats dels poders que antigament tenien els ministeris. 

Així doncs, les comissions nacionals reguladores de mercat també han influït en el tema de les 

infrastructures, tenim el cas d’AENA, de Fuerzas del Estado i de l’ADIF, aquest no només és regulador 

sinó que, a més a més, és propietari, mentre que els altres són només reguladors. Tot això s’ha 

centralitzat a Madrid, centralització que ha donat lloc a una estructura no funcionarial, sinó 

parafuncionarial, d’una potència extraordinària. I cada vegada que els polítics catalans anem a discutir 

amb els polítics a Madrid, resulta que aquests poca cosa poden fer quan tenen tota una estructura 

organitzada que immobilitza els traspassos. Jo pregunto què és més potent, si l’estructura 

parafuncionarial que hi ha al darrere o els propis poders polítics. Suposant, com jo sospito, que sigui molt 

més potent aquesta estructura parafuncionarial, llavors jo crec que equivoquem el tret si no afrontem el 

tema. Si ara estem disposats, com sembla, a tenir una força política catalana global en què tots volem 

reenfocar el poder a Espanya, jo crec que començaria per aquest punt que és el fonamental.  Amb un 

afegit: que si això ho volem resoldre solament els catalans enfrontats amb aquest poder parafuncional a 

Madrid, ho tenim malament sense l’ajuda dels de la Corunya o els de Màlaga o els d’on sigui que potser 

estan exactament com nosaltres. Estem tots d’acord en què l’eix mediterrani és fonamental. Represento el 

col·legi d’enginyers industrials, nosaltres hem participat en el projecte FERMET i, a banda del que he 

plantejat, considero que el que també hauríem de fer és pensar la comunicació de la cornisa cantàbrica 

amb el sud-est espanyol, etc. Per tant, jo suggeriria que s’ha de treballar en aquesta direcció i s’han de 

buscar complicitats.                                                                                                                                       

Sr. Ridao: —Crec que vostè ha posat el dit a la llaga i la meva experiència com a ponent redactor 

de l’Estatut, em permet dir que aquest va rebaixar-se en el moment en què el govern va enviar el text de 

l’Estatut als respectius ministeris afectats. Concretament, la proposta de l’aeroport amb un compromís ja 

molt seriós sobre la taula per part del ministre Rubalcaba del PSOE en una reunió a Barcelona es va 

truncar en el moment en què AENA i la seva derivada va saber quines eren les intencions polítiques del 

govern espanyol. Vostè ho ha dit molt bé: una estructura funcionarial, jo parlaria d’una autèntica casta 

funcionarial que són els qui tenen en aquests moments l’hegemonia i són els qui manen, i això val tant per 

a un ens regulador, per a AENA, com per a l’ADIF, que no només és un ens gestor, sinó que també és el 

titular de les infrastructures. Hi hagut un autèntic emmascarament de tota aquesta qüestió els darrers 
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anys per part de l’Estat, a través de la via de l’aparent mercantilització d’alguns serveis públics que 

depenen d’alguns òrgans reguladors o gestors que tenen una aparent imatge de gestió privada, però que 

en canvi rauen en el poder polític i aquest és un tema fonamental. Però no ens enganyem, l’únic que pot 

fer variar això és la força política que podem exercir davant del governs espanyol. Crec que els catalans el 

que fem sovint és subestimar la principal palanca que tenim davant de la política espanyola i és que 

aglutinem una sisena part dels vots totals de l’Estat, tenim 47 diputats al congrés, vint-i-tants senadors, 

som una sisena part de la representació política de l’Estat i si exercim aquest poder de manera conjunta, 

difícilment ens podran parar. Per tant, el gran objectiu és que puguem superar alguns d’aquests obstacles 

amb la màxima unitat, perquè això depèn de la voluntat política. No sé si tindrem o no la complicitat 

d’altres territoris, atès que, després de veure tot l’episodi de l’Estatut on no només hem hagut de rebre les 

invectives de la dreta política mediàtica i judicial espanyola que, per cert, governa en algunes d’aquestes 

comunitats autònomes a què vostè ha al·ludit, sinó també la inhibició d’alguns sectors progressites liberals 

i la incomprensió de molts sectors de la política espanyola, no sé si trobarem gaires aliats, i per tant, amb 

tots els meus respectes, no hi confio, més aviat confio en les nostres forces. Una cosa important que hem 

de canviar tots plegats és la mentalitat i no reproduir l’espectacle de l’Estatut perquè va ser l’excés de 

càlcul egoista i partidista d’alguns i també les presses i una mica el pànic per part del Sr. Zapatero, el que 

va posar fi a aquell somni col·lectiu que va ser l’Estatut del 30 de setembre. De cara al futur més 

immediat, en temes estratègics com el nou finançament o les infrastructures, això no es pot tornar a 

repetir, per tant, confio més en les nostres pròpies forces, en no malbaratar el nostre potencial, que no 

pas en buscar una complicitat que, en aquests últims anys, no hem trobat enlloc.                                                                                                                                        

