
És l’Economia no les Infraestructures.                                                         

Del “desarrollismo” a la gestió intel·ligent de les  infraestructures. 

La meva intervenció tindrà 4 parts. 

En una parlaré de la relació entre Economia i Infraestructures. En la segona, 

d’idees que crec que han d’orientar un canvi de paradigma en la gestió de les 

infraestructures i la mobilitat. En la tercera, de les palanques necessàries per 

afrontar els canvis proposats i molts altres que com a país i societat hem de fer 

front. I a la darrera, els parlaré de política. 

Tres advertiments per començar: 

Deia Alfred North que: “No hi ha veritats absolutes, totes les veritats són mitges 

veritats. El mal sorgeix de voler tractar-les com veritats absolutes“. 

Peter Gay ens advertia que: “Tot i que potser sigui difícil viure amb 

generalitzacions és inconcebible viure sense elles “. 

I no oblidem mai que vivim en una època que hauria d’estar marcada per la 

humilitat, front els que pregonen saber-ho tot. 

Som-hi. 

Fa unes setmanes, en un sopar amb diferents agents econòmics i polítics de 

Catalunya i de la resta de la resta de l’Estat, al final de les intervencions em 

vaig permetre la gosadia de recordar que això del Corredor Mediterrani, al que 

tant sovint fem referència per parlar d’infraestructures, no és un invent recent 

sinó que el Banc Mundial, en el seu informe de 1962, ja en parlava de la seva 

importància i de la necessitat de dotar-lo d’infraestructures. Mentre pujava cap 



a Girona vaig tirar de Google per trobar el document del Banc Mundial. Vaig 

posar tots els termes relacionats amb infraestructures i banc mundial, sense 

èxit. 

Al dia següent vaig entendre el perquè, una vegada vaig trobar l’informe del 

Banc Mundial. El títol de l’informe era “The Economic Development of Spain”. 

Com poden comprovar, cap referència a infraestructures...parlava d’Economia i 

com l’Estat espanyol podia desenvolupar la seva economia per esdevenir un 

estat competitiu. A l’hora de parlar d’infraestructures donava un conjunt de 

recomanacions que de manera resumida venien a dir que les despeses en 

noves vies i carreteres s’haurien d’eliminar per donar més importància a la 

renovació de la xarxa existent, tant ferroviària com viària. Així, instava a la 

modernització de la xarxa existent de RENFE per convertir-la en una 

companyia competitiva. Pel que fa a carreteres, l’informe deia que no es 

percebia la necessitat de construir-ne de noves excepte l’autopista de la costa 

est entre la frontera francesa i Múrcia i insistia en la millora del manteniment de 

les existents. L’informe també mencionava que el tram a prioritzar era el que 

unís Barcelona amb França. Quant als ports, l’informe considerava que les 

infraestructures existents eren suficients i que s’havia d’invertir només en 

serveis de terra i en equipaments per millorar la seva capacitat. També 

apuntava que: “les taxes portuàries, que són uniformes pel conjunt de l’Estat 

s’haurien de substituir per taxes que reflectissin el cost de cada port”. L’informe 

afirmava que les ajudes als aeroports havien resultat inadequades i que s’havia 

d’estudiar la possibilitat d’expandir els serveis de càrrega aèria. 

A més l'informe del Banc Mundial feia unes recomanacions generals en la 

política d’inversions: limitar el nombre de projectes que es poguessin portar a 



terme; assegurar el correcte manteniment i gestió tant de les infraestructures 

existents com de les noves; coordinar els diferents elements dels projectes que 

estan sota diferents administracions; valorar diverses alternatives per 

aconseguir un objectiu, trobar la solució al menor cost possible; i fer estudis de 

mercat per evitar sobreinversions.  Tant de bo en els anys de la dècada 

prodigiosa haguéssim tingut present les recomanacions del Banc Mundial que 

ara ens poden semblar tant contemporànies. 

Però podem retrocedir encara més per constatar que aquest discurs ja era 

present en l’ideari d’economistes com l’Adam Smith, que en el seu llibre La 

Riquesa de les Nacions de 1776, deia “la major part de les obres públiques 

poden ser gestionades fàcilment de manera que obtinguin uns ingressos 

específics suficients per sufragar la pròpia despesa que generen, sense 

imposar càrregues als ingressos generals de la Societat ... Quan les carreteres 

grans ... són fetes d'aquesta manera i són finançades pel trànsit comercial que 

les usa, només poden ser fetes quan l'activitat comercial així ho requereix. Així 

mateix, la despesa que imposen, la seva grandesa i magnificència, ha d'estar 

ajustada a l'activitat econòmica que les pot sufragar. Una carretera magnífica 

no es pot fer a través d'un territori desert on hi ha poc o cap comerç, només 

perquè porti a la capital de l’administrador de la província o a la d’algun senyor 

a qui l’administrador considera convenient fer la cort ”. 

Així, es comprova que la política espanyola d’inversions dirigida per diferents 

Governs, de diferents règims i colors molt variats, no ha tingut com a prioritat 

l’obertura a l’exterior de la seva Economia o el suport principal al que 

denominem Economia productiva.  



La política i no l’economia és la que opta per un o altre model d’inversions, el 

de les infraestructures de la demanda o el de les infraestructures de l’oferta. 

