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SESSIÓ NÚM. 2

La sessió s’obre a les deu del matí i deu minuts. Pre-
sideix el Sr. Montanya i Mías, acompanyat de la vice-
presidenta, Sra. Font i Montanyà, i del secretari, Sr.
Llena i Cortina. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Muro i
Bas.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Batalla
i Siscart, Sr. Espadaler i Parcerisas, Sr. Micaló i Aliu,
Sr. Puig i Godes, Sr. Puigdomènech i Cantó, Sr. Rull i
Andreu i Sr. Sancho i Serena, pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Sra. Carrera i González, Sra. De Madre Or-
tega, Sr. Labandera Ganachipi, Sr. Pujol Badà, Sr.
Roma i Cunill i Sra. Santos i Arnau, pel G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. De los Ríos i Mar-
tínez, Sr. Estradé i Palau i Sr. Vendrell i Segura, pel G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. Llobet
Navarro, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sr.
Bosch i Mestres i Sra. Clavell i Nadal, pel G. P. d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal i Farreras,
acompanyat del secretari general, Sr. Josep Mir i Bagó;
del secretari per a la Planificació Territorial, Sr. Oriol
Nel·lo i Colom, i del secretari per a la Mobilitat, Sr. Manel
Nadal i Farreras.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ca Territorial amb el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques per a informar de les línies d’actuació
del seu Departament (tram. 355-00009/07). Conseller del
Departament de Relacions Institucionals i Participació.
Sessió informativa.

El president

S’obre la sessió informativa de la Comissió de Política
Territorial amb la compareixença de l’honorable con-
seller, al qual donem la benvinguda, així com als seus
acompanyants, el senyor Josep Mir i Bagó, secretari
general del Departament de Política Territorial; el se-
nyor Oriol Nel·lo, secretari per a la Planificació Territo-
rial, i el senyor Manel Nadal i Farreras, secretari per a
la Mobilitat, i els altres càrrecs que acompanyin l’ho-
norable conseller.

Sessió informativa del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques per a
informar de les línies d’actuació del seu
Departament (tram. 355-00009/07)

Bé, sense més, passem a l’únic punt de l’ordre del dia
amb l’Informe de les línies d’actuació del Departament
per part de l’honorable conseller, el qual té la paraula.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques
(Sr. Joaquim Nadal i Farreras)

Moltes gràcies, bon dia. Il·lustre senyor president, mem-
bres de la Mesa, senyores diputades, senyors diputats.
Comparec, com ho va fer a finals de l’any passat, a fi-
nals de desembre, el molt honorable president de la Ge-
neralitat, i com ho faran, en els propers dies, tots els
consellers i conselleres del Govern. Ho fem a petició
pròpia, si bé en el meu cas hi ha hagut també una peti-

ció d’un grup parlamentari, i ho fem trenta-quatre dies
després d’haver-se constituït el nou Govern; ho fem
amb una voluntat clara de fer del Parlament el centre de
la vida política de Catalunya, amb la voluntat d’expli-
car-nos i respondre davant els representants del poble
de Catalunya.

El fil conductor de la nostra actuació com a govern és
un programa clar, escrit, públic i d’una transparència
total, l’acord per un govern catalanista i d’esquerres.
Aquest document defineix l’horitzó de treball i d’elec-
ció política dels propers quatre anys. Aquesta compa-
reixença vol subratllar les principals prioritats, els eixos
bàsics i les propostes d’actuació més immediates.

És també voluntat d’aquest Govern haver presentat al
Parlament els pressupostos d’enguany a la primavera i
tenir-los aprovats –si el Parlament així ho vol– abans de
l’estiu. L’estat de les finances i de l’endeutament, el
volum i les característiques dels compromisos contrets,
la capacitat d’estalvi i la millora del finançament mar-
caran el terreny de l’acció del Govern i de cada conse-
lleria.

Voldria fer, primer de tot, unes consideracions prèvies
que emmarquin la meva compareixença definint que
l’objectiu principal d’aquest Departament és, primer,
posar ordre en les formes d’ocupació i consum del ter-
ritori; ordre, racionalitat, sensibilitat i sentit de l’equi-
libri i de la cohesió. Aquesta voluntat inequívoca de
posar ordre incideix en la voluntat de planificació par-
ticipativa i concertada i en l’objectiu d’assenyalar les
directrius, les orientacions, el marc, les regles del joc,
lluny de la discrecionalitat aleatòria.

Segon, facilitar un sistema d’equipaments i d’infraes-
tructures eficient i competitiu, al servei d’un creixement
raonable i d’acord amb criteris de valorització del nos-
tre patrimoni natural i cultural; de protecció i millora de
l’entorn, del paisatge, i de preservació i millora dels
valors que hem heretat i que hem de transmetre, millo-
rats i regenerats, a les generacions futures. La raciona-
lització de la mobilitat ha de facilitar també la racionalit-
zació i el redimensionament de les infraestructures.

El compliment d’aquests objectius, elementals i clars,
ens obliga a reflexionar, planificar i fer. Ara per ara,
aquest és un departament orientat més a l’acció que a
la reflexió, més pensat per fer que per pensar. En polí-
tica, l’hora de fer l’acció domina i condiciona des de la
immediatesa qualsevol marge per a la reflexió. El pre-
domini de l’acció ha vingut potser determinat per la
peremptorietat i la inèrcia.

Ara aquest vol ser un departament que es dediqui a pen-
sar, planificar i fer. Volem que el llegir no ens faci per-
dre l’escriure, volem evitar que els arbres no ens deixin
veure el bosc, volem que la gestió improvisada del curt
i el mitjà termini no ens devori el territori. Volem que
un nou horitzó, planificat i pensat per al llarg termini,
creï il·lusió, horitzons nous, una nova expectativa per als
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

L’atractiu de la feina és justament trobar el punt de supe-
ració dels marges estrets per a l’acció de govern, ampli-
ant-los des de la imaginació creativa i el compromís
polític sòlid de la majoria de govern, deixant de banda
l’acomodació, el conformisme i la passivitat.
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El repte és enorme, però el país s’ho val i les persones
s’ho mereixen. Les eines per abordar aquesta feina són
simples, amb una estructura simple i clara que es visu-
alitza aquí en les persones que m’acompanyen: la Se-
cretaria General i dues secretaries sectorials: Planificació
Territorial i Mobilitat i Infraestructures. Dues direccions
generals per a cada secretaria: Urbanisme, i Arquitec-
tura i Paisatge, pel que fa a Planificació Territorial; Car-
reteres i Ports i Transports, pel que fa a la Secretaria de
Mobilitat. I dos programes, un programa per a cada se-
cretaria: un programa de planificació, que comentarem
més endavant, i un programa de mobilitat. I les empre-
ses públiques i els instituts com a braç executor d’una
part de les polítiques definides des d’aquestes secreta-
ries, amb el benentès que és aquí, en el camp de les em-
preses públiques i dels instituts, on ha de ser possible
una racionalització, una refosa, un reforçament d’aquells
instruments dedicats a la reflexió o a la planificació i
que ho fan, potser, massa sectorialment, sigui l’Institut
d’Estudis Territorials o l’Institut Cartogràfic, o altres
instituts que depenen d’aquesta Conselleria. Repensar-
los de nou i dotar-los d’una capacitat d’anàlisi potent ha
de ser una condició indispensable perquè els treballs
d’aquesta Conselleria siguin eficients.

I, amb aquesta estructura, una obertura al territori, un
reforçament dels serveis en el territori –voluntat de pro-
ximitat– i una clara i inequívoca voluntat de col·laboració
institucional amb els governs locals i amb el conjunt de
les institucions que conformen l’entramat institucional
de Catalunya. Amb quines prioritats? Exposaré les líni-
es bàsiques de l’acció de govern, d’acord amb l’estruc-
tura elemental de la Conselleria que els acabo de co-
mentar.