Pregunta: —Hi ha una qüestió dins del seu discurs que m’interessaria concretar. Del diagnòstic 

de les infrastructures, en destacaria el problema de la capacitat d’aquest eix mediterrani quan parlem 

d’infrastructures terrestres, d’autopistes i carreteres i que, a vegades, oblidem. És un eix de connexió de 

territoris amb Europa o amb la resta de la península, és la xarxa que té com a missió donar cohesió i 

consistència del territori i és una xarxa més metropolitana i, evidentment, els problemes de congestió hi 

són evidents. Davant d’aquesta situació, l’alliberament de peatges amb espais troncals, Martorell, Vilassar 

i Mollet, tindria un cost important, però també crearia efectes sobre l’ús que es fan a les vies, atès que, 

des del punt de vista de la teoria econòmica, l’alliberament d’aquests peatges pot conduir a fer-ne un 

major ús i, en conseqüència, a una disminució de la capacitat per poder donar cobertura a tota la 

demanda. També, reconeixent que existeix una gran asimetria entre el nostre territori català i la resta de 

l’Estat, asimetria que ha sigut provocada per una utilització ineficient d’uns recursos procedents d’uns fons 

de cohesió interterritorials a nivell europeu que ara s’acaben, ¿com podem donar una resposta harmònica 

per fer sostenible un sistema d’infrastructures que doni solucions a aquests problemes de capacitat a llarg 

termini? Quin seria el model que vostès defensen?                                                                                                                                        

Sr. Ridao: —Nosaltres defensem un model de mobilitat des d’un enfocament més modern i més 

sostenible, i per tant, repeteixo, no apostem per una supressió indiscriminada i total de tots els peatges. 

Jo crec que en això hi hagut un autèntic canvi de cultura i mentalitat en aquests últims temps, per tant, 

apostem per un rescat selectiu d’alguns peatges que són els que penalitzen més la mobilitat obligada, 

atès que no hi ha una alternativa gratuïta. El problema és que el senyor Borrell, als anys vuitanta, va 

començar a construir autovies gratuïtes a tot l’Estat i, a Catalunya, aquestes alternatives no hi van arribar, 

perquè hi havia altres vies d’alta capacitat de pagament. Així doncs, es tracta d’una situació 

discriminatòria que hauríem de corregir. Proposem, en primer lloc, que la disposició addicional tercera, pel 

que fa a les infrastructures, prevegi la possibilitat que el diferencial que no s’executi realment es pugui 

destinar, via transferència de capital, a la Generalitat per poder operar selectivament el rescat d’alguns 

peatges. I en segon lloc, hem apostat sempre per la creació d’un eventual fons estatal de rescat: preu 
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públic d’alguns peatges en càrrec a la fiscalització dels mateixos peatges, per tant, en càrrec bàsicament 

a l’IVA i a l’ impost de societat. Aquesta és la mesura que crec que seria un pal·liatiu respecte a aquest 

greuge històric acumulat. Mentre no hi hagi una alternativa, a través d’alguna autovia o d’alguna via d’alta 

capacitat que sigui gratuïta, almenys cal fer que alguns accessos a la ciutat de Barcelona i a altres àmbits 

metropolitans de Catalunya tinguin un situació de plena mobilitat i, per tant, no discriminatòria en relació 

amb altres territoris de l’Estat.                                                                                                                               

Pregunta: —Estic força d’acord amb l’anàlisi que s’ha fet i les prioritats que s’han marcat. Crec 

que val la pena destacar el cas de l’aeroport, perquè gairebé és sagnant. També dir que, d’entre aquestes 

prioritats, sempre he considerat que ho és més el tren que no pas les autopistes. Dit això, vull dir que 

m’alegro molt que ara es prediqui la unitat del catalanisme. L’anàlisi que ha fet podria ser totalment freda, 

simplement la d’un resident a Catalunya. Per tal que això millori, la solució és aquesta unitat del 

catalanisme. També diria que potser, quan es parla del Corredor Mediterrani, cal afegir un matis 

important: cal parlar d’ “Euroregió”, és a dir, cal incloure el sud de França. Vist des d’aquest punt de vista, 

això té unes conseqüències molt directes, una de les quals cau sobre l’aeroport. Crec que l’AVE, dic AVE 

perquè té unes especificitats inequívocament espanyoles, ha de passar per l’aeroport i pel centre de la 

ciutat. Voldria matisar una mica el tema dels peatges en què s’ha de tenir en compte dues qüestions. Una 