En temps d’escassetat pressupostària resulta oportú obrir el debat sobre quines 

inversions cal prioritzar, sobre quin model d’inversions apostem. L’escassetat 

de recursos, ens obliga a tots, a ser selectius i prioritzar inversions. 

Deia Amartya Sen: “sóc del parer que les crisis econòmiques actuals no 

requereixen un nou capitalisme però sí que exigeixen donar un nou enfocament 

a les velles idees d'Smith, Pigou o Keynes.  

Al meu parer, hem de deixar de pensar en les infraestructures com un mer 

instrument d’estímul econòmic i començar a pensar en elles com una estratègia. 

Els estímuls econòmics produeixen viaductes, AVE’s, autovies i aeroports cap 

al no res. En canvi, la inversió estratègica en infraestructures genera una base 

per al creixement a llarg termini. 

Aterrem avui.  

Una breu repassada a les grans empreses espanyoles amb seu a Madrid 

constata que gran part d’elles estan vinculades a sectors públics, sectors abans 

públics, sectors regulats o sectors que treballen directament per les 

administracions, o bé provenen d’antics monopolis. Des de INECO, ADIF, 

RENFE, AENA, fins als TELEFONICA, IBERIA, REPSOL, les grans Elèctriques, 

passant per tots els grans bancs i alguna Caixa, fins arribar a totes les grans 

constructores d’infraestructures i habitatge, o als grans grups de comunicació 

vinculats a les llicències de televisió.  



La construcció d’aquesta gran economia a l’entorn de la capital de l’Estat i del 

Govern de l’Estat, és l’expressió d’una manera de fer gran i potent l’Estat. Una 

concepció econòmica, una política concreta. La majoria d’aquestes empreses 

poden desenvolupar-se amb l’ajuda i la capacitat de l’Estat de donar resposta a 

les seves necessitats. Cap d’elles necessita corredors d’infraestructures 

multimodals i multiserveis. Algunes potser necessiten fer-ne, però no és 

determinant ni l’on ni el perquè.  

Agregar a l’entorn del Gran Madrid tots els capitals i grans empreses per fer 

més potent l’Estat ha estat l’objectiu principal de la política econòmica i 

d’infraestructures. I això ha estat practicat per tots els governs de l’Estat en 

diferents etapes i amb diferents estratègies. 

I si avui mirem l’IBEX35 o la situació de moltes empreses dins i fora de l’Estat, 

aquesta és una història d’èxit que, malgrat la crisi, que ha fet davallar les 

expectatives, representa per Espanya i pel seu model econòmic del Gran 

Madrid l’experiència d’una fase expansiva prodigiosa.  

Cal recordar que en tots els grans moments d’inversió pública, els recursos 

obtinguts, bé per capacitat del propi país, bé pel que va arribar en el passat des 

de les colònies o bé més recentment des de la UE en diverses etapes, s’han 

dedicat prioritàriament a construir aquesta economia interior amb el Gran 

Madrid, ben connectada amb autovies i recentment amb AVE.  

Els plans d’inversió de finals del franquisme, el desarrollismo, els plans 

d’inversió vinculats a fons europeus i fins avui tots sense excepcions, han anat 

lligats a construir aquest model econòmic. 



I com deia Unamuno: “que inventen ellos, que se preocupen ellos del bienestar 

material de la industria i del comercio porque nuestra especialidad és la mística 

i las grandes empresas espirituales”. 

Ara mirem Catalunya i el seu model econòmic.  

Segons Joan Francesc Mira: “La nostra història, des de temps immemorials ha 

estat l'intent de trobar un lloc propi i confortable a Europa.” I per tant, el model 

català és un model basat en el comerç i en la mirada cap a l’exterior i cap el 

nostre entorn més enllà de les fronteres administratives.  

L’economia catalana és i ha estat des de molts segles enrere una economia 

oberta basada en l’exportació, en ser terra de pas, en ser terra de ports i 

d’intercanvis amb la mediterrània, una economia que ha mirat a Europa, i que 

quan li van permetre, va fer les amèriques comerciant.  

Una economia que ha sabut fer seu el desenvolupament industrial europeu 

sense l’avantatge competitiu de disposar de matèries primeres pròpies, sense 

grans cursos fluvials que facilitaven el comerç, el transport i l’energia, sense un 

Estat alineat amb una política econòmica basada en el comerç i l’exportació i 

amb una mala ubicació, perifèrica peninsular i continental, tot i que darrerament 

hem anat descobrint que podem estar geoestratègicament ben situats en el bell 

mig entre l’economia asiàtica, l’europea i l’atlàntica. 

Una economia oberta, de comerç i d’intercanvi. Per virtut...o per necessitat. No 

som millors ni pitjors, senzillament hem fet allò que hem identificat com a 

profitós per assolir els nostres objectius, en el marc que ens ha tocat jugar.  



Així doncs, a grans trets, es poden extreure dues maneres d’entendre 

l’economia: 

La que interessa a l’Estat basada en empreses grans, dependents dels 

pressupostos de l’Estat, de la seva capacitat d’inversió, de la seva influència al 

món, de la regulació del mercat interior i de la capacitat de generar plusvàlues 

internes i de concentrar mercats. 