Primer, pel que fa a la planificació territorial. En primer
lloc, un punt de partida: les dinàmiques territorials, qui-
nes oportunitats ens donen i quins problemes plante-
gen. Ningú no dubta, tothom sap, i ho hem dit a basta-
ment, que el territori català té grans potencialitats: els
factors físics –el clima, l’orografia variada, la riquesa
dels paisatges– s’uneixen al llegat històric –la sedimen-
tació i acumulació, generació darrere generació–, que ha
donat lloc a una estructura urbana, a unes infraestruc-
tures i a una persistent i sistemàtica humanització de
l’entorn, fins al punt d’oferir un extraordinari suport per
al desenvolupament de la nostra societat. Però algunes
dinàmiques territorials, que tenen arrels molt profundes
i que s’han accelerat els darrers temps, comporten ris-
cos i, aquests riscos, cal assenyalar-los.

Primer risc: la tendència a la dispersió de la urbanitza-
ció, que ha comportat un ritme d’ocupació de sòl, de
consum del nostre territori, molt elevat, entre dos i
tres hectàrees diàries a la regió metropolitana i prop
d’una hectàrea diària a la Costa Brava, amb el conse-
güent malbaratament dels valors del paisatge, la fragmen-
tació dels espais naturals i el creixement de la deman-
da i del consum de recursos –aigua, energia–, associats
a les ocupacions de baixa densitat.

Segon. Aquesta dispersió s’ha acompanyat d’una crei-
xent especialització funcional de cada lloc amb relació
al conjunt. Així, hem vist com els usos residencials –no-
més cal recórrer les perifèries dels pobles i de les ciu-
tats de Catalunya–, comercials, productius i de lleure

han tendit a separar-se en el territori, i això, que és un
resultat lògic de la creixent integració de l’espai cata-
là en diverses àrees urbanes, portat a l’extrem i sense les
oportunes mesures compensatòries comporta un incre-
ment extraordinari de la demanda de mobilitat, la so-
brecàrrega de les xarxes de comunicació i l’esllangui-
ment de la vida urbana i, molt sovint, la banalització del
paisatge.

I, finalment –tercer risc–, cal fer notar que aquesta dis-
persió i especialització funcional han estat seguides enca-
ra en alguns casos per un tercer fenomen: la segregació
creixent dels grups socials sobre l’espai. Dispersió de
la urbanització, especialització funcional a ultrança i
segregació social són dinàmiques que, si persistien, fari-
en del nostre territori una realitat creixentment insoste-
nible des del punt de vista ambiental, ineficient des del
punt de vista funcional, i insolidària des del punt de
vista social. És, doncs, necessari actuar per tal d’aconduir
i reconduir aquestes dinàmiques. El nostre Govern i el
nostre Departament estan disposats a fer-ho, encara que
en ocasions això impliqui contradir, corregir alguna de
les tendències actuals.

Deixin-me detallar a continuació quins són els nostres
propòsits d’actuació en aquest camp, en primer lloc pel
que fa al planejament i, en segon lloc, pel que fa a les
polítiques territorials.

Vostès coneixen com, per l’Acord de govern que hem
signat, els nostres objectius pel que fa a la gestió del
territori català són tres, que es corresponen, per altra
banda, a una resposta als tres riscos que he esmentat:
assegurar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència funcio-
nal i la cohesió social. I això s’ha de traduir en un model
d’urbanització caracteritzat per la compacitat, la com-
plexitat i el caràcter integrat dels assentaments. Aquest
model és, alhora, la millor garantia per a la preservació
del sòl no urbanitzable i el paisatge, per a la reducció
de les necessitats de mobilitat de la població i per a la
redistribució del benestar social.

Concebem, doncs, el territori català com una xarxa ar-
ticulada de ciutats i pobles raonablement densos, rics de
funcions diverses i de convivència cívica. Catalunya
s’organitzarà així com una xarxa d’espais urbans d’alta
qualitat, com una ciutat feta de ciutats, una ciutat de
ciutats, un territori en xarxa amb capacitat d’oferir a
tots els racons, per recòndits que siguin, la plena igualtat
d’oportunitats entre les persones. Per avançar en aques-
ta direcció, cal, a més de la visió i la voluntat política,
disposar de la capacitat normativa i dels instruments
administratius adequats, i això vol dir planejament ter-
ritorial i urbanístic.

Pel que fa al planejament territorial, al llarg de la pre-
sent legislatura el nostre Govern es proposa de complir
el compromís de redactar i aprovar el planejament ter-
ritorial previst en la Llei de política territorial, de 1983.
El nostre Govern està fermament convençut que el pla-
nejament territorial és una peça essencial per tal d’as-
solir els objectius de sostenibilitat, funcionalitat i solida-
ritat que he esmentat abans, i ho és, precisament, perquè
moltes de les dinàmiques territorials, que afecten de
manera determinant els nostres pobles i les nostres ciu-
tats, tenen un caràcter i requereixen un tractament su-
pramunicipal que tothom demana i ningú no gosa en-
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tomar; planejament territorial que ha de ser el gran pa-
raigua, el marc, el terreny de joc, les regles generals que
situïn el planejament urbanístic de caràcter local.

Volem, doncs, elaborar, finalment, els sis plans territo-
rials que no s’han fet: el de l’Alt Pirineu i l’Aran, el de
la Catalunya central, el de les comarques gironines, el
de la regió metropolitana de Barcelona, el del Camp de
Tarragona i el de la plana de Lleida, i volem, així ma-
teix, revisar en el curs d’aquesta legislatura, i en els
primers anys d’aquesta legislatura, el Pla territorial de
les Terres de l’Ebre i el Pla territorial general de Ca-
talunya. Aquests dos darrers van tenir una aprovació
que es remunta a fa cinc i deu anys i, en un i altre cas,
escau de procedir-ne a la revisió, tenint en compte que
la seva operativitat, per dir-ho en termes moderats, ha
sigut, com a mínim, escassa.

No és ara el moment d’entrar a detallar quin ha de ser
el contingut d’aquests plans, però deixin-me dir que el
nostre propòsit és que donin indicacions estratègiques
precises sobre almenys quatre temes: primer, les grans
reserves d’espais oberts; segon, el traçat i la localitza-
ció de les principals infraestructures viàries, ferroviàri-
es, portuàries, aeroportuàries i energètiques; tercer, la
determinació dels creixements necessaris per a assen-
tar l’habitatge, les activitats productives i els serveis, i
quart, la ubicació dels equipaments d’abast territorial.

Deixin-me dir també, pel que fa al mètode de la plani-
ficació, que no veiem els plans com uns documents rí-
gids en què tot està en funció d’una imatge objectiu fi-
nal, que és el que volia el vell planejament. Concebem
els plans territorials més aviat com una sèrie d’orienta-
cions estratègiques de vincles territorials, de compro-
misos administratius i d’actuacions econòmiques per
tal d’assumir, a través d’un procés concertat, els objec-
tius col·lectius establerts. Per això mateix entenem que
els plans han de ser documents concrets, rigorosos i
útils, en què s’estableixin clarament els compromisos
de l’Administració i els drets i els deures dels privats,
en un marc de seguretat jurídica.

Per tirar endavant aquest esforç de planificació hem
pres dues determinacions: en primer lloc, dotar-nos
de l’estructura organitzativa adequada i, en segon
lloc, emprendre un mètode de treball obert i partici-
patiu.

