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La proposta en infraestructures de CiU 
 

Abans de començar, voldria excusar l’absència del nostre candidat i tenir unes paraules de 
record cap al Sr. Duran i Lleida. Tots coneixem la malaltia que ha patit, però, afortunadament, ja està 
força recuperat i podrà tirar endavant la campanya.                                                                                                                                                   
 
 Igualment, abans d’explicar la proposta en infraestructures de CiU, voldria fer una primera 
valoració, en un dia com avui en què l’AVE ha arribat a Barcelona, d’aquest esdeveniment. He de dir-los 
que CiU se’n felicita, d’aquesta arribada, en gran mesura, perquè cal atribuir-li en part la paternitat 
d’aquest projecte. CiU valora molt el Tren d’Alta Velocitat. En un context electoral en què sovint es fan 
afirmacions que no es cenyeixen gaire a la realitat, els he dut dos documents que crec que posen de 
manifest aquesta paternitat que esmentava per part de CiU. En primer lloc, els mostraré un document, 
amb data de l’octubre de 1986, que és l’estudi de factibilitat d’una connexió ferroviària d’ample 
internacional entre la frontera francesa i Barcelona. Aquest va ser l’origen de tot. Quan ningú parlava 
d’ample internacional ni de Tren d’Alta Velocitat, CiU ho feia des del govern de la Generalitat. Un altre 
document, en aquest cas la revista Vía Libre, demostra això que afirmo. En efecte, a l’esmentada revista, 
es pot llegir que s’havia presentat el “avance de transporte de plan ferroviario” i el ministre Abel Caballero 
proposava una sèrie de millores ferroviàries amb les qual pretenia passar de 7 hores a 5 hores i mitja per 
anar de Madrid a Barcelona. El propi ministre, l’any 87, afirmava que no contemplava una línia important 
entre Madrid i Barcelona i considerava que l’AVE Madrid-Barcelona no era ni econòmicament ni 
tècnicament viable. En definitiva, tot i que resumidament, perquè la història és més llarga i ara m’estendria 
massa si hi dediqués més temps, considero que queda provada aquesta paternitat que els deia. Per tant, 
satisfacció des de CiU, encara que no pot ser plena. Si ara ens escoltés algun dels milers de ciutadans 
que s’han vist afectats pels problemes que hi hagut els darreres mesos, no se’n sabria avenir que 
parléssim de satisfacció. Per respecte a aquests milers de ciutadans, doncs, l’alegria no pot ser total i, per 
tant, cal fer aquesta primera matisació. Caldria, però, fer-ne una altra més i és que queden assignatures 
pendents molt importants.                                                                                                                                                          
 
 Quant a aquestes assignatures pendents, podria esmentar que el Tren d’Alta Velocitat ens va 
connectar primer fins a Lleida, després fins al Camp de Tarragona i ara fins a Barcelona. Ara bé, aquesta 
era la primera fase del projecte que havia de precedir una connexió d’ample internacional entre Barcelona 
i la frontera francesa i això té uns objectius d’ample no només de passatgers, sinó també de mercaderies. 
Aquesta segona fase encara no s’ha fet i hi ha dubtes sobre la data en què es durà a terme. Per tant, 
aquesta és una qüestió clau i que, al costat de la satisfacció actual, s’ha d’assenyalar com una 
assignatura pendent.                                                                                                                                                                                      
 
 Ara bé, lamentablement, no és l’únic projecte, amb paternitat clara per part de CiU, que s’havia 
de dur a terme i que no s’ha realitzat. Per exemple, diuen que l’AVE és un servei que només el faran 
servir unes quantes persones que viatgen de Madrid a Barcelona o a la inversa. Nosaltres, en canvi, quan 
vam concebre aquesta xarxa, vam afirmar que calia utilitzar-la perquè hi transitessin trens regionals. 
Aquesta afirmació, feta a finals dels 90, va ser titllada de barbaritat per la resta de partits. També, en 
aquest cas, puc aportar un document que il·lustra el que dic: és un estudi en francès —en aquell moment, 
els més entesos en aquestes qüestions eren els francesos— sobre l’interès de l’aposta a Catalunya de 
serveis regionals de Gran Velocitat utilitzant les noves infraestructures ferroviàries. Aquest estudi de l’any 
97 demostra que aquest projecte era factible. Un altre document interessant és el del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques del 15 de febrer del 2000 on es parla del transport nacional de 
passatgers en la nova xarxa ferroviària catalana, que és una proposta d’un determinat servei. 
Lamentablement, avui entra en servei l’AVE i no els regionals. Finalment, els mostraré un altre document 
també important, atès que hem de mirar cap al nord, però també cap al Corredor Mediterrani, que és una 
altra de les assignatures pendents. Ens preocupa especialment el tram de Castelló a Tarragona, atès que 
sembla que el tram fins a Castelló està garantit, però fins a Tarragona, hi ha dubtes sobre el seu 
funcionament. El document esmentat està fet per l’Escola d’Enginyers de Camins, a demanda de la 
CITRAME, i duu per nom “Establecimiento de una red ferroviaria de Alta Velocidad en el Arco 
Mediterráneo”. Tots aquests elements permeten a CiU parlar sobre el tema amb una gran solvència i 
tranquil·litat i justificar la nostra satisfacció, encara que aquesta no sigui absoluta.                                                                                        
 