I la que defineix l’economia catalana, que es basa en empreses petites i 

mitjanes productores de béns, dependents de la seva capacitat comercial i 

d’exportació, de generació de valor i coneixement, d’atraure capitals i d’aprofitar 

la capacitat de ser terra d’acollida internacional. 

La primera visió necessita d’una determinada política d’inversions en 

infraestructures i la segona, d’una altra. Ni millor ni pitjor.  

La primera atresora grans èxits i grans fracassos. Com la segona. Però saber 

on som és bo per tots, fins i tot per debatre que és el millor per a tots. 

Així, hi ha el model de l’oferta, basat en l’equilibri territorial on les 

infraestructures, d’Estat, es conceben sense valorar el seu retorn econòmic. Un 

model que tendeix a una centralització, i per tant, que no uneix Europa amb la 

realitat industrial mitjançant infraestructures, sinó que construeix estat, 

construeix territori. Aquesta política encaixa, està feta a mida d’un teixit 

empresarial amb poca vocació exportadora. Les empreses provenen de 

monopolis unes i estan basades en la retroalimentació del sistema financer les 

altres i per tant, el seu negoci no té necessitats d’exportació. 



D’altra banda, hi ha el  model que dóna resposta a una demanda existent, on el 

retorn econòmic de la inversió és un factor determinant a l’hora de fer una 

infraestructura i per això, aquestes es solen localitzar vertebrant el teixit 

industrial i productor del territori. Un model on l’eficiència en el sistema 

productiu és un punt cabdal per aquestes economies, que tendeixen a 

potenciar la competitivitat envers els monopolis. 

Antony Giddens, en una conferència de l'any 1999 referint-se a la globalització 

com un nou món desbocat, afirmava que "la globalització també pressiona 

lateralment i crea noves zones econòmiques i culturals independents com Hong 

Kong, nord d'Itàlia, Silicon Valley a Califòrnia o la regió de Barcelona, a 

Catalunya, sòlidament integrada a l’UE. Barcelona és part d'Espanya però mira 

cap a fora”. 

L’economia catalana necessita d’unes infraestructures que li permetin ser 

competitiva en la seva exportació i importació de béns, de productes, d’idees, 

de talent i de persones, quan parlem de turisme. Necessita per tant, bons ports 

que mirin a Àsia i Amèrica, bons aeroports amb connexions arreu del món i 

bones connexions terrestres amb Europa i amb Àfrica. 

El nostre petroli es diu Corredor Mediterrani. Es diu la gran Barcelona. Però 

què és el Corredor Mediterrani? Una via de tren? El tercer fil? Els accessos al 

port de Barcelona? No, el Corredor Mediterrani és el nostre tresor econòmic. El 

nostre Silicon Valley, el nostre Boston – Massachusetts, el nostre Turí – Milà, el 

nostre Tokio - Osaka. 

Què és el Corredor Mediterrani? És Cap de Creus, és el clúster càrnic més 

gran d’Europa, format per la Garrotxa i Osona, és el museu Dalí, és el districte 



econòmic de Girona, és la Costa Brava, és l’àrea industrial dels 2 vallesos, és 

CELSA, SOLVAY, SEAT, NISSAN,  Mango i Desigual, COMEXI, INOXPA, 

GIRBAU, és el districte industrial del Baix Llobregat, és el Sincrotró i el Parc de 

l’Alba, és l’àrea de coneixement que formen les universitats públiques i les 

escoles de negoci, és el Circuit de Catalunya, és el centre logístic del Vallès, és 

la Gran Barcelona, innovadora i generadora d’economia del coneixement, és la 

biotecnologia que s’està fent a Barcelona, és el cava del Penedès, és 

la  producció agroalimentària de l’horta de Lleida, és la Costa Daurada, és la 

petroquímica de Tarragona, és el districte econòmic Reus – Tarragona, és Port 

Aventura, són les DO que el travessen de nord a sud, és l’Ebre.  

Hi ha qui diu que potser caldrà trobar-li un nom més sexy al Corredor 

Mediterrani, més global. Ja tenim feina per alguna empresa de “naming”. 

El Corredor Mediterrani és més que un origen i un final, sinó que té branques 

que l’alimenten i sense les quals aquest no tindria sentit. 

El Corredor Mediterrani són els aeroports i els ports i la seva connexió terrestre 

i ferroviària de persones i mercaderies. Són les carreteres i les vies fèrries. Són 

les terminals intermodals, i els centres logístics. Són els múltiples operadors 

multiservei  i multimodals. És un immens pla de negoci global d’un país que vol 

que passin coses i vol moure coses perquè té coses a moure, coses que 

produeix, que fabrica i complementa amb valor afegit.  

Atenció. No volem un corredor de pas, volem aprofitar el fet de ser en un 

corredor, avui geoestratègic, per revolucionar la nostra economia productiva i 

de coneixement. Volem aportar valor a allò que arriba i surt dels nostres ports, 

dels nostres aeroports.  



Per això aquesta economia productiva de béns i serveis necessita d’aeroports 

amb connexions intercontinentals i internacionals i de ports competitius. 

Necessitem, per exemple, d’un aeroport de Barcelona intercontinental i d’uns 

aeroports de Reus i Girona enfocats en la industria turística i de serveis dels 

seus districtes econòmics.  