Pel que fa a l’estructura administrativa necessària, vull
anunciar-los que el Govern crearà, de forma immediata,
el programa de planejament territorial, adscrit a la Se-
cretaria per a la Planificació Territorial, amb els efectius
materials i de personal necessaris per tal de dur enda-
vant la tasca de redacció dels plans territorials. Ara bé,
l’elaboració del planejament territorial no pot ser de
cap manera comesa d’un laboratori tancat, ni tan sols
de la resta del Departament. Per això, és el nostre ob-
jectiu acabar, si mai haguessin existit, amb els compar-
timents estancs, i així afavorirem el treball conjunt en-
tre el programa de planejament territorial i la Direcció
General d’Urbanisme. O no són, el planejament terri-
torial i l’urbanístic, dues fases d’un mateix procés amb
determinacions d’escales diverses, totes dues igualment
necessàries, el programa de planejament territorial i la
de nova creació?, Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge, a què després em referiré. O no hem d’inte-

grar en el planejament territorial els criteris i les deter-
minacions paisatgístiques, i el programa de planeja-
ment territorial i els serveis que depenen de la Secretaria
per a la Mobilitat i els seus programes? O és que podem
fer els plans territorials independentment del Pla de car-
reteres, el Pla d’infraestructures ferroviàries o els plans
de mobilitat? L’era dels compartiments estancs, l’era de
les visions sectorials, l’era de les petites batalletes in-
teradministratives, s’ha acabat.

I aquesta voluntat d’integració de tots els esforços cara
endintre es complementarà amb una franca voluntat
d’obertura cara enfora. No podem fer aquests plans ter-
ritorials com en una caixa negra i, un cop acabats, fer-
los aparèixer, com en un joc de mans, sobre la taula dels
territoris concernits. Aquesta és la recepta per al fracàs,
aquesta és la recepta per al conflicte, aquesta és la re-
cepta per a fer els plans inviables i inútils. No, el nos-
tre objectiu és fer els plans conjuntament amb les admi-
nistracions i les entitats representatives de cada territori.
Fixin-se que no dic «amb la participació», no dic que
cridarem els altres a participar en quelcom que els és
estrany; dic que els volem fer conjuntament amb ells,
sense renunciar ni a una engruna del nostre compromís
ni a la nostra responsabilitat com a govern. Els volem
fer conjuntament amb els ciutadans, els alcaldes, les
alcaldesses, les corporacions locals, les entitats i els
estudiosos de cada un dels territoris concernits. Tant de
bo, en acabar la legislatura i tenir enllestits els plans, els
ajuntaments i les institucions de cada territori hagin fet
la reflexió estratègica, els objectius i els plans i els re-
sultats del pla tan seus, que puguin pensar que la Gene-
ralitat ha acabat acceptant el pla que ells volien.

El planejament urbanístic. Els deia que aquesta tasca
d’ordenació a escala territorial ha d’anar acompanyada
de manera indestriable de l’actuació urbanística, una
actuació que compta, a Catalunya, amb una tradició tèc-
nica i professional encomiable i que, tanmateix, manca-
da de directrius polítiques, de marc normatiu i d’encaix
territorial, s’ha vist incapaç, malgrat tots els esforços,
de reconduir els aspectes nocius del procés d’urbanit-
zació, als quals em referia al principi. És voluntat del
Govern redreçar aquesta situació i per fer-ho volem actu-
ar de nou, tant en el marc normatiu com en el marc or-
ganitzatiu.

Pel que fa al camp normatiu, la reorientació definitiva
dels processos urbanístics no s’assolirà de manera ple-
na fins que el planejament d’escala municipal s’hagi
adaptat a les prescripcions del nou planejament terri-
torial. Això, òbviament, implica un període temporal molt
dilatat que en algunes àrees resulta del tot inadequat o
massa arriscat. Entre aquestes àrees, s’hi troben aque-
lles que coneixen avui una pressió urbanitzadora més
intensa, àrees en què resulta peremptori ordenar-ne els
creixements per tal de fer-les compatibles amb l’efici-
ència funcional, la sostenibilitat ambiental i la salva-
guarda dels valors paisatgístics. És a dir, finalment, i
completat el procés de planificació territorial, tindrem
el pla territorial de Catalunya i els plans territorials de
cada regió que donaran cobertura i fixaran els criteris
de caràcter supramunicipal i les visions estratègiques
perquè s’hi acullin i encaixin els planejaments urbanís-
tics de caràcter municipal.
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Però mentrestant no ens podem quedar parats, i és per
això que, en compliment d’acords programàtics assu-
mits, el Govern procedirà, de forma immediata, a esta-
blir mesures d’ordenació en aquestes àrees particular-
ment sensibles. I així, vull anunciar-los que, com a primer
pas en aquesta direcció, presentarem en la propera Co-
missió d’Urbanisme de Catalunya, a celebrar el proper
5 de febrer, escassament d’aquí a dues setmanes, la pro-
posta per a l’aprovació inicial, i la corresponent trami-
tació i informació pública, del Pla director del litoral
català, amb l’objectiu de donar protecció plena i efec-
tiva als cinquanta-cinc quilòmetres de costa que, tot i
figurar com a sòl no urbanitzable en el planejament mu-
nicipal, no gaudeixen de cap figura de protecció especi-
al i podrien estar subjectes, en virtut de canvis normatius
o legislatius, a futures ocupacions. Així mateix, proce-
direm a suspendre la tramitació de plans urbanístics que
figurin en el sòl urbanitzable no programat i, pel que fa
al sòl programat, prendrem les cauteles necessàries per
evitar, en els punts més sensibles, aquells efectes que
poguessin ser considerats de caràcter irreversible.

Per completar aquesta visió sobre el marc normatiu,
vull anunciar-los, també, que procedirem de manera
immediata –de manera immediata– a l’elaboració de-
finitiva del reglament que ha de desenvolupar la Llei d’ur-
banisme de Catalunya, el qual, prop de dos anys després
de l’aprovació de la Llei, es troba encara en un estadi de
redacció poc avançat. Així mateix, els informo que es
procedirà, s’està procedint ja, de manera immediata, a
la publicació de totes les resolucions de les comissions
d’urbanisme que no ho han estat encara i que pateixen un
endarreriment molt notable, amb els consegüents per-
judicis per a les administracions, les empreses i els par-
ticulars.

Pel que fa al funcionament organitzatiu, la nostra inten-
ció, ja iniciada, és revitalitzar les comissions d’urbanis-
me. Per fer-ho, hem procedit ja a adoptar les resoluci-
ons següents.

Primer, fins a l’actualitat, les comissions i les ponències
d’urbanisme estaven integrades, de manera gairebé exclu-
siva, per representants de l’Administració o del sector
immobiliari. És la nostra voluntat que s’hi trobin tam-
bé representades altres sensibilitats. Així, hem procedit
a nomenar, d’entre els membres d’aquests òrgans de
lliure designació del conseller, persones majoritàriament
procedents de sectors professionals i acadèmics que
puguin transmetre sensibilitats ambientals i territorials
diverses. L’objectiu és que el debat sobre els eventuals
temes controvertits pugui produir-se en el si de les comis-
sions i que les seves decisions comptin així amb aquesta
major legitimitat d’origen.