 Dit això, deixaria de banda el tema de l’AVE i passaria a comentar-los el programa de CiU en 
matèria d’infraestructures. El nostre partit en aquest àmbit defensa el següent concepte: creiem que la 
resolució dels problemes infraestructurals que tenim passa perquè Catalunya pugui tenir una estratègia 
pròpia en matèria d’infraestructures. No passa perquè algú faci un llistat de les mancances ni perquè algú 
més o menys voluntariós s’estigui a casa nostra per provar de solucionar un problema puntual ni tampoc 
passa per confiar en un govern amic que ens ha de resoldre tots els problemes. Els posaré alguns 
exemples que il·lustraran aquesta tesi segons la qual Catalunya té una necessitat imperiosa d’una 
estratègia pròpia en matèria d’infraestructures. Si no som capaços d’aconseguir els elements que ens 
permetin tenir aquesta estratègia pròpia, tota la resta d’actuacions que es duguin a terme acabarà sense 
resoldre els problemes o, fins i tot, els agreujarà.                                                                                                                                                                           
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 El primer exemple il·lustratiu és un exemple ferroviari. Hi ha dues línies que avui no es poden 
comparar, però que, si ens situéssim a l’any 1992, sí que s’hi podrien: una és la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat que sortia de Plaça Espanya anava, amb un servei del tot deficient, fins a Martorell passant 
per una sèrie de poblacions del Baix Llobregat, era el que es coneixia amb el nom d’”El Carrilet”. L’altra 
línia és una línia encara avui administrada per RENFE i és la de Barcelona-Vic-Puigcerdà. Bàsicament, 
vull parlar-los del tram Barcelona-Vic que és el que pot ser significativament paral·lel a l’altre. En aquells 
moments, no estava tan malament com El Carrilet del Baix Llobregat; era una línia de RENFE, tota ella 
electrificada i amb via única. A l’any 92, es va fer un Pla Estratègic per a una d’aquestes línies, El Carrilet, 
al qual es va anomenar Metro del Baix Llobregat. Aquest pla tenia com a objectiu convertir El Carrilet, 
gràcies a tota una sèrie d’actuacions infraestructurals complicades, en un servei que permetés fer trens 
cada 6 minuts des de Martorell a Barcelona, és a dir, un servei de metro. I això es va fer a principis dels 
90. Ara fa poc, ha entrat en servei el Metro del Baix Llobregat. Aquest projecte va ser possible perquè hi 
havia una administració al darrere, la Generalitat, que tenia un full de ruta i que, malgrat les dificultats —hi 
hagut anys en què no hi havia tants diners per invertir o els passos complicats que ha calgut resoldre com, 
per exemple, Sant Andreu de la Barca—, s’ha tirat endavant, tot i el canvi de govern, perquè era un 
projecte seriós que calia dur a terme amb èxit.                                                                                                                                       
 
 A l’altra cara de la moneda, hi ha la línia de característiques semblants, però amb potencialitats 
superiors. Avui ens trobem que, 16 anys després del 92, està igual que aleshores. No s’hi ha fet ni una 
sola actuació. Hi hagut intents d’actuació per part dels ajuntaments, de les entitats locals i del Govern de 
la Generalitat —l’any 98 va fer un Pla Estratègic igual que el que havia fet per al Metro del Baix Llobregat i 
el va lliurar al Govern de l’Estat, però aquest el va deixar de banda. La conclusió és que, malgrat que les 
semblances i les dificultats són gairebé les mateixes, un s’ha pogut dur a terme perquè al darrere hi havia 
una estratègia pròpia i a l’altre, no. La lliçó que cal extreure’n és que, en el tema de rodalies, si no hi ha 
una estratègia pròpia —i aquesta només es pot dur a terme amb el traspàs de competències en 
rodalies—, no cal que enganyem els ciutadans prometent-los coses irrealitzables. Per tant, nosaltres 
proposem un traspàs no només de la titularitat del servei, dels trens, sinó també de la xarxa. I això és 
possible pràcticament a totes les línies de l’entorn de Barcelona si ens atenem a la Constitució i a 
L’Estatut: tots aquells serveis ferroviaris que no surten del territori de Catalunya poden ser competència 
del Govern de la Generalitat i ens fa l’efecte que totes les promeses només podran resoldre dèficits i 
arreglar temes puntuals, benvingudes siguin, però, si volem la resolució final i tenir un servei de rodalies 
de la qualitat que presten els altres 3 operadors ferroviaris de Catalunya —a Catalunya, hi ha 4 operadors, 
RENFE, TMB, Ferrocarrils de la Generalitat i el Trambaix-Trambesós, els 2 últims dels quals obtenen una 
nota extraordinària, el TMB té una nota considerable i RENFE té una qualificació molt baixa—, l’estratègia 
és la que he plantejat: una estratègia pròpia que, quant a rodalies, passa pel traspàs no només del servei, 
sinó també de les infraestructures que permeten prestar aquest servei per tal de poder actuar sobre les 
diferents línies amb l’objectiu de realitzar-hi aquest plantejament estratègic que ja hem fet en altres casos.      
 