També ens calen uns ports de Barcelona i Tarragona connectats al món per 

mar i a Europa i el seus respectius hinterlands peninsulars, per terra.  

I tot això s’aconsegueix amb unes bones connexions ferroviàries de 

mercaderies i amb vies d’alta capacitat per carretera no congestionades.  

Per això, cal posar en valor el fet que després d’haver invertit, amb inversions 

públiques i privades milionàries, als ports de Barcelona i de Tarragona, ara per 

fi, hem pogut fer realitat el compromís de l’Estat d’invertir en els accessos 

ferroviaris als dos ports i en els viaris al de Barcelona.  

O cal posar en valor que la connexió ferroviària a la T1 del Prat, aturada l’any 

2010, es pugui reprendre en els propers mesos. O la represa de la B-40. Quasi 

600 M€ que haurà d’invertir l’Estat i que poden representar un accelerador de la 

competitivitat del PIB de Catalunya i també del de l’Estat.  

El Corredor Mediterrani és, amb aquesta  visió àmplia, segurament el millor 

aliat per generar economia productiva, per atraure inversions, per millorar la 

balança comercial, per atraure diners per pagar el que devem. 

Perquè ens trobem en un punt on segurament tenim un bon estat del benestar, 

a reforçar sens dubte amb més justícia social, més oportunitats pels que no 



poden seguir i més polítiques per eradicar la pobresa, però no disposem d’una 

economia que mitjançant la seva capacitat de produir riquesa el pugui mantenir 

sense riscos d’un endeutament insostenible.  

I una economia que no té diners per pagar el seus deutes necessita importar 

diners exportant productes, important turistes i atraient inversions. 

Quan em refereixo sovint que el Corredor Mediterrani ferroviari necessita un 

responsable de la seva execució i de la seva comercialització entenc que és un 

llenguatge estrany. Ho comparo amb la feina magnifica de la T1 de l’aeroport 

del Prat, perquè s’entengui, encara que tampoc crec que s’assimili. 

El responsable del projecte de la T1, en Paco Gutiérrez, un enginyer reputat, es 

va ocupar que la seva execució estigués preocupada des del minut zero per la 

gestió del servei, per a què des del minut zero, després de la posada en marxa 

de la infraestructura, tots els serveis estiguessin garantits, tot funcionés a la 

perfecció. I d’això en Fernando Echegary i en Lluís Sala en són també 

responsables des de la vessant de cuidar tots els detalls aeroportuaris. Una 

història d’èxit. S’imaginen un enginyer responsable de l’execució del 

desenvolupament del Corredor Mediterrani ferroviari preocupat des del minut 

zero del serveis que s’han d’oferir, en col·laboració amb els usuaris i les 

empreses que han de millorar la seva competitivitat, portant trens de la 

mediterrània al centre d’Europa, a Itàlia, a França o a Madrid? Vetllant per les 

necessitats de capacitat, d’intermodalitat amb els trens? 

I això és el que hem de voler pel Corredor. Perquè reitero, no és només un 

corredor, sinó un espai de concentració de persones, de serveis, de 



coneixement, de creació de valor i d’empreses, amb un objectiu comú que és 

generar progrés.  

Avui en dia es possible atreure algunes empreses pels baixos costos laborals 

ofertats, però per atraure aquelles empreses que ens interessen, que no són 

només aquelles intensives en mà d’obra, el nostre atractiu hauria de ser la 

nostra ubicació dins d’un corredor d’activitat i de coneixement multidisciplinari 

amb capacitat per a la innovació, la creativitat i la generació de productes de 

qualitat amb baixos costos logístics i de transport.  

A més, el clima, la gastronomia i el bon futbol ja estan del nostre costat.  

Per això, una bona dotació d’infraestructures és important. És la que ens toca 

per ser una economia productiva / innovadora i generadora de valor afegit, per 

ser una economia exportadora i per ser terra de pas.  

Per això és important una bona xarxa ferroviària connectada als ports, a les 

petroquímiques, a les terminals d’autopista ferroviària, a les empreses que 

produeixen matèries que pesen i que costen de  moure, però que tenen valor i 

es poden exportar a Europa i al món. Perquè el tòpic és veritat, el nostre món 

és el món.  

El Corredor Mediterrani en si mateix no és un fi, sinó un mitjà. La infraestructura 

de transport per si sola és un bé infructuós i una càrrega per la societat que ha 

de fer-se càrrec del seu manteniment. Aquesta infraestructura esdevé un actiu 

valuós i pràcticament indispensable per al creixement socioeconòmic de la 

societat quan és utilitzada, i això només és possible si la infraestructura en 

qüestió és alimentada per fluxos de persones i mercaderies.  



Els nodes que alimenten el corredor mediterrani, i que esdevenen les seves 

portes d’entrada i sortida, són les aglomeracions urbanes i els nuclis productius 

o de concentració de càrrega per consolidació i/o intercanvi modal, i és per això 

que les connexions d’aquests nodes al tronc del corredor són essencials per a 

consolidar-lo com a vector de creixement del territori. 

Que el Corredor Mediterrani transcendeixi la definició d’infraestructura lineal per 

incorporar-hi les connexions amb els nodes de població i càrrega, i els propis 

nodes, és un imperatiu marcat per la política europea de transports i pel sentit 

comú i per tant, la planificació de la infraestructura del corredor ha d’incloure els 

ramals de connexió a ports, aeroports, ciutats, terminals logístiques i grans 

empreses productores.  