Segon, per tal que les comissions puguin exercir efec-
tivament aquest paper de lloc de debat i de trobada, es
procedirà a separar temporalment les sessions de po-
nència i de comissió, de manera que sigui més fàcil per
als membres de la segona estudiar les propostes de la
ponència tècnica, que els seran transmeses d’avançada.
El mecanisme que es feia servir fins ara era que pràc-
ticament el mateix dia es reunien, sobretot a les comis-
sions territorials, ponència tècnica al matí, comissió
d’urbanisme a la tarda, amb cent, cent cinquanta, dos-
cents punts de l’ordre del dia, sense cap separació tempo-

ral per a l’estudi dels dossiers. El distanciament entre la
reunió de la ponència tècnica i la reunió de la comissió ha
de permetre abordar amb més claredat, per part dels
membres de la comissió, el coneixement d’aquells te-
mes que els hagin de ser sotmesos, i la possibilitat, per
tant, d’incidir-hi amb més claredat.

I, finalment, es tractarà de reduir els ordres del dia de
les comissions, avui extraordinàriament extensos, com
els deia, per tal de poder tractar cada tema amb més
profunditat. I per això, i per evitar que algú pogués dir
que pel fet de reduir els ordres del dia es disminueix
l’eficiència de les comissions, se n’augmentarà la fre-
qüència o s’aniran adaptant a la nova estructura admi-
nistrativa en els set àmbits territorials en què es divideix
o es dividirà Catalunya en funció de l’estructura en dele-
gacions i subdelegacions.

Recordo –faig un moment marxa enrere– que, amb la
voluntat de reestructurar la composició i la metodolo-
gia de treball de les comissions i de les ponències, hi ha
també el compromís previ de posar el comptador a zero
de les publicacions dels acords d’aquestes comissions
en el termini no superior a un mes i mig. A hores d’ara,
acords del mes de juliol encara estaven sense publicar.
I, per tant, la possibilitat de convertir en llei efectiva allò
que és acord de comissió pel fet que finalment s’hagi pu-
blicat i reduir-ne la separació temporal és imprescindi-
ble per a la seguretat jurídica i per al convenciment de
tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern no gover-
na a càmera lenta, sinó que ho fa al servei del conjunt
de la comunitat.

Pel que fa a les polítiques, i un cop establerta la diag-
nosi de les dinàmiques territorials, els riscos, i anunci-
ada la resposta que aquestes dinàmiques territorials tro-
baran en el planejament territorial i urbanístic, passem
ara a tractar els trets principals de les polítiques actives
que volem adoptar en l’àmbit d’aquesta Secretaria per
a la Planificació, la qual, com els he dit, coordina les
tasques de dues direccions generals: polítiques de sòl,
polítiques d’arquitectura i paisatge, polítiques de reha-
bilitació urbana.

Primer, pel que fa al sòl. Els darrers anys, un dels de-
bats més intensos i a vegades més tensos, perquè hi ha
hagut qui ha volgut culpar-ne directament les polítiques
de sòl de les corporacions locals en matèria urbanísti-
ca, ha estat el de la disponibilitat de sòl. Aquí s’han con-
frontat sobretot dues visions: la que afirmava que els
preus extraordinàriament elevats del sòl i de l’habitat-
ge tenien relació directa amb una excessiva regulació
del sòl, dels règims del sòl, i que desregulant, desregulant
els usos del sòl, s’aconseguiria una disminució dràsti-
ca dels preus... No ho passat mai. Per més que es posés
tot el sòl disponible en marxa de cop, les dinàmiques
del mercat, el joc dels preus, el joc de l’oferta i la deman-
da, demanda fictícia o real pel que fa als habitatges, ha
fet que mai –mai– pel fet de disposar de tot el sòl pro-
gramat a punt de llicència..., mai no ha passat que sig-
nifiqués una disminució real ni dels preus del sòl ni dels
preus de l’habitatge.

Hi ha la posició contrària, que ha mantingut que els preus
del sòl són sobretot el resultat de l’existència d’un mer-
cat immobiliari molt dominat per la demanda, induïda
en bona part per l’entrada en aquest sector d’actius fi-
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nancers provinents de mercats borsaris, i que, en tot
cas, allò que ha condicionat els preus del sòl ha estat
l’elevat preu de l’habitatge, i no al contrari.

El fet que hi hagi avui a Catalunya prop de cinquanta
mil hectàrees de sòl urbanitzable, en què cabria, per
entendre’ns, cinc vegades la ciutat de Barcelona; el fet
que avancem a un ritme d’ocupació accelerat, que els
càlculs més conservadors xifren en unes vuit-centes
hectàrees l’any només a la regió metropolitana, i el fet
que els darrers deu anys hàgim pogut construir més de
mig milió d’unitats d’habitatge, prop de quinze vega-
des la ciutat de Girona, porten a pensar que, efectiva-
ment, tenen raó els que afirmen que el problema no és
tant la manca de sòl qualificat com els preus immobi-
liaris en el seu conjunt i que, més que desregular el sòl,
com ha pretès reiteradament algun sector de la vida po-
lítica d’aquest país, del que es tracta és que hi hagi sòl
urbanitzat disponible i de trencar la capacitat d’alguns
agents d’actuar en aquest mercat des de posicions de
domini.

Per això, vull anunciar-los que és voluntat del nostre
Govern i d’aquest Departament impulsar amb tota in-
tensitat les polítiques públiques de sòl, amb un doble
objectiu: per un costat, assegurar la disponibilitat, raci-
onalment disposada en el territori, de sòl industrial i de
sòl per a habitatge, i en particular per a habitatge pro-
tegit, i, per l’altre, disposar dels mitjans de recuperar
per a la col·lectivitat les plusvàlues que les polítiques
públiques en matèria d’infraestructures i equipaments
generen.

En matèria de sòl industrial, hem de tractar d’evitar que
les empreses puguin tenir la temptació d’actuar en el
conjunt de Catalunya de la mateixa manera que ho fe-
ien en el cor metropolità els anys setanta, és a dir, que
les plusvàlues obtingudes pel seu desplaçament fossin
tan altes que justifiquessin la seva marxa cap a d’altres
àrees; una mena de deslocalització avant la lettre de
nivell estrictament català. En algun dels casos de les
deslocalitzacions a què hem assistit les darreres setma-
nes, hi ha indicis de motivacions d’aquest tipus, traslla-
dades ja a l’àmbit del món global. Doncs bé, el Govern
està disposat a intervenir, i a intervenir-hi activament,
en aquest àmbit, per tal d’assegurar la disponibilitat de
sòl industrial, promovent-lo i introduint regulacions per
tal de prevenir que les empreses que s’hagin ubicat so-
bre sòls de promoció pública tinguin la temptació de
consolidar expectatives sobre el valor d’aquests terrenys.

No cal dir, per altra banda, que en la planificació del sòl
industrial és voluntat d’aquest Departament buscar una
racionalitat territorial que afecti la mobilitat, la conne-
xió amb les àrees urbanes contigües amb transport pú-
blic..., i un fet que reclama superar l’estadi en què cada
municipi volia tenir el seu petit polígon industrial, i avan-
çar en la direcció d’autèntics polígons de sòl industri-
al que responguin de veritat a les necessitats de l’eco-
nomia productiva i del sector secundari.

En matèria de sòl residencial, el nostre objectiu és desen-
volupar el sòl necessari per tal que la Generalitat pugui
complir, i ho pugui fer a través del nou Departament de
Medi Ambient i Habitatge, els seus compromisos en
matèria d’habitatge, i en particular d’habitatge protegit.
Aquí caldrà treballar de bracet amb els ajuntaments,

amb el nou Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge, amb el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, en alguns casos amb el Departament de Be-
nestar i Família, per tal d’aconseguir desenvolupar i
aplicar les prescripcions, potser massa tímides, que la
Llei d’urbanisme de Catalunya estableix en matèria de
la generació de sòl per a habitatge protegit, que, com
vostès deuen recordar, hauria de representar el 20 per
cent de tot el nou sostre residencial a partir del moment
que els ajuntaments adaptin el seu planejament per la
via del pla general o del pla d’actuació urbanística.