 Quant a l’àmbit aeroportuari, precisament ahir llegia que La Cambra de Comerç de Barcelona 
està preocupada per les notícies que circulen sobre la venda d’Spanair. De les dues opcions que hi ha de 
compra, una té l’aval de la Ministra de Foment i és la d’IBERIA. Suposo que ningú dubtarà de la gravetat 
extrema, per als interessos de l’aeroport de Barcelona i, en general per a Catalunya, que té aquesta 
decisió. Per exemple, si algú vol anar a Sevilla amb un determinat tipus de bitllets —els que cal ofertar si 
es pretén ser una ciutat de negocis—, una de les companyies que els ofereix és Spanair. Si IBERIA 
compra Spanair, el primer que farà és subsumir aquests serveis als serveis de Clickair que no els té. 
Aquests serveis són atractius per a tots els qui volen fer negocis a Barcelona, per tant, perdrem aquest 
avantatge, no només pel cas de Sevilla, sinó també pel de moltes ciutats europees. Per tant, ens 
condemnen a línies de baix cost, la qual cosa té com a conseqüència que l’aeroport de Barcelona no pot 
donar servei a un tipus determinat de passatgers que nosaltres volem perquè volem que Barcelona sigui 
una ciutat de negocis i una estratègia de captació d’empreses i de negocis nous, si no podem tenir un 
aeroport que ens permeti anar a París —ja no parlem de Nova York— amb línies normals, no es pot dur a 
terme i això afecta l’economia catalana. Tot això passa perquè la clau de l’aeroport no es troba aquí i les 
decisions estratègiques no es prenen des d’aquí. Com vostès saben, ara fa uns mesos, es va prendre una 
decisió estratègica de gran importància que era l’assignació de la nova terminal i tal com es va assignar, 
si es produeix aquesta venda a què em referia, vol dir que IBERIA tindrà la T-4 i la T-Sud de l’aeroport i no 
s’haurà pogut fer res. El President de la Cambra diu que, en aquest cas, s’hauria de reconsiderar 
l’assignació i té raó, però cal anar més enllà: si la clau de les decisions de l’aeroport la tenim nosaltres, 
prendrem aquelles decisions que ens permetran de participar amb unes mínimes garanties d’èxit en la 
gran batalla de fusions de les línies aèries que, òbviament, es produiran perquè aquest és un sector en 
transformació constant. Per tant, o bé tenim estratègia pròpia i l’Aeroport d’El Prat depèn clarament de les 
institucions catalanes o bé perdrem una batalla més en qüestió d’infraestructures.                                                                                                  
 
 Una tercera qüestió que reclama aquesta estratègia pròpia són les mercaderies. Fa alguns anys, 
l’autoritat portuària de Barcelona va redactar un document, molt bo, sobre les connexions ferroviàries del 
Port de Barcelona. Aquest té una estratègia pròpia, encara que condicionada perquè el grau d’autonomia, 
al nostre parer, no és el que hauria de tenir. Aleshores, es va entendre que, per tal de tenir futur i poder 
créixer, necessitava connexions ferroviàries, d’aquí el document estratègic, igual que es va fer amb el 
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metro la Generalitat. Aquest document diu, amb gran claredat, què cal fer a curt, mitjà i llarg termini. A 
partir d’aquí, però, qui té la clau per tirar endavant aquests plantejaments estratègics torna a ser un 
organisme que desconec quin tractament va donar formalment a aquest document en concret, però que, 
aparentment, no sembla fer-li gaire cas. Així doncs, si tinguéssim la capacitat, des de la institució 
corresponent, de fer una política ferroviària pròpia, les coses anirien d’una altra manera.                                                     
 
 Quan parlem de transport de mercaderies per ferrocarril, parlem d’eficiència, però també de 
sostenibilitat. És una paraula d’ús habitual per part dels polítics, però no n’hi ha prou amb fer discursos 
bonics, sinó que s’han de poder aplicar. En aquests 4 anys, nosaltres hem fet una batalla per un tema tan 
simple com és el de fer possible que els trens que passen per la xarxa espanyola, com a mínim, siguin 
igual de competitius que els provinents de França i això vol dir que han de ser trens d’una llargada de 750 
metres i això no és possible perquè els nostres creuments, els apartadors, només en tenen 400. 
Aleshores, quan arriba un tren a la frontera ferroviària, a banda de canviar-los d’ample, la qual cosa està 
parcialment resolta, el que succeeix és que, per a un tren francès, en calen dos d’espanyols. És fàcil 
d’entendre que la productivitat és baixíssima, per tant. Resoldre això és relativament senzill. Només 
caldria que a cada x quilòmetres de la xarxa es fessin apartadors. Aquesta proposta la vam impulsar al 
Senat, igual que ho fan a França o a Alemanya on proven de fer apartadors de 1.500 metres de llargada, 
atès que ells, que els tenen de 750, aspiren a tenir-los de 1.500. Això es va aprovar, però el Ministeri 
només ha dit que els faria de 750 de llargada, és a dir, massa curts, però a banda d’això, no n’ha fet cap 
durant aquests anys. Per tant, tothom pot fer el discurs de la sostenibilitat, però si no s’esforcen a fer ni un 
sol apartador ferroviari a tot Espanya en 4 anys per fer augmentar la nostra capacitat de transport de 
mercaderies, aleshores, la seva credibilitat en el camp de la sostenibilitat no és gaire important. En 
definitiva, en aquest àmbit, també necessitem una estratègia pròpia que permeti, en la mesura del 
possible, un transvasament de les mercaderies des de la carretera al ferrocarril —la qual cosa necessita 
altres elements i no únicament els apartadors; per exemple, tot el camp de la intermodalitat.          
 