Aquesta ampliació de l’abast del concepte de Corredor Mediterrani en cap cas 

comportarà un increment de la despesa pública, doncs els serveis que podran 

sorgir-ne i alimentar el corredor seran el retorn econòmic i social de la inversió 

pública. Per exemple, si els serveis de transport de mercaderies per ferrocarril 

s’incrementessin, la despesa per compensació de la demanda prevista 

respecte la real al túnel del Pertús disminuiria proporcionalment.  

D’altra banda, aquesta planificació integrada passa per la implicació dels actors 

públics i privats amb competències no només sobre la infraestructura sinó 

també sobre els nodes, i per tant és un requisit mantenir un diàleg permanent 

entre les administracions i les empreses privades, representants de la demanda 

de mercaderies. 

Tot i això, tots sabem que al final,  en el millor dels casos un 75% de 

l’exportació es mourà amb camió. Per aquest motiu necessitem també bones 



infraestructures viàries d’alta capacitat. Les que tenim, l’AP7, A2 i l’AP2, l’Eix 

Transversal, l’Eix del Llobregat, l’Eix del Ter, l’Eix Diagonal, les hem de reforçar 

amb la B-40 o l’A-27 i complementar amb vies d’agitació interna 

descongestionades i segures com la N-II, N-340 o la N-240. 

I per afavorir aquesta descongestió i aquest canvi cap una societat més 

sostenible ambientalment parlant, més neta i amb menys contaminació, també 

ens cal un transport públic de qualitat que capti usuaris i que els tregui de les 

carreteres més congestionades al voltant de la gran metròpoli que es configura 

a l’entorn de la Gran Barcelona i els districtes econòmics que es configuren a 

l’entorn dels binomis Figueres – Girona, Reus – Tarragona i tot un conjunt de 

ciutats amb capacitat de generar economia i coneixement com Lleida, Tortosa, 

Vic, Olot, Manresa o La Seu d’Urgell, que dinamitzen a la seva vegada entorns 

locals. 

Un sistema construït sobre unes Rodalies eficients. Que són fonamentals per la 

cohesió del territori i per descongestionar els grans corredors que fan 

competitiva la nostra economia i per metropolitzar la nostra realitat. L’economia 

del coneixement necessita d’unes rodalies eficients per unes metròpolis 

connectades de manera intel·ligent. 

Un cotxe, un usuari en vehicle privat circulant per una carretera de l’entorn de 

Barcelona per anar a treballar o a estudiar no aporta valor afegit. Al revés, 

alimenta la nostra dependència energètica i desequilibra més la nostra balança 

comercial. 

Estem destinant diners, que podrien ser estalviats o que podrien reforçar el 

consum intern de béns i serveis, a una mobilitat inútil que consumeix un petroli 



que hem d’importar i per tant, ens fa ser més ineficients i més pobres. A més, a 

aquesta mobilitat no productiva cal sumar-li les externalitats en contaminació 

generada, les despeses en salut pública, l’accidentalitat, etc. 

I si ens imaginen arribant a la feina des de lluny, a l’hora, còmodament 

escoltant música, jugant o llegint, connectats al wifi, amb la T-mobilitat al preu 

més econòmic d’Europa? Això seria possible amb una bona xarxa de rodalies 

similar al metro del Vallès o del Baix Llobregat.  

Per tant, el que busquem són inversions productives amb retorn econòmic i 

finalment social. No vull escapar-me de recordar que per una millora de l’estat 

del benestar cal una economia competitiva productiva que generi ingressos 

públics per poder reforçar l’educació, la sanitat i els serveis socials. 

Per millorar el transport públic i per mantenir les infraestructures de mobilitat 

sens dubte ens caldrà avançar en una fiscalitat on es pagui per usar vies de 

gran capacitat, on es pagui per congestionar i per contaminar, per finalment 

utilitzar els recursos finalistes generats per millorar el transport públic i mantenir 

les vies d’alta capacitat. 

Jo sempre he defensat una fiscalitat més baixa en els impostos directes, més 

alta en els indirectes/finalistes, amb transparència absoluta i traçabilitat. Que la 

gent sàpiga que si contamina, congestiona o usa, amb allò que paga es finança 

el transport públic, les infraestructures mediambientals i es mantenen les vies 

d’alta capacitat. Això també tindria un efecte de retorn de la credibilitat a la 

política i a les administracions. N’estic convençut. 



En aquesta matèria, com en moltes d’altres, s’evidencia la necessitat d’un 

veritable  canvi cultural. La relació entre el ciutadà usuari/consumidor de 

serveis públics de mobilitat i les Administracions responsables i prestadores 

dels serveis – que ho són per encàrrec dels mateixos ciutadans -  s’ha de basar 

en el principi de bilateralitat,  on els criteris de  corresponsabilitat en l’exigència, 

l’ús i el finançament, d’eficiència  en el funcionament i d’adaptabilitat  en la 

implantació i la organització, siguin elements de la seva sostenibilitat 

econòmica i ambiental. 

Tothom entén que un propietari vetlli per conservar i millorar allò que es seu i 

aquí els ciutadans han de vetllar pel seus serveis públics, ajudant-los a 

funcionar i no exigint-los més del que poden, raonablement i en cada moment, 

donar. 