En aquest rellançament de la política de sòl, el nostre
instrument d’actuació privilegiat serà l’Institut Català
del Sòl, organisme que està al servei del Govern de Ca-
talunya, dels ajuntaments i de la ciutadania en el seu
conjunt, i amb què la nostra Conselleria, com a depar-
tament del Govern que té assignades les polítiques de
sòl, manté relacions estretes i en el futur compartides.
És el nostre objectiu potenciar l’actuació de l’Institut,
que té una ben guanyada fama de solvència, i garantir
la professionalitat i l’autonomia de la seva gestió, així
com el seu equilibri econòmic.

Pel que fa a l’arquitectura i el paisatge, deia al princi-
pi que el nostre model urbanístic i territorial es carac-
teritza per tres trets determinants: la voluntat d’assegurar
la compacitat dels desenvolupaments urbans, la voluntat
de garantir la convivència d’usos i la voluntat de garan-
tir la cohesió social. Doncs bé, en aquest model la ges-
tió del paisatge té una importància cabdal. Fixin-se que
dic «la gestió del paisatge» i no simplement «la seva
conservació». Del que es tracta no és pas de congelar el
paisatge com si d’una peça de museu es tractés, sinó de
preservar-ne els valors en tant que patrimoni cultural,
en tant que indicador ambiental, en tant que recurs eco-
nòmic i en tant que element simbòlic i, fins i tot, identitari.
És a dir, hem d’entendre que el paisatge és una realitat
en permanent evolució, com la societat que el genera,
i que allò que ha de preocupar-nos no és tant la seva
immutabilitat, sinó evitar que en el procés de canvi es
vegi despullat del seus valors.

Per fer-ho ens dotarem dels instruments legislatius i
administratius adequats. Així, adaptarem la legislació
catalana a les determinacions de la Carta europea del
paisatge, aprovada pel Consell d’Europa a Florència el
mes d’octubre de l’any 2000. Com vostès deuen recor-
dar, el nostre Parlament fou la primera assemblea legis-
lativa que s’adherí a la Carta el mes de desembre d’aquell
mateix any. De llavors ençà ha estat ja ratificada per
onze països europeus, de manera que entrarà en vigor
de manera immediata com a tractat internacional.

La nostra adaptació a la legislació de la Carta europea
ens permetrà de dotar-nos dels següents instruments
legislatius i financers: primer, els catàlegs del paisatge,
que, d’acord amb el que disposa la Carta, serviran de di-
agnosi de la situació present; segon, els objectius de qua-
litat paisatgística per a cada àrea o unitat del paisatge,
que passaran a formar part dels plans territorials; tercer,
un programa d’intervencions de caràcter exemplar, exe-
cutades en col·laboració amb els ajuntaments i que,
d’acord amb allò que disposa l’Acord de govern, podri-
en finançar-se a través d’un gravamen sobre les cons-
truccions d’interès públic que es realitzin en sòl no ur-
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banitzable, siguin les infraestructures, siguin els equi-
paments d’usos no agraris. Que quedi clar que el nos-
tre objectiu no és pas normativitzar el paisatge, sinó es-
tablir els instruments per tal que les administracions
interessades puguin intervenir eficaçment en la seva
gestió.

Per impulsar aquestes polítiques, que són innovadores
a Catalunya i a Espanya, però que tenen una àmplia
tradició en d’altres països del nostre entorn, hem reor-
ganitzat part dels nostres serveis per tal de crear la Di-
recció General d’Arquitectura i Paisatge, una direcció
en què hem concentrat la gestió de les polítiques de pai-
satge, de gestió del patrimoni arquitectònic, d’acció ter-
ritorial en les àrees particularment sensibles, litoral i
muntanya, i també les actuacions de rehabilitació de
barris.

Finalment, pel que fa a l’àmbit de la Secretaria de la
Planificació, la rehabilitació urbana. La rehabilitació
urbana és precisament la darrera de les polítiques a què
volia referir-me en aquest àmbit, la darrera en ordre,
però de cap manera la menys important, tot al contra-
ri. Tots devem estar d’acord a convenir que les viles i
ciutats de Catalunya han conegut en termes generals
una evolució força positiva. Així, la gran majoria són
avui espais molt més ben endreçats i més ben equipats
que els que la Generalitat i els ajuntaments democràtics
van trobar en el moment del seu adveniment en els úl-
tims anys setanta. Ara bé, per raó de les condicions his-
tòriques en què es crearen i s’han desenvolupat, àrees
importants de les nostres ciutats pateixen assenyalats
problemes d’ordre urbanístic i social que, de vegades,
lluny de resoldre’s, tendeixen, encara ara, a agreujar-se.

Entre aquests espais destaquen algunes àrees on es con-
centren processos d’involució urbanística, problemes
d’ordre demogràfic i mancances econòmiques i socials.
Es tracta, en molt casos, de barris vells, centres histò-
rics, d’extensions suburbanes realitzades sense el pla-
nejament oportú o de polígons de promoció pública d’ha-
bitatge dels anys seixanta o cinquanta. En aquestes àrees
se sobreposen problemàtiques de qualitat de l’edifica-
ció dels espais públics, de dotació d’equipaments, d’ac-
cessibilitat, de desenvolupament econòmic i de seguretat
ciutadana, problemes que afecten negativament els ciu-
tadans residents en aquestes àrees, que tendeixen a agreu-
jar-se per raó del creixement migratori i que són un im-
pediment per a la cohesió social i el desenvolupament
econòmic.

És per això que determinats barris i àrees urbanes de
Catalunya requereixen avui de l’Administració una aten-
ció especial, una atenció que permeti emprendre-hi ac-
cions d’intervenció integral adreçades tant a la rehabi-
litació física com al benestar social i la dinamització
econòmica. Per això el Govern s’ha compromès a em-
prendre un conjunt d’intervencions en una quarantena
de barris de Catalunya en un període de quatre anys,
una quarantena d’intervencions que seran gestionades
amb estreta col·laboració amb els ajuntaments concer-
nits, que la Generalitat finançarà amb dos terços del seu
import i que comportaran una inversió total estimada
propera als sis-cents milions d’euros. Vostès coneixen
bé la iniciativa, perquè vàrem tractar de fer-la prospe-
rar diverses vegades en el Parlament de Catalunya. Doncs

bé, em complau de poder-los informar que l’Avantpro-
jecte de llei que la farà possible ha sortit ja a consulta
institucional, està a disposició de tots vostès, i, si tot va
com esperem, confiem que sigui una de les primeres
lleis que la cambra podrà debatre en aquesta legislatura.

Aquest Avantprojecte de llei, de foment de barris i àrees
urbanes que requereixen atenció especial, va veure publi-
cat l’edicte de la seva consulta institucional en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat dijous de la setmana passa-
da, està penjat en el web de la Generalitat i del nostre
Departament a partir d’avui, i està a disposició de tots
vostès i de les institucions, per tal que puguin –i en tin-
dran ara una còpia, un exemplar–, per tal que tots vos-
tès puguin opinar sobre –i sobretot les institucions– un
procés que ha de portar finalment l’Avantprojecte de
llei a govern perquè, aprovat i convertit en projecte de llei,
sigui tramès a aquest Parlament. Però els anuncio ja que
ha començat a caminar aquest Avantprojecte de llei,
que volem tramitar amb una certa immediatesa.

Ara avançaré les nostres prioritats i posicions en l’àm-
bit de la mobilitat i de les infraestructures, en estreta
relació amb el marc, el diagnòstic, les prioritats i els
criteris de planificació que els he anunciat fins ara, de tal
manera que moltes de les previsions en matèria de pla-
nificació de la Secretaria per a la Mobilitat i les In-
fraestructures s’incorporaran en un dels objectius, un
dels quatre objectius que els esmentava, de la redac-
ció dels plans territorials i del pla territorial de Catalunya.