 Quant al tema de les carreteres, cal esmentar obligatòriament un altre dels temes en què a 
Catalunya no hi hagut estratègia pròpia, la manca de la qual hem hagut de patir. Un dels èxits econòmics 
de Catalunya de l’últim quart de segle es deu en part al fet de disposar d’una xarxa d’autopistes de peatge. 
Ara bé, a partir d’un moment, des dels anys 80, es va posar de moda aquella frase segons la qual les 
autopistes de peatge són de dretes i les autovies són d’esquerres i, basant-se en aquesta curiosa definició, 
van començar a construir autovies lliures a la resta de l’Estat —per cert, ho van fer molt malament, perquè 
només vint anys després, ens hem de gastar milers de milions en plans de remodelació de les autovies de 
primera generació— i aquí no es va fer res. Per això, durant una colla d’anys, no s’ha actuat a les vies 
catalanes. Només, després de lluitar molt, es va acabar l’enllaç fins a Lleida, però, a les demarcacions de 
Girona i Tarragona, la situació és encara més greu. Els posaré l’exemple d’un cas que il·lustra aquesta 
afirmació segons la qual quan qui decideix no som els d’aquí i, si a aquest no li interessa actuar aquí, les 
coses no funcionen: a les comarques de Girona, ara han entrat en servei 7,5 quilòmetres de 
desdoblament d’autovies de la N-II; aquests dos trams van ser adjudicats pel ministre Àlvarez-Cascos i 
han entrat en servei ara, la qual cosa vol dir que han estat 4 anys en obres. Això vol dir que, en 4 anys, el 
ritme d’entrada en serveis és de 2 quilòmetres per any. Aquest és el ritme d’execució d’aquesta via. 
Mentrestant, hi ha una carretera, que crec que és molt interessant des del punt de vista territorial 
d’Espanya que és l’autovia de La Plata i que travessa tota Andalusia, després va cap a Salamanca fins a 
Lleó i fins a Astúries, en la qual els trànsits són molt minsos, però per estratègia i política territorial de 
l’Estat, es va decidir que fos autovia. Segons la revista del Ministeri de Foment, començaran a entrar en 
servei a un ritme de 60 quilòmetres l’any, la qual cosa demostra que és una prioritat que obeeix a una 
estratègia. En canvi, 2 quilòmetres l’any, i en un tram, el de la N-II a les comarques de Girona, que és pla, 
demostra que no n’hi ha cap. Per tant, no cal que ens enganyem. També en aquest àmbit o es fa un 
traspàs de les competències de la xarxa de l’Estat via l’article 150.2 i la Generalitat té un organisme que 
és la Junta d’Obres Públiques de Catalunya, encarregat de gestionar, o aquests quilòmetres no es faran 
mai. Evidentment, quan hi ha un traspàs d’aquest tipus, cal fer-lo amb les dotacions econòmiques que 
tindria aquesta xarxa. A vegades, se’ns diu que això no és possible. La prova que és possible és que, a 
Navarra, funciona. Aleshores, s’argumenta que el cas de Navarra és un cas puntual, atès que aquest 
funcionament no es va interrompre ni durant la dictadura franquista. Però és que també en el cas d’una 
infraestructura de primer nivell com és la “Y” basca, s’ha decidit que sigui el Govern basc qui executi 
aquesta obra. Així doncs, hi ha precedents. En resum, més enllà de llista de prioritats i actuacions 
immediates, la proposta de CiU el que ve a dir és que si no hi ha aquest traspàs al Govern de la 
Generalitat de la capacitat per actuar en les pròpies infraestructures, seguirem amb el mateix ritme de 2 
quilòmetres que no ens resol res. Però és que, a més a més, hi ha temes específics de gran complexitat 
com la N-II en el seu pas pel Maresme. Aquesta és una feina menuda que requereix un treball en el 
territori, de pacte amb els ajuntaments involucrats, amb els ciutadans i, segurament, s’haurà de fer a 
cavall de la pròpia autopista amb un sistema de vies complementàries. Considero lògic que aquest 
projecte es faci des del propi govern de Catalunya i, si no és així, és difícil trobar-hi una solució i 
continuarem tenint el Maresme bloquejat igual que fa 20 anys. Per tant, en matèria de carreteres, ha de 
ser possible, via aquesta fórmula que nosaltres demanem —n’hi ha d’altres, però nosaltres optem per 
aquesta que s’ha aplicat a altres camps—, i és que sigui el Govern de la Generalitat qui executi aquestes 
carteres.                                                                                                                                                                               
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 Per acabar, voldria fer una referència al tema de l’aigua. Jo no hi vaig ser, però m’han comentat 
la conferència que va pronunciar el Director General d’AGBAR, el contingut de la qual conec i considero 
que és d’una gran coherència. En resum, el que afirmava és que, a Catalunya, som pioners en molts 
temes en qüestió d’estalvi i la nova cultura de l’aigua: els llindars d’eficiència de les nostres empreses 
estan als nivells d’Europa, a les ciutats, segons les dades —Barcelona en concret és la segona ciutat on 
s’ha aconseguit un major estalvi—, s’han introduït mesures importants de conscienciació i d’introducció 
d’elements d’estalvi als banys i a les cuines per tal que el consum unitari sigui més contingut i els 
ajuntaments també han avançat molt, però això sol no ens resol el problema. Nosaltres creiem que l’hem 
de resoldre a partir d’aportacions externes. D’altra banda, crec en la reutilització. En aquest sentit, hi ha 
una anècdota significativa, el Consorci de la Costa Brava va ser pioner a Espanya en la reutilització de les 
aigües de les depuradores. D’una banda, per a usos turístics, a Platja d’Aro, i de l’altra, per a usos 
ecològics als Aigüamolls de l’Empordà. Aquest projecte es va dur a terme sense finançament, atès que 
preteníem rebre finançament europeu mitjançant el Ministeri de Medi Ambient, però ens va ser denegat 
perquè es va al·legar que aquesta tecnologia no estava aprovada i, encara que això era cert, considero 
que va ser una decisió desencertada. Vull recordar que qui va signar aquesta denegació va ser l’actual 
Ministra de Medi Ambient. Per tant, no som nosaltres els que hem de rebre lliçons d’altres sobre la 
reutilització perquè hi hem cregut sempre. Podem anar, fins i tot, més enllà sobre aquest tema, però tot té 
uns límits clars de possibilitats. La reutilització és més aviat per a usos ambientals, per refer aqüífers, com 
en el cas del Llobregat, però difícilment pots connectar-la a la xarxa sense grans costos. Per tant, creiem 
que l’aportació que cal es pot fer des del Roïna, un projecte que no és salomònic, encara que sí 
mastodòntic, que em fa l’efecte que és un projecte, des del punt de vista de l’obra pública, controlable i 
executable i que guanya adeptes cada dia. Un dels arguments que se’ns donava en contra era que l’aigua 
del Roïna està contaminada, perquè al costat d’aquest riu hi ha centrals nuclears. Aquest argument, però, 
ja no és vàlid, atès que aviat haurem de rebre vaixells d’aigua del Roïna que ja no estaran contaminats, 
pel que sembla. Aquest disbarat posa de manifest que cal prendre’s aquest tema amb seriositat, que 
termes com “la nova cultura de l’aigua”, que queden molt bé i que nosaltres defensem, no poden servir de 
pretext per enganyar la gent. Cal, un cop més, una estratègia pròpia i això vol dir defensar un model més 
enllà de baralles partidistes. Nosaltres, per exemple, no estem en contra de les dessaladores, per 
exemple, en vam construir una a Tordera que ha funcionat perfectament. D’altra banda, també se’ns deia 
que aquesta opció del Roina ens feia dependre en excés dels francesos. Francament, entre dependre 
dels francesos —un estat soci i veí— i dependre de l’energia d’Argèlia, atès que les dessaladores 
funcionen amb energia provinent d’Argèlia, prefereixo la primera opció.                                                            