Aquest principi és el que dóna sentit no tan sols al copagament en la part i 

formes que s'estimin equitatives, sinó a la elasticitat de l'abast de 

les  prestacions que en cada moment la majoria de la societat entengui que es 

corresponen amb la noció de servei universal. 

En aquest sentit, s’ha d’apostar per a compartir la informació amb la ciutadania 

i en introduir-la en els processos de participació, fent que formi part activa de 

les decisions, per tal d’assolir un aprofundiment en el coneixement per a la 

millora de la gestió de la mobilitat. Una governança més transparent, més 

corresponsable, més oberta, més franca.  

I també crec que hem d’avançar en la participació del sector privat, 

sempre  que impliqui l’alliberament de pressupostos públics i que es pugui 

finançar en un tot o en una part important mitjançant pagament per ús dels 



usuaris. I sempre que la participació de l’empresari privat incorpori valors 

d’eficiència i de generació de coneixement sobre l’activitat que puguin ser 

compartits i transferits al titular públic i que la decisió no comporti situacions 

d’irreversibilitat pràctica que facin captiu el poder públic. 

Resulta imprescindible per a assolir una mobilitat competitiva posar en valor el 

patrimoni existent, maximitzant-lo, així com resoldre els colls d’ampolla i les 

disfuncionalitats operacionals i de mercat.  

Una política d’inversió en infraestructures basada en criteris de recentralització i 

no de demanda, provoca que les zones amb més demanda, com Catalunya, 

que a més és terra de pas, es converteixin en veritables colls d’ampolla. Els 

accessos ferroviaris i viaris al port de BCN o al Port de Tarragona, la 

Llançadora a la T1, la velocitat alta entre Reus – Tarragona i Barcelona, acabar 

la B-40 entre Olesa i Viladecavalls i entre Terrassa i Sabadell són solucions a 

colls d’ampolla que tenen a veure amb generar molts i molts estímuls positius 

per la nostra economia productiva. Nosaltres ho veiem molt clar perquè és el 

nostre model. 

Faig aquí un apunt: per gestionar la mobilitat de manera intel·ligent ens estem 

dotant de la T-Mobilitat, però caldrà continuar endavant donant un nou pas per 

gestionar tota la mobilitat dels corredors de manera homogènia. I això es pot 

assolit amb una autoritat de la mobilitat que gestioni i distribueixi la capacitat 

pels diferents corredors de mobilitat pública i privada. El model a seguir és 

Transport for London, que gestiona la mobilitat del gran Londres a tots els 

nivells: transport ferroviari, transport públic per carretera, metro, trànsit, 

carreteres, transport fluvial, taxi i sistema de bicicleta pública. 



Fins aquí queden apuntats els perquès de moltes coses, el que necessitem per 

ser més competitius amb una visió global. 

Però per fer tot això ens cal alguna cosa més? 

Jo crec que sí. 

Per un costat necessitem millorar en la nostra predisposició a la innovació, la 

creativitat i el canvi. 

Aconseguir aquest ideal no és fàcil. Implica un canvi de prioritats i d’incentius 

de tota la societat. Una refosa integral, de mentalitats i d’institucions. 

Hem de reconèixer que s’han de prendre decisions en un entorn imprevisible i 

subjecte a canvis sobtats, en una realitat desconeguda, incerta, ambigua i 

incontrolable.  

En aquest clima d’incertesa i manca de seguretat a l’hora de prendre decisions, 

la recepta és arriscar, altrament estaríem abocats al fracàs. 

Vivim en un moment d’esgotament de les jerarquies com a principi ordenador 

de les societats. Els sistemes complexes no poden ser governats ni gestionats 

des d'un vèrtex jeràrquic perquè tots tenim massa informació, massa 

coneixement, que ens permet jutjar. Que ens permet qüestionar l’autoritat. 

Ara necessitem lideratges. Cívics, socials i polítics. Lideratges transformadors i 

valents.  

El nostre gran desafiament es transformar la informació en coneixement, 

anticipar riscos, gestionar la ignorància. No hem de ser una societat només 



d’informació, sinó que hem de voler ser una societat del coneixement i de 

l’aprenentatge. Hem d’incorporar la sostenibilitat en totes les seves accepcions 

i la racionalitat de manera efectiva en els nostres processos de decisió, 

generant planificacions sòlides, raonades però flexibles a llarg. Hem d’actuar 

amb una forta consideració pel futur. Pel nostre futur. 

Ens fa falta un canvi de paradigma per fixar-nos menys en les propietats 

individuals dels components dels sistemes i prestar mes atenció al 

comportament col·lectiu i les propietats emergents que resulten de les seves 

interaccions.  

Una complexitat així exigeix una millora en els nostres procediments de decisió 

i de la nostra capacitat estratègica. 

El major dels riscos és no voler tenir-los, de la mateixa manera que la pitjor 

equivocació consisteix en impedir sistemàticament equivocar-se. En un món 

canviant com el nostre, que cada vegada es mou a més i més velocitat, la única 

estratègia que garanteix el fracàs és no córrer riscos. 