és aquella idea segons la qual un servei l’ha de pagar qui l’utilitzi, crec que no s’ha de tenir en compte 

això. En segon lloc, distingir, per exemple a l’autopista, el pas de trànsit del que no és tant de trànsit, del 

que es mou dins de Catalunya o del que passa. Aquestes dues distincions s’han de tenir molt en compte a 

l’hora d’enfocar el tema dels peatges. Finalment, no sé si puc plantejar un tema candent, seria què n’opina 

del pas de l’AVE per Barcelona.                               

Sr. Ridao: —Voldria fer una observació sobre el tema de la unitat del catalanisme: durant el debat 

de l’Estatut, nosaltres vam mantenir una certa coherència i una vocació unitària fins a l’últim moment en 

funció sobretot d’un acord del Parlament amb un text d’Estatut aprovat per un 90% dels diputats. Hi va 

haver qui va demanar la representació al Parlament i va anar a fer un acord definitiu i és això el que va 

esquerdar aquesta unitat. Però això ja és aigua passada i ara el que hem de fer és que aquestes actituds 

no es reprodueixin en el futur més immediat. En segon lloc, quant a la referència a l’Euroregió, hi estic 

totalment d’acord i fins i tot crec que hauríem d’anar més enllà i parlar també d’aquest eix que va per la 

vall del Roine fins al Rhin: tot un eix que té un potencial de connexió amb Europa. En tercer lloc, vostè diu 

que “pagui el servei qui l’utilitzi”, el problema és que a vegades no hi ha alternativa perquè a Barcelona no 

hi ha manera d’arribar-hi sense pagar peatge; no hi ha alternativa, vinguis pel nord, pel sud o per 

Collserola, tot està envoltat de peatges. Crec que poden existir peatges com un instrument de gestió de la 

mobilitat, però, en definitiva, hi ha d’haver una alternativa que és el que tenen a altres territoris de l’Estat 

espanyol, una alternativa gratuïta. El tema de l’Alta Velocitat a Barcelona ens demanaria molt de temps i, 

per tant, voldria fer només cinc cèntims sobre la nostra proposta. En primer lloc, celebro que, finalment, 

encara que amb 12 anys de retard, l’Alta Velocitat arribi a Barcelona. En segon lloc, aprofito per dir que 

espero que el Sr. Zapatero tingui el bon gust de no venir a inaugurar l’Alta Velocitat. Com que seria un 

gest de cara a la galeria, amb una clara voluntat d’obtenir un cert rendiment electoral, crec que la mínima 

decència política hauria de fer que el Sr. Zapatero no vingués. Que l’Alta Velocitat entri en funcionament 

com més aviat millor, però que d’això no se’n pugui treure un aprofitament després de l’autèntic desori 

que ha estat i continuarà sent el tema de l’Alta Velocitat pel seu pas per Barcelona. En tercer lloc, 

nosaltres creiem que és positiu que el tren d’Alta Velocitat arribi a Barcelona, ara bé, hi ha un element que 

ens inquieta i és el seu traçat al seu pas per la ciutat de Barcelona. Nosaltres vam plantejar al 2002, quan 

es van fer al·legacions, una alternativa que és el seu pas pel carreró, que és un carrer que en aquests 

moments requereix una actuació urgent des del punt de vista tècnic, atès que cal modernitzar-lo i, per 
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tant, representava una oportunitat molt bona per fer passar el TGV i no posar en perill una part important 

del patrimoni de la humanitat com és la Sagrada Família. Sempre hem dit que aquest túnel no només 

genera inquietud i preocupació normal als veïns de l’Eixample de Barcelona, sinó que, alhora, no genera 

consens polític, atès que el consistori de Barcelona no hi està d’acord, fins i tot no hi ha una majoria al 

voltant d’aquest traçat que té origen en un acord polític amb el Partit Popular, amb alguns alcaldes 

socialistes i amb el mateix govern de la Generalitat l’any 2006. Per tant, a nosaltres ens agradaria que 

s’imposés una reflexió en aquest sentit. Alhora, pensem que la prioritat hauria de ser potenciar rodalies i 

aquí és on hauríem de destinar la majoria de recursos possibles, i més enllà d’això esperar també una 

resolució judicial que està pendent d’una sentència de l’ Audiència Nacional.                                                                                                    