 
He provat de deixar palesa, amb la meva exposició, amb exemples i esforç pedagògic, la 

necessitat d’una estratègia pròpia. En infraestructures, hem d’aplicar el dret a decidir. Hem de decidir 
sobre les nostres infraestructures, de manera immediata, en l’aeroport i en rodalies. I això vol dir tenir una 
estratègia que respongui als interessos de Catalunya i que considero, segons els exemples que he posat, 
que és efectiva i possible. Som conscients que el nostre programa i la nostra presentació van més enllà 
del que han escoltat aquests dies, de les llistes ben intencionades sobre sostenibilitat, que nosaltres, a 
banda de predicar, practiquem. És un programa que va amb sintonia amb els resultats de l’enquesta 
d’una emissora en què els resultats situaven a Duran i Lleida com la persona, d’entre tots els candidats, 
que més defensa els interessos de Catalunya. Aquesta dada es deu al fet que nosaltres defensem 
clarament un model i, per això, la gent ens té confiança. A Madrid, nosaltres intentarem, si la correlació de 
forces ho permet, fer possible que Catalunya tingui aquesta estratègia pròpia que és l’únic que ens 
permetrà sortir d’aquest atzucac on ens trobem.                                                                                                                      
 
Debat  
  

Pregunta: —Considero muy interesante su propuesta sobre una estrategia propia en materia de 
infraestructuras y lo creo así porque, cuando uno sale fuera y conoce los países de Centroeuropa, se da 
cuenta de que sí existe una estrategia consolidada en materia de infraestructuras, ¿cree que hay la 
voluntad política por parte del resto de fuerzas políticas de alcanzar esta estrategia en materia de 
infraestructuras aquí? Por otra parte, quería conocer su opinión sobre la propuesta del PP de crear un 
aeropuerto de carga secundaria en Igualada, ¿qué consideración le merece esta propuesta habida cuenta 
de las cifras de carga que se barajan en la red de aeropuertos españoles? Creo que también lanzaron 
una propuesta similar en Madrid al margen del aeropuerto de Barajas.                                                                                      