En aquest sentit, els anuncio ja l’inici dels treballs per
redactar un nou pla de carreteres de Catalunya. L’actual
Pla de carreteres, que va ser aprovat l’any 1985 i que va
ser revisat l’any 1995 per adaptar-lo a la Llei de carre-
teres, va concloure el seu recorregut l’any 2001, perquè
era un pla amb una previsió de quatre etapes de quatre
anys. I, a més a més, cal dir que, si bé una part substan-
cial de l’antic Pla ja s’ha desenvolupat, l’evolució de les
tecnologies, l’aparició de nous elements d’encamina-
ment del trànsit, la implementació de criteris més es-
trictes de seguretat viària, així com la necessitat de fer
una anàlisi global de la mobilitat amb criteris de sos-
tenibilitat, fan que sigui imprescindible d’immediat la
redacció d’un nou pla de carreteres.

Actualment ja s’han iniciat els treballs de redacció
d’aquest nou Pla de carreteres, i es preveu que estiguin
enllestits abans de finalitzar aquest any. I els criteris
bàsics que es tenen en compte per a la redacció d’aquest
nou Pla de carreteres són: primer, la inserció del nou
Pla dins dels criteris de la mobilitat intermodal, és a dir,
considerant la mobilitat en el seu conjunt, tenint en comp-
te altres sistemes de transport a part del transport via-
ri, com el ferrocarril, i prioritzant els sistemes de trans-
port públic; segon, amb l’anàlisi de la sostenibilitat del
sistema, amb especial consideració dels aspectes rela-
cionats amb l’impacte mediambiental de les noves in-
fraestructures de gran capacitat; tercer, amb especial
consideració de tots els aspectes relacionats amb la se-
guretat viària, amb un capítol que consideri d’una for-
ma especial i amb una atenció detallada les inversions
adreçades a l’eliminació dels trams de concentració d’ac-
cidents i, en general, a la disminució de l’accidentalitat
i la mortalitat; en quart lloc, amb un fort impuls a la
xarxa comarcal, que es desenvoluparà amb el màxim
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detall, i a la xarxa local, la xarxa capil·lar, els nivells
d’actuació sobre la xarxa comarcal i local han de per-
metre una correcta estructuració del territori i han de
contribuir amb majors inversions a un reequilibri terri-
torial, i finalment, l’actualització de la xarxa bàsica pel
que fa al conjunt de les infraestructures de gran capa-
citat, que es troba en una fase de desenvolupament en-
cara insuficient.

Pel que fa a la planificació de les infraestructures fer-
roviàries, el Govern va aprovar en la seva primera ses-
sió l’encàrrec al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques d’una ampliació i nova redacció del
Pla d’infraestructures ferroviàries de Catalunya, que
havia estat a informació pública, i en una informació
pública allargada fins al 15 de desembre, però que te-
nia algunes mancances que, a criteri nostre, obligaven
a la seva reformulació, ampliació i redacció de nous
elements, per tal que es plantegi una ambiciosa xarxa
de transport de passatgers i mercaderies per ferrocarril
per al segle XXI, així com els plans financers i les inver-
sions quadriennals que l’han de fer possible.

Aquest Pla, justament per això, suposarà una modifica-
ció substancial dels continguts del que ja va ser sotmès
a informació pública i recollirà les propostes de l’Acord
pel Govern catalanista i d’esquerres i que, fonamental-
ment, són: la inclusió d’una línia mixta de passatgers i
mercaderies d’ample europeu que arribi als ports de
Tarragona i Barcelona i que pel corredor transversal ens
connecti amb la frontera francesa; que prevegi un es-
forç inversor en la xarxa convencional de les línies de
Manresa, Puigcerdà, la Pobla, i en rodalies, i que revi-
si i ampliï les previsions del Pla director d’infraestructures
de la regió metropolitana de Barcelona amb la creació de
la xarxa de metro regional exprés, al mateix temps que
preveu la creació de determinats centres logístics en
diferents punts de la xarxa viària de Catalunya, per pro-
duir nusos d’intersecció i estacions intermodals amb la
xarxa ferroviària i la xarxa viària d’alta capacitat.

I, finalment, els anuncio la preparació d’una nova llei fer-
roviària de Catalunya, més a llarg termini, per tal que re-
culli la possibilitat d’integrar a través d’aquesta Llei tot
el conjunt de línies de què es disposa i preveure la pos-
sibilitat, encara no suficientment estudiada i avançada,
d’una nova empresa de transports ferroviaris, ampliant-
la en els seus continguts actuals, a través de la matriu que
comporta Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa als ports, els anuncio la revisió del Pla de
ports de Catalunya, tot mantenint els criteris de la mo-
ratòria ampliada fins a desembre de 2004 per acord
d’aquest Parlament, i al mateix temps la incorporació
als ports de competència de la Generalitat de la coordi-
nació i de la potenciació dels ports de Barcelona i Tar-
ragona com a centres distribuïdors del sud d’Europa i
amb una voluntat de millorar-ne els accessos viaris i fer-
roviaris, que superin el col·lapse circulatori que avui
ofega, en part, les possibilitats de creixement i desen-
volupament del port de Barcelona, que s’ha de conver-
tir en el gran centre de distribució del sud d’Europa, de
tal manera que s’ha de facilitar l’accés ferroviari en les
tres amplades, i sobretot en l’ample internacional, i la
creació de noves línies per al transport de mercaderies
entre la península i Europa.

I, així mateix, els anuncio la voluntat d’aprovar els plans
estratègics pendents dels ports comercials de la Gene-
ralitat Sant Carles de la Ràpita, Vilanova i la Geltrú, i
Palamós, que assegurin un estret lligam entre el port, la
ciutat i el seu entorn.

És en aquest aspecte que, pel que fa als ports esportius,
els anunciava que, quan s’acabi la moratòria, el desem-
bre de 2004, la revisió del Pla de ports de Catalunya ha
de permetre mantenir criteris restrictius, de tal manera
que, només d’una forma molt excepcional i en deter-
minades zones de Catalunya, sigui possible, eventual-
ment, la construcció d’algun nou port esportiu.

Pel que fa als aeroports, els anuncio l’elaboració del Pla
estratègic dels aeroports de Catalunya, que ha de con-
templar de manera especial actuacions que permetin la
complementarietat dels aeroports de Reus i Girona en
relació amb el de Barcelona, que permetin impulsar el
nou aeroport de Lleida per a la seva adequació al trans-
port de passatgers i mercaderies –nou aeroport de Llei-
da–, i assegurar la intermodalitat als aeroports, conver-
tint, a més a més, l’aeroport de la Seu - Andorra en un
aeroport transestatal; fent de l’aeroport del Prat un au-
tèntic intercanviador multimodal, amb connexió ferro-
viària d’altes prestacions amb els aeroports de Girona
i Reus; fent-ne també un aeroport intercontinental;
col·locant els aeroports de Reus i Girona com a aero-
ports internacionals amb el desenvolupament de nín-
xols específics de mercat pel que fa al transport turís-
tic, a les companyies de baix cost i a les companyies de
càrrega, però també comptant amb els serveis regulars
domèstics operats per companyies d’aviació regional;
impulsant el gran potencial de Catalunya per a la càrre-
ga aèria, i anunciant d’una forma concreta que, pel que
fa a l’aeroport de Lleida, hem retirat el Pla director
d’Alfés i en volem consensuar una nova ubicació. La
Generalitat és propietària d’una gran finca a Alfés –112
hectàrees–, comprada a bon preu, però aquesta finca té
unes característiques que, d’acord amb tots els infor-
mes de què disposem i de què previsiblement disposava
també l’anterior Govern, no la fan raonablement accep-
table per als usos aeroportuaris, i, en conseqüència, és
voluntat d’aquest Govern iniciar els treballs per trobar
una nova localització per a l’aeroport de Lleida i donar-
li la dimensió i les característiques tècniques adequades.