I en aquest entorn d’incertesa i volatilitat, la creativitat és una eina 

indispensable, que ens permet la reacció ràpida davant un problema, davant 

d’un canvi, davant d’un repte. 

Però la menystinguda creativitat també és subversió i anarquia i incomoditat. 

Perquè la creativitat és conflictiva, perquè la creativitat implica intel·ligència i la 

intel·ligència qüestiona la jerarquia d'autoritats mediocres, castradores 

d'iniciatives imprevisibles. 



I no s’ha de perdre la creativitat. Hem de fer un esforç sincer pel foment de la 

creativitat. L’educació es troba davant d’un gran repte, que consisteix en una 

revolució educativa dirigia a crear nous models pedagògics. Cal educar en la 

generació de creativitat.  

De la mà de la creativitat camina la innovació, conseqüència de la primera. 

La innovació s'ha convertit en una retòrica omnipresent. Vivim en un món que 

celebra la novetat. Tothom vol ser innovador. Però la innovació és un 

esdeveniment imponderable. Podem establir les condicions per a què sorgeixi 

la innovació, però la innovació necessita una societat que estigui disposada a 

córrer un risc i a perdonar el fracàs.  

La innovació és aquella acció que consisteix en introduir novetats. És evident 

que la voluntat d’innovar no ha de sorgir exclusivament del caprici de la novetat 

per se, sinó que ha de ser fruït del convenciment que innovar, és i ha estat, 

avui i al llarg del temps, el principal motor del desenvolupament i del progrés, i 

causa directa dels beneficis que la nostra societat viu. Innovar per introduir 

novetats exitoses ha de constituir un pas inevitable en l’esperit de millora 

contínua que ha d’acompanyar a les organitzacions i als professionals sempre, 

i en moments de crisis com els que vivim, més encara. 

Hem d'aprendre a moure'ns en escenaris de major inestabilitat a la hora de 

construir sistemes d'infraestructures de mobilitat, de dissenyar ciutats, de fer 

sistemes d'energia intel·ligents, de prevenció de conflictes, de lluita contra el 

canvi climàtic, de combat contra la pobresa, contra la inestabilitat financera i 

contra la degradació mediambiental. 



Perquè el que irrita al poder en la societat i en les organitzacions és la mandra 

dels governats, la complexitat de la societat, la seva escassa docilitat als 

imperatius de la planificació, la seva capriciosa imprevisibilitat. No té res 

d'estrany que certs governs simples vulguin practicar una política autoritària, 

que les empreses d'intel·ligència escassa no aprofitin el saber dels seus 

components i s'organitzin amb sistemes de control que acaben patint 

problemes de governabilitat. 

La crisi econòmica s'ha revelat com un espai de decisions en el que 

coincideixen la urgència i la visió a llarg termini. Si la primera ens empeny a 

salvar-se un mateix com pugui, la segona alimenta la nostra intel·ligència 

cooperativa. Les crisis són moments de canvi per la mateixa raó que també 

poden ser-ho de conservació. Només hem d’escollir si el que volem és quedar-

nos a la cabina del vaixell, esperant que passi la tempesta . La història de 

l’home és la història de començaments lliures i no la d'un procés inexorable al 

que hem de sotmetre'ns. Cap tractat, cap teoria, cap manual d'ús contra les 

crisis pot anticipar o suplir la creativitat de la història, ni predeterminar les 

solucions adequades als problemes amb el quals ens haurem d'enfrontar. 

Com diria Fuentes Quintana les solucions dels problemes econòmics mai són 

econòmiques sinó polítiques. 

Necessitem una política capaç de construir un país competitiu, innovador, 

creatiu i integrador. Un país amb una economia dinàmica, basada en unes 

infraestructures dinàmiques, amb una governança dinàmica. 

Un país exempt d’elits immobilistes instal·lades, còmodes amb els privilegis de 

sempre que han ofert els estats clàssics. 



Un país nodrit de  generacions emprenedores que no pensen en l'avui còmode 

sinó en un futur d’oportunitats per a tots. 

Estic convençut que només una Catalunya amb plena capacitat de decisió 

sobre les seves infraestructures serà capaç d'oferir aquest present i futur 

d'oportunitats reals per a tots, de progrés, de benestar i de drets i un futur 

equitatiu socialment. 

Quines han estat algunes de les darreres fites històriques en matèria 

d’infraestructures a Catalunya: 

• La construcció de les centrals hidroelèctriques i la seva connexió amb 

Barcelona, per abastir d’electricitat la ciutat, a on l'arribada de la primera 

línia de 110 kV va ser al 1912. 

• El nou abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona des del riu Ter als 60. 

• La construcció AP-7 al pas de Catalunya, durant la dècada dels 70. 

• El minitransvasament de l’Ebre al Camp de Tarragona els anys 80. 

• El 1983, el Fondo de Garantia de Depósitos Bancarios ofereix a la 

Generalitat ACESA i la Molina. La Generalitat és queda La Molina. 

• Un paquet que conforma la concreció a finals dels anys 90 del Pla Delta, 

l’ampliació del Port de Barcelona, la construcció de la T1 del Prat, la 

construcció de la depuradora del Prat, la concreció del TGV fins a la 

frontera o la construcció del Sincrotró. 