 
Sr. Pere Macias: —No em considero la persona indicada per pronunciar-me sobre les propostes 

dels altres candidats en aquest sentit, però el que sí que puc dir és que els partits d’àmbit estatal no tenen 
una proposta pròpia catalana, sinó amb una estratègia d’àmbit estatal. Més enllà del que uns o altres 
expliquem, crec que el que tothom sap és que nosaltres diem molt clarament que anirem a Madrid a 
defensar que les infraestructures a Catalunya puguin ser gestionades des d’aquí i ho direm amb la 
credibilitat que ens dóna el fet d’haver-hi lluitat i el d’haver assolit alguns èxits: que avui hi hagi una 
autonomia portuària notable, encara que no total, és fruit de la decisió que vam prendre en un moment 
determinat i que va ser negociar amb el govern del Sr. Aznar, gens procliu a donar competències a les 
autonomies, i vam aconseguir un model portuari força correcte. Aquest model, evidentment, no el duia el 
PP al seu programa, però com que nosaltres érem conscients que era necessari, amb els nostres diputats 
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ho vam poder aconseguir. Aquesta és la nostra pràctica des de sempre i és una pràctica que ni el PP ni el 
PSOE duran a terme i els altres, amb tots els respectes, dubto que tinguin la força per actuar així i, fins i 
tot, si han de complementar determinades majories, les seves prioritats seran totes unes altres. En tot 
cas, crec que aquesta és una pregunta que, respectuosament, li han de respondre els altres.                                                    

 
Quant a la seva segona pregunta, li diré que nosaltres creiem que Catalunya ha de tenir un 

model aeroportuari propi i que aquest model passa, de moment, per la potenciació i per fer el màxim de 
competitiu l’Aeroport d’El Prat, suportat i relligat pels de Girona i de Reus. L’esforç, en una primera etapa, 
s’ha de concentrar per tal de fer que l’Aeroport d’El Prat sigui també molt important en càrrega: la 
proximitat del port i dels parcs logístics són actius importants. Ara bé, dit això, creiem que també s’ha de 
fer una aposta estratègica en logística allà on hi ha territori, atès que aquesta consumeix i demanda 
territori. No sé si a l’Anoia tenim aquest territori, però més enllà i a prop d’aquí, a tota la plana de Lleida, sí 
que hi ha territori disponible i penso que pot ser una aposta estratègica important. S’està construint un 
aeroport nou a Lleida que pot tenir sentit des del punt de vista que fa possible que les comarques de 
Lleida tinguin un aeroport, per servei als Pirineus, però potser també pot donar un servei important des de 
la logística. Com deia, però, i sense abandonar aquesta opció, d’entrada, el gran repte que se’ns presenta 
és aconseguir la gestió d’El Prat i així gestionar les mercaderies, construir les pistes noves que ens 
faltaran d’aquí a 15 anys, etc. El que entrarà en servei l’any que ve, la terminal nova, va ser acordat 
solemnement el 1998. S’han trigat 11 anys per dur-ho a terme. Tot això vol temps i si ara no comencem a 
pactar ja amb negociacions les noves pistes que necessita l’Aeroport d’El Prat, no hi serem a temps. Per 
tant, aquest és un risc que hauríem d’evitar i aquí hauríem de concentrar els esforços, però, com sempre, 
la solució definitiva és l’estratègia pròpia.                                                                                                                                                                      

 
Pregunta: —Voldria transmetre-li el suport, des de Foment del Treball, en el tema del 

transvasament del Roïna. Considerem que és un projecte de gran interès i que ofereix una possibilitat de 
futur a totes les nostres comarques i al Mediterrani. Volia també fer-li una pregunta respecte al tema de la 
dependència energètica i, en concret, sobre quina és la visió de CiU sobre la presència de les nuclears a 
Catalunya.                                                                                                                                                                                                                                
 
 Sr. Pere Macias: —Avui no he parlat d’energia, m’hi podia haver referit, de la mateixa manera 
que podia haver parlat de les noves tecnologies de la comunicació, però, en el camp energètic, CiU creu 
que hi ha una qüestió important: l’Estat espanyol necessita una política energètica. En què s’ha de 
concretar aquesta política? Doncs, en què hem de definir el mixt energètic que volem en un horitzó que 
nosaltres considerem que ha de ser el 2030. La nostra proposta és que, a l’endemà de la constitució del 
Congrés de Diputats, es creï el marc per tal de poder fer aquest debat. Això requereix un gran pacte 
d’Estat. Qui governi s’hauria de fixar un termini, de 3-6 mesos, per veure si és possible acordar aquest 
nou model. Ara bé, si no és possible arribar a un acord, el govern i els grups polítics que l’influeixin —
aspiració que nosaltres tenim— haurien d’acordar un model energètic i, abans de finals de l’any 2008, 
Espanya hauria de tenir un model energètic definit que doni respostes, per exemple, a les preguntes que 
em formula sobre si, mentre no hi hagi altres circumstàncies, l’energia nuclear —manteniment, reforma i 
implantació— ha de comptar o no. Una altra resposta que cal donar és el percentatge al qual hem 
d’arribar d’energia renovable, eòlica i solar especialment. Com saben, aquesta energia instal·lada depèn 
del fet de poder disposar d’una base d’energia sòlida que pugui funcionar quan aquella s’atura, per tant, té 
molt a veure el tema de fins a on volem arribar amb les energies renovables amb el fet de disposar d’una 
garantia de subministrament de fons. En aquest debat, s’hi ha d’anar amb obertura de mires. No podem 
entrar al debat demonitzant res ni dient que la solució màgica és una cosa o una altra. En definitiva, el que 
vol CiU és arribar a aquest acord energètic. Aquest, sigui dit de passada, és un dels punts en què el 
govern d’aquests darrers anys ha estat més ineficient i la conseqüència és que Espanya és un dels pocs 
països europeus que no té política estratègica. El debat ha de ser obert a tothom, si s’arriba a un acord, 
millor, si no, el govern ha de governar i això té un termini que s’acaba a finals del 2008.                                        
 