Pel que fa a l’aeroport de la Seu - Andorra, la voluntat
d’aquest Govern, podíem situar-la més en el terreny de
l’omissió que de l’acció: no posarem impediments per-
què el Govern de l’Estat i el Govern d’Andorra conclo-
guin acords, sense menysteniment de les competènci-
es de la Generalitat, per desenvolupar aquest aeroport
al servei d’Andorra i de Catalunya.

Entrem en un àmbit d’una extraordinària importància
pel que fa a aquesta Secretaria i que es relaciona amb
les previsions i determinacions de la Llei de 13 de juny
de 2003, de la mobilitat, aprovada pel Parlament, que
va entrar en vigor el 27 de juliol darrer. La mobilitat és
un tema d’enorme importància; abordar els problemes
de la mobilitat és un tema cabdal, estratègic, per al fu-
tur de Catalunya i per a l’equilibri territorial, i, a través
del compliment de les previsions de la Llei de mobili-
tat, ens disposem a treballar per aconseguir el conjunt
d’objectius que han de millorar aquesta mobilitat i l’efi-
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ciència i la funcionalitat de la xarxa d’infraestructures
de Catalunya.

Per articular de manera específica aquest objectiu, s’ha
creat dins del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques el Programa per a la mobilitat i les grans in-
fraestructures, adscrit a la Secretaria per a la Mobilitat,
que tindrà com a comeses principals impulsar la plani-
ficació d’infraestructures relacionades amb la mobilitat,
coordinar el planejament d’aquestes infraestructures amb
el planejament territorial, com dèiem al principi, i fer el
seguiment i concertar els projectes de grans infraes-
tructures d’altres administracions i, al mateix temps,
desenvolupar les previsions de la Llei de mobilitat, que
són:

Primer, l’Observatori Català de la Mobilitat. Aquest ins-
trument de valoració i seguiment, definit a l’article 14
de la Llei, es configura com un instrument de recollida
i difusió de la informació més rellevant en matèria de
mobilitat i sostenibilitat. En aquests moments ja se n’ha
confegit el primer document, que serà distribuït i donat
a conèixer dins el mes de febrer; l’Observatori Català
de la Mobilitat, en funcionament amb estudis fets i amb
periodicitat i regularitat, publicació i donant a conèixer
els principals indicadors de la mobilitat i sostenibilitat
de les infraestructures.

Segon, directrius nacionals de mobilitat. Dins d’aquest
any es redactaran aquestes directrius, que, com saben,
tenen rang de pla territorial sectorial.

Tercer, un cop aprovades aquestes directrius, el Govern
impulsarà l’elaboració i aprovació dels plans directors
de mobilitat, així com la constitució de les autoritats
territorials de la mobilitat.

Quart, d’acord amb les previsions de l’article 21 de la
Llei, creació del Consell Català de la Mobilitat, que els
propers mesos serà objecte d’elaboració del seu regla-
ment i establirà la composició, l’estructura i el règim de
funcionament d’aquest Consell, de caràcter consultiu,
adscrit al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, però amb clara voluntat transversal; Pla de
mobilitat de polígons industrials, lligat a algun dels aspec-
tes, pel que fa al sòl industrial, que els comentava abans,
en el moment de parlar de la planificació territorial;
Llei de finançament del transport públic, que elabora-
rem dins d’aquest any; Pla de mesures de foment de la
mobilitat sostenible en el transport de mercaderies, i Pla
d’ordenació del sistema de peatges a les infraestructures
viàries.

En l’àmbit de la planificació de les infraestructures, dei-
xin-me passar ara a la gestió i a l’acció d’alguna d’aques-
tes infraestructures, anunciant que de forma immedia-
ta el Govern procedirà aquesta setmana a l’adjudicació
d’una primera part d’obres licitades per un valor total
de 40 milions d’euros en obres d’infraestructura viària,
en una adjudicació conjunta que farà l’empresa GISA
de més de 139 milions d’euros. I, en aquest camp, el
Govern farà la priorització de les infraestructures vià-
ries d’acord amb el nou Pla de carreteres, concertant i
concentrant la inversió, produint un increment de les
inversions en la xarxa comarcal i capil·lar, i incorporant
en els projectes criteris d’auditoria mediambiental i de
seguretat, amb nous criteris d’inserció d’aquestes in-

fraestructures en el paisatge, amb revisió dels projectes
inacabats, conflictius o que disposen de poc o insufici-
ent consens social.

En relació amb aquestes qüestions, el Departament, de
comú acord amb el Departament de Medi Ambient, man-
té obertes totes les possibilitats, que van des de la para-
lització momentània fins a la revisió de les seccions i
els traçats. I el diàleg institucional ha de permetre conju-
gar els interessos dels agents socioeconòmics i la impres-
cindible protecció del patrimoni natural. No se’ls escapa
que aquest conjunt d’uns pocs projectes insuficients,
inacabats, conflictius o que disposen de poc consens
social tenen noms i cognoms i que han de ser objecte
d’una atenció detallada i al detall, per part del Govern,
en un informe que sotmetrem al Govern, conjuntament
aquest Departament i el Departament de Medi Ambi-
ent, dins del proper mes de febrer.

Així mateix, el Govern iniciarà ara mateix una millora
de la senyalització d’orientació; és a dir, la millora de
tots els plafons que es col·loquen a les carreteres per
ajudar els conductors ha tenir un encaminament correc-
te cap a la destinació desitjada. Evidentment, aquesta
millora no té cap relació amb un canvi de la codifica-
ció de les carreteres com el que està fent ara el Minis-
teri de Foment, sinó que intenta ajudar l’usuari de la
carretera.

Per fer aquesta millora s’han tingut en compte tres cri-
teris: criteri de continuïtat, és a dir, que un cop senya-
litzat un determinat indret, a totes les cruïlles successives
que es trobi el conductor, també continuarà senyalitzat el
mateix indret; segon, criteri de llegibilitat, és a dir, que
el plafó de senyalització ha de contenir un nombre màxim
de mencions i amb una mida adient per tal que el con-
ductor que es desplaça a una determinada velocitat el
pugui llegir perfectament, i tercer, criteri de jerarquit-
zació, on s’estableixen unes categories segons la pobla-
ció i altres característiques del lloc que s’ha de senya-
litzar per tal de tenir un criteri homogeni per determinar
quins elements s’han de senyalitzar a cada cruïlla.

En una primera fase, l’actuació prevista millorarà la
senyalització de mil cruïlles i s’instal·laran deu mil nous
plafons. I és voluntat d’aquest Departament avançar en
la direcció d’una millora global de la senyalització, tant
per a conductors com per a vianants i persones que usen
la bicicleta, fins a disposar d’un sistema eficient de se-
nyalització que tingui les característiques d’alguns dels
països amb millors prestacions viàries de la Unió Eu-
ropea.

Així mateix els anuncio que és voluntat del Govern,
d’una forma transversal i, com a mínim, amb la col·la-
boració estreta entre el Departament d’Interior i el De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques,
endegar un pla de xoc per a la prevenció de l’acciden-
talitat i el reforçament de la seguretat a les carreteres de
Catalunya.