Pregunta: —Penso que actualment Catalunya és un malalt que té molts problemes, i vostè ha fet 

un diagnòstic de quin és el problema principal, i aquest comença per la unitat nostra. A les darreres 

eleccions, vam veure la davallada de la participació, la qual cosa vol dir que molta gent estem una mica 

decebuts de la política catalana perquè, si no hi ha un mínim d’unitat al país, difícilment podrem 

aconseguir res negociant amb el govern estatal. En aquest sentit, voldria fer-li una pregunta: vostè és 

optimista quant a què sigui possible aquesta unitat amb les altres forces polítiques de Catalunya per poder 

començar a construir el país d’una vegada?                                                                                                                                                                                                           

Sr. Ridao: —Sóc optimista i crec que alguna cosa hem après del passat. Més enllà del paper que 

hem de tenir a Madrid aquests pròxims quatre anys, a Catalunya ja hem iniciat una autèntica ofensiva 

respecte a determinats acords nacionals. Aquests acords ja van tenir un precedent a la passada 

legislatura pel que fa al pacte nacional per l’educació i avui precisament tindrà un altre moment important 

quan el govern aprovi l’esborrany del pacte nacional per les infrastructures, que espero que generi un 

ampli suport no només de la resta de partits polítics, sinó també de la societat civil. Això tindrà continuïtat 

també en un pacte per la innovació. Des d’aquest punt de vista, alguna cosa ha començat a canviar. En 

segon lloc, haurem d’esperar l’aritmètica parlamentària i, per tant, la correlació de forces que hi hagi a 

partir del 9M a Madrid. La nostra força rau en 47 diputats, però depèn també del fet que ni PP ni PSOE 

tingui la majoria absoluta, cosa que sempre ha estat nociva per a Catalunya. Per tant, caldrà veure la 

correlació de forces i caldrà veure també la capacitat que tenim d’influir, i jo penso que la hi tindrem. 

Sincerament, penso que ni el PSOE, i encara menys el PP, estan en disposició de tenir aquesta majoria, 

per tant, o bé trien alguns acords i aliats estables en algunes forces polítiques o bé s’acabarà aplicant la 

geometria variable que ha estat la constant d’aquesta segona meitat de la legislatura espanyola, buscant 

acords puntuals, i aquí entrem en concurs les forces polítiques catalanes. Ara, d’aquesta política 

d’aliances puntuals, estables o permanents n’han de quedar fora alguns temes estratègics, començant pel 

tema del finançament. Un acord polític molt seriós, molt solvent des del punt de vista de Catalunya, tot i 

que crec que el títol sisè de l’Estatut i l’acord sobre finançament va ser un molt mal acord, atès que, en 

definitiva, és una cistella d’impostos maquillada, però no és ni un model bilateral, es digui el que es digui, 

ni permet que gestionem, recaptem, liquidem i inspeccionem tot l’esforç fiscal que fem des de Catalunya. 

I, a més a més, ens continua mantenint en el model de finançament comú i, per tant, depenem dels 

acords que adopti el consell de política fiscal i financera. En definitiva, estem en mans també, no només 

del que digui l’Estat, sinó d’altres comunitats autònomes. Però si, des de Catalunya, hi ha voluntat, es pot 

fer un bon acord que cerqui la bilateralitat amb l’Estat, com ja ha passat amb l’acord d’inversions que fou 

bilateral i que després ha anat a parar a la llei de pressupostos que han aprovat les Corts Generals. 

Podríem fer exactament el mateix amb el model de finançament. Hi ha hagut un acord raonable amb les 

infrastructures i potser també hi haurà un acord positiu en matèria de finançament que redueixi 

substancialment el dèficit en termes realistes, perquè tenim un finançament tan dolent que, com a molt, 

podem aspirar a reduir, a curt termini, un terç del dèficit. No obstant, hauríem d’aspirar, en una dècada, a 
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poder-nos acostar, quant al resultat, als models de concert econòmic i això depèn en bona part de l’acord 

que hi hagi a Catalunya. I el segon tema fonamental és el de les infrastructures, proposo un acord 

nacional pel que fa a les infrastructures, no em refereixo  únicament al pacte nacional que avui aprovarà el 

govern i que, bàsicament, concerneix a les infrastructures que depenen de la Generalitat, sinó a les que 

ha d’executar l’Estat a Catalunya. Aquest ha de ser un altre tema en què nosaltres ja hem convidat els 

agents socials i econòmics a fer arribar les seves propostes, que podem fer nostres, però alhora és 

important que puguem trobar el comú denominador i, per tant, aquest programa de mínims i això també 

ha de ser un tema de comú acord que s’ha de defensar a la pròxima legislatura. Aquests dos temes són 

fonamentals, i insisteixo, reclamen o exigeixen la màxima unitat de tothom.                 

 
 

 

 

 

  

 

 