 Pregunta: —ERC va parlar sobre els percentatges de poder en el nou model de gestió d’El Prat, 
no sé vostè podria oferir algunes dades al respecte.                                                                                                                                                                                           
 
 Sr. Pere Macias: —Des d’El Parlament de Catalunya, hem fet públics uns percentatges, però 
més enllà d’aquests percentatges, per a nosaltres hi ha un element irrenunciable i és que hi ha d’haver 
una majoria clara de les institucions catalanes, i que el to d’aquesta majoria el marqui predominantment el 
Govern de Catalunya. Qui ha de liderar és el Govern de Catalunya. Ara bé, aquest tema s’ha de 
conjuminar amb un altre debat: creiem que s’ha d’individualitzar la gestió aeroportuària —els aeroports 
han de tenir aquest organisme de gestió—, però més enllà d’això, aquest organisme ha de tenir la 
capacitat de poder introduir el grau de participació privada que convingui. Entre model estatal, és a dir, 
model AENA, i model de gestió individualitzada d’aeroport o de grups aeroports, a tot el món s’opta pel 
segon, per tant, no hi ha debat. En el tema en què sí hi ha debat és en el de model de gestió, públic o 
privat. En aquest segon aspecte, encara no ens pronunciem, pensem que, quan tinguem el consorci, ja 
decidirem en quin grau ens convé cada model. El que sí és clar és que el conjunt de la part catalana ha 
de ser majoritària i qui ha de marcar l’estratègia ha de ser el govern de Catalunya.                                                                     
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 Pregunta: —Continuant amb aquest tema, voldria demanar-li si acceptaria traspassar el model 
portuari a l’aeroportuari.                                                                                                                                                                          
 
 Sr. Pere Macias: —D’entrada, no. Crec que el tema portuari ha estat un gran avanç, tot i que ens 
hem quedat a mitges, perquè pensem que l’autoritat portuària hauria de tenir autonomia tarifària per tal de 
poder fer les seves pròpies polítiques. No serem nosaltres qui defensem la creació d’Aeropuertos del 
Estado. Els aeroports catalans s’han de desenganxar d’aquesta xarxa i han de tenir aquesta gestió 
individualitzada. Per tant, d’entrada, no crec que hàgim de traslladar un model que ha estat útil en un altre 
camp, que ens ha permès avançar molt, però al qual ja li veiem insuficiències.                                                                                                      
 
 Pregunta: —Si fem l’exercici de situar-nos mentalment en el dia després de les eleccions, en 
l’eventualitat que la força que representa, CiU, fos vital per a la creació d’un govern, quina seria la conditio 
sine qua non, en l’àmbit de les infraestructures, segons la qual col·laboraríeu o no?                          
 
 Sr. Pere Macias: —L’acceptació d’aquest model d’estratègia pròpia per part de Catalunya i que té 
dos temes urgents: l’aeroportuari i el de rodalies i regionals. Hi ha els mecanismes per fer-ho i ara només 
cal la voluntat política. De fet, hi havia una data fixada al respecte. En el debat de política general, el Sr. 
Duran i Lleida li ho va plantejar, al Sr. Zapatero, i aquest li va donar com a resposta una data concreta, 
l’1de gener. Lamentablement, no ha estat així. De fet, en aquell moment, Duran i Lleida ja no hi va confiar, 
en aquesta promesa. Són promeses, però, que caldrà complir i, pel que fa a la resta de temes, creiem que 
cal perfeccionar el sistema portuari, cal aconseguir l’autonomia tarifària. Quant al tema de les carreteres, 
un tema molt greu, perquè és on es concentren els dèficits més importants, cal arribar al traspàs de 
competències perquè la gestió de la xarxa pugui ser gestionada des d’aquí. Hi ha un tema connex amb 
aquests que és l’acompliment de la disposició addicional sisena de l’Estatut, un dels acords entre el Sr. 
Mas i el Sr. Zapatero i que diu que, durant 7 anys, s’ha d’invertir l’equivalent al PIB. De moment, no s’ha 
acomplert i tenim un dèficit comptable de 1.500 milions entre dos exercicis. No fa gaire, es va pactar un 
llistat que corresponia a 750 milions, però de moment no té cap reflex pressupostari. En qualsevol cas, la 
nostra intenció és exigir que es compleixin les promeses fetes. D’altra banda, segons diuen les enquestes, 
guanyarà el Sr. Zapatero, i per això faig referència al Sr. Zapatero i no al Sr. Rajoy, perquè sembla que 
aquest continuarà essent el cap de l’oposició.                                                                             
 