• L'any 1999, l'arribada de l'alta velocitat a Barcelona preveia la construcció 

d'un nou túnel de rodalies sense cisallaments, el pas de l'alta velocitat per 

l'Aeroport del Prat com a Frankfurt i que l'alta velocitat passés pel túnel 

de passeig de gràcia amb estació al centre de Barcelona. Decisions 

polítiques posteriors locals van canviar el projecte. 

• La Disposició Addicional Tercera de l'Estatut 2006, referent a les 

inversions en infraestructures. 

• La Manifestació pel dret a decidir l’any 2007, després del col·lapse en les 

infraestructures. 

El desembre de 2007 es va convocar una manifestació sota el lema Som una 

nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures. 

El manifest de la convocatòria exigia el traspàs de la xarxa de transports i 

d'infraestructures a la Generalitat de Catalunya, la publicació de les balances 

fiscals entre Catalunya i l'estat espanyol i que la Generalitat recaptés i 

gestionés tots els impostos dels catalans. 

Les generacions emprenedores que pensen no en l'avui còmode sinó en un 

futur d’oportunitats per a tots, estem convençuts que només amb una 

Catalunya amb plena capacitat de decisió sobre les seves infraestructures es 

podrà oferir aquest present i futur d'oportunitats reals per a tots. 

Per Richard Florida els vells estats-nació han esdevingut una unitat antinatural, 

fins i tot disfuncional, per organitzar l'activitat humana i gestionar els esforços 

econòmics en un món sense fronteres. No representen cap comunitat genuïna 

d'interessos econòmics i no defineixen cap flux significatiu d'activitat econòmica. 



Al mapa econòmic mundial, les línies que ara interessen són les que defineixen 

els estats-regió.  Els estats-regió són zones econòmiques naturals que poden 

inscriure's o no en límits geogràfics d'una nació específica. Algunes vegades 

aquestes unitats econòmiques diferenciades estan formades per parts d'estats i 

d'altres per models econòmics que coincideixen amb diferents fronteres 

antigues, com per exemple: San Diego - Tijuana.  

El lligam principal dels estats-regió amb l'economia global l'estableixen 

mecanismes com el comerç, l'exportació i la inversió estrangera. Els estats 

regió es distingeixen pel seu poc proteccionisme, per la seva voluntat, grau i 

abast d'incorporació a l'economia internacional i per la seva participació en el 

comerç global. 

L’estat-regió ha de ser prou petit perquè els seus ciutadans comparteixin 

determinats interessos econòmics i de consumidors, però han de tenir una 

mida adequada per justificar infraestructures - vies de comunicació i transport i 

serveis professionals de qualitat - necessàries per participar econòmicament a 

escala mundial. Han de tenir un aeroport internacional i un port, per gestionar 

mercaderies globals.  

Així, un estat-regió es defineix per haver assolit economies d'escala eficients en 

consum, infraestructures i serveis professionals. A més, construeixen el seu 

avantatge econòmic a partir de l'habilitat per mobilitzar i aprofitar el 

coneixement i les idees. 

Per tant, caldrà decidir què volem, quines oportunitats, quina economia i quines 

infraestructures.  



La transició nacional que estem emprenent va tenir un primer punt d'inflexió en 

la manifestació pel dret a decidir sobre les nostres infraestructures el 2007. 

Vam descobrir que érem més dels que ens pensàvem. 

La veritat és que no són les infraestructures, ni l'economia, és la política...la que 

prioritza, la que decideix. 

La política, la seva priorització i els seus principis seran els que determinaran 

com podem ser, com serem, quines oportunitats tindrem.  Les decisions que 

hem de prendre en ajudaran a ser més lliures o més presoners en un món que 

creiem més lliure però que encara li falta ser més just. Mai serem del tot 

independents, però ens calen instruments d’independència per decidir i 

equivocar-nos, perquè és millor equivocar-nos i perdonar-nos els errors que no 

perdonar-nos per no haver-ho intentat. 

No són les infraestructures, ni l’Economia, és la política que ens ha de donar 

les claus i les solucions del perquè, de com canviar-ho i sobretot de la 

oportunitat de fer-ho millor. Ens hi atrevim a ser creatius, a innovar i a canviar el 

que avui reconeixem com ineficiències funcionals. 

A vegades veiem enemics o adversaris on simplement hi han incompatibilitats 

de models. O prioritats diferents. 

Ara crec que cal aprofitar el moment per canviar la conjuntura i dotar-nos del 

que ens manca, política pròpia per una economia amb unes prioritats pròpies i 

unes necessitats d’infraestructures i de gestió de les mateixes.    

Necessitem les eines i els instruments – infraestructures i gestió intel·ligent de 

la mobilitat- per multiplicar les possibilitats d’una economia que el món reconeix 



com a productiva, creativa, amb talent. I els instruments els posa i els decideix 

la política. En majúscules. 

Alguns fan broma del desig d’arribar a Ítaca o a Utopia. Sempre he pensat que 

tant els habitats d’Ítaca com els d’Utopia ja fa temps que deuen estar patint per 

quan arribaran els catalans. Jo crec que els podem tranquil·litzar si els advertim 

que l’objectiu principal es posar-hi un peu a les dues illes per constituir-hi un 

Consolat de Mar i per després tornar a Catalunya, on hi vivim molt bé. 

 

Gràcies per la paciència. 

Ricard Font i Hereu. 