 Pregunta: —Quant a aquest nou model de gestió aeroportuària que proposeu i que, des de 
Catalunya es reclama, heu pensat com, en terminologia empresarial, es diferenciaria entre el Consell 
d’Administració o propietat de l’ens, l’Aeroport d’El Prat, del que seria la gestió? Vaig tenir l’oportunitat de 
visitar l’aeroport i crec que ens en podem sentir satisfets, tindrem una magnífica infraestructura de 500 mil 
m2, superior a la T-4, disposarem d’una terminal corporativa de 2.000 m2, de 62 ha per poder treballar bé 
tot el tema de mercaderies i de sòl per gestionar la ciutat aeroportuària amb tot el que comporta això de 
desenvolupament d’indústries al voltant de la pròpia infraestructura de l’aeroport. Des del món 
empresarial, no ens preocupa tant la propietat de l’aeroport com la gestió, atès que les taxes són 
correctes, 6 euros per viatger, més barates que a la resta d’Europa, però entenem que, si volem gestionar 
aquesta infraestructura fins arribar als 75 milions de passatgers que suporta la nova terminal, hi ha molt 
de treball a fer. Per això, voldria saber si hi ha una diferenciació entre el que comentava, gestió i propietat 
de l’aeroport.                                                                                                                                       
 
 Sr. Pere Macias: —Al nostre programa de les eleccions catalanes, vam fer una proposta en 
aquest sentit que vostè apuntava. És a dir, una proposta per afavorir la participació de qui hi entén, en 
gestió, i que sovint pot ser el propi sector públic, però a vegades és el sector privat. Ara bé, voldria afegir 
un tema més, en el cas de RENFE i l’aeroport de Barcelona o el de Girona. Hi ha un actiu important que 
és els professionals que hi treballen. Hi ha, per exemple, uns bons directius en aquests aeroports. Els 
funcionaris d’AENA no són sobre qui cal que recaiguin les crítiques, sinó que les crítiques han d’anar 
adreçades cap a la manca de direcció estratègica política. Hem de saber treure’n profit d’aquest potencial. 
Per exemple, Ferrocarrils de la Generalitat és una empresa pública molt eficient. Per tant, reivindico que la 
política ha de marcar bones direccions estratègiques i aprofitar-se de les fórmules de gestió que 
existeixen. Hi ha fórmules de gestió que són bones empreses públiques i d’altres que són excel·lents 
empreses privades. Cal saber-ho conjuminar, però la política ha de fer una tasca prèvia: definir el marc 
estratègic. És cert que tenim un aeroport que té unes bones instal·lacions —la T-Sud és millor que la T-4 
de Barajas, perquè és més eficient—, però ho hem de saber gestionar, és a dir, afirmar si volem un 
aeroport perquè Barcelona sigui la capital dels comiats de solter o volem un aeroport perquè Barcelona 
sigui una ciutat important de negocis i de tecnologies de la comunicació d’Europa. Les instal·lacions les 
tenim i poden servir per a les dues coses, però la pregunta és quina estratègia seguirem. I un dels camins 
que marca l’estratègia és l’eficiència, a partir d’aquí, el meu model no és el purament privat ni el purament 
públic, sinó un model de compenetració. Considero que hi ha tasques que es poden fer amb més 
solvència des de l’administració pública i d’altres des de la privada. Un exemple: en l’explotació de 
carreteres, cada cop més es va cap a un model d’empresa privada —els peons, la maquinària, els parcs 
per tenir aquesta maquinària, etc. ja no són de l’administració pública, sinó que es compren aquests 
serveis a l’empresa privada—, la qual cosa deu ser més eficient perquè es fa des de diferents 
administracions. En canvi, en l’àmbit ferroviari, hi ha models com el de Ferrocarrils de la Generalitat que 
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m’agrada alhora que m’agrada el model del Trambaix i si un dia competeixen, encara m’agradarà més. 
Per tant, en aquest punt, seria molt pragmàtic i provaria de trobar el punt mig. Ara bé, sense direcció 
estratègica, tot això no serveix per a res. La solució no és només privatitzar, sinó dir què volem i que ho 
puguem dir els catalans. A partir d’aquí, hi ha tot el marge i si podem tenir bons operadors privats, poden 
arribar a operar, però el més important, ara que tenim aquest bon aeroport i hi ha personal qualificat que 
hi treballa, és definir una estratègia. Per exemple, davant la situació d’Spanair, que no se sap on anirà 
encara, o davant del nivell de competència de totes les companyies, cal fer una estratègia. És el que fa, 
per exemple, la Sra. Aguirre, que defensa i tutela l’aeroport de Barajas de manera molt intel·ligent. Em 
sembla que l’apel·lació al fet de tenir una estratègia pròpia quan es vol fer la defensa d’alguna cosa és 
clara. A partir d’aquí, com deia, el com, el què, l’eficiència, no em sembla malament que les posin 
professionals, però els problemes d’infraestructures a Catalunya només es resoldran quan tinguem una 
estratègia pròpia i tinguem el dret a decidir.                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                     

            

 

 

             

  

 