La lluita contra els accidents a les carreteres és un ob-
jectiu prioritari de tot el Govern, i quan la Unió Euro-
pea es marca en l’horitzó de l’any 2010 com a objectiu
la reducció en un 50 per cent de la sinistralitat, a hores
d’ara, el Pla català de prevenció de la sinistralitat es
proposa només una reducció del 15 per cent. És per
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això que en aquests moments entre el Departament d’In-
terior i el Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, en matèria de seguretat viària, iniciem el pro-
cés de preparació d’un nou pla de seguretat viària per
al període 2005-2007, que superi les previsions de l’ac-
tualment vigent per al període 2002-2005.

Els dos departaments hem acordat la creació d’un ob-
servatori permanent de l’accidentalitat en el qual es farà
un seguiment, dia a dia, de les dades d’accidents, sinis-
tralitat, victimització i punts negres en els trams de con-
centració d’accidents, trams en què en 158 punts de les
carreteres de competència de la Generalitat se situa el
més alt nombre d’accidents de totes les carreteres de
Catalunya. En sis mesos disposarem d’una proposta
d’actuació en tots els trams en els quals encara no s’ha-
gi actuat, i disposarem també d’un pla d’actuació en les
travesseres urbanes.

El nou Pla de carreteres tindrà un capítol destinat a la
seguretat viària en el qual es marcaran els mínims que
hauran de tenir totes les noves actuacions pel que fa a
la senyalització, amplada, vorals, tanques, protecció,
sistemes de seguretat... I en els pressupostos del 2004
hi haurà una partida específica per a la supressió dels
trams de concentració d’accidents.

En sis mesos elaborarem una normativa, que he comen-
tat ja fa una estona, que obligarà que tots els nous pro-
jectes incorporin les auditories de seguretat.

No se’ls escapa que, més enllà de les previsions de les
dues secretaries, pel que fa a l’acció a Catalunya ma-
teix, hi ha un conjunt de temes que només esmentaré,
però que obliguen a una especialíssima atenció pel que
fa a les relacions entre el Govern de Catalunya i el ni-
vell d’inversió en infraestructures, pel que fa als com-
promisos del Govern de l’Estat a Catalunya. I això exi-
geix l’obertura d’un procés d’intensíssima negociació,
no fàcil en l’actual conjuntura electoral, però que vo-
lem endegar i que ha de ser objecte d’un conjunt de
successives entrevistes els propers dies, i començant
aquesta setmana amb els més alts responsables del Minis-
teri de Foment, per tal de tractar totes aquelles qüesti-
ons avui encara no suficientment aclarides pel que fa al
traçat i característiques del TGV a Catalunya, en àmbits
encara no suficientment concertats: el Baix Llobregat,
el Barcelonès, el Vallès Oriental i Occidental i, en els
casos de Girona i Figueres, a les terres de Girona; pel
que fa a les infraestructures ferroviàries i pel que fa a
les infraestructures viàries també, la negociació dels
traspàs de la línia Lleida - La Pobla; pel que fa a la millora
de la línia de Barcelona - Vic - Ripoll i Puigcerdà, fins
a convertir-la en una via transnacional; pel que fa a la
millora de les prestacions d’aquelles línies convencio-
nals que hi ha a Catalunya i que tenen avui unes pres-
tacions obsoletes i impròpies d’un país civilitzat, i pel
que fa als grans eixos de comunicació viària que són
competència de l’Estat, sigui en el cas de la nacional II,
de la nacional 420, de l’eix Lleida - Vielha o del con-
junt de corredors de la Mediterrània o de l’Ebre, exac-
tament igual com amb l’eix pirinenc.

Ho resumeixo. El conjunt de les propostes d’actuació
immediata o a realitzar o a endegar dins d’aquest any
pel Departament són les següents.

Primer, redactar i aprovar el planejament territorial pre-
vist en la Llei de política territorial de 1983; revisar el
Pla territorial de les Terres de l’Ebre, i fer els plans terri-
torials de l’Aran i de l’Alt Pirineu de la Catalunya central
de les comarques gironines, de la regió metropolitana de
Barcelona, del Camp de Tarragona i de la plana de Lleida,
i revisar el Pla territorial de Catalunya. Segon: presen-
tació a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, el 5 de
febrer, de l’aprovació inicial del Pla director del litoral
català, amb voluntat de protegir el sòl no urbanitzable,
en cinquanta-cinc quilòmetres de costa, de suspendre les
actuacions en els sòls urbanitzables no programats i de
fixar directrius per a la minimització de l’impacte pai-
satgístic i ambiental en els sòls urbanitzables. Tercer:
elaboració immediata del Reglament que ha de desen-
volupar la Llei d’urbanisme de Catalunya. Quart: publi-
cació immediata i recuperació de l’endarreriment i po-
sada al dia dels anuncis dels acords ja presos per les
comissions d’urbanisme. Cinquè: revisió de la compo-
sició i funcionament de les comissions d’urbanisme de
Catalunya i territorials. Sisè: intervenció en el mercat
del sòl industrial i residencial. Setè: adaptació de la le-
gislació catalana a la Carta europea del paisatge. Vui-
tè: presentació a tràmit institucional i d’audiència de
l’Avantprojecte de llei de foment de barris i àrees urba-
nes que requereixen atenció especial, audiència publi-
cada al DOGC de dijous, text al web i a la seva dispo-
sició des d’ara mateix. Novè: redacció del nou Pla de
carreteres, considerant caducat l’anterior. Desè: revisió
del Pla d’infraestructures ferroviàries de Catalunya i
presentació, la propera tardor, del nou Pla d’infraes-
tructures ferroviàries de Catalunya amb una nova in-
formació pública. Onzè: revisió del Pla de ports de Ca-
talunya i continuïtat de la moratòria fins al desembre
del 2004 i manteniment dels seus criteris en endavant.
Dotzè: Pla estratègic dels aeroports de Catalunya. Tretzè:
definir un nou emplaçament per a l’aeroport de Lleida.
Catorzè: desplegar la Llei de mobilitat amb la creació
de l’Observatori Català de la Mobilitat, l’estudi i difu-
sió de les dades de què es disposa, l’aprovació de les di-
rectrius nacionals de mobilitat com a pla territorial sec-
torial, la creació i constitució del Consell Català de la
Mobilitat abans de final d’any. Quinzè: el Pla de millo-
ra de la senyalització d’orientació. I setzè: un nou pla de
seguretat viària per al període 2005-2007 amb un ob-
servatori permanent de l’accidentalitat, la supressió dels
trams de concentració d’accidents, amb un pressupost
específic, i la incorporació de les auditories de seguretat
en els projectes, amb una elaboració en sis mesos de la
normativa corresponent. Dissetè: revisió d’aquells pro-
jectes amb un insuficient consens social.

Acabo. Marco Polo fa la descripció d’un pont, pedra a
pedra. Khublai Khan li pregunta: «Quina és la pedra
que sosté el pont?» Marco Polo contesta: «El pont no
l’aguanta aquesta o aquella pedra, sinó el conjunt de la
línia de l’arc que formen tots junts.» Khublai Khan re-
flexiona en silenci, i després afegeix: «Per què em par-
les de pedres? Només m’interessa l’arc.» Marco Polo
sentencia: «Sense pedres no hi ha arc.» És una citació
que reporta Italo Calvino a Les ciutats invisibles.

Torno al principi de tot i a la necessitat de reflexionar,
planificar i actuar. Catalunya és com un mosaic. Ca-
talunya és com un arc, un arc de moltes pedres, un pont
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de futur. El pont és fonamental, l’arc l’aguanta, però no
hi ha arc sense pedres. Aquesta és la qüestió: la part i el
tot, Catalunya poble a poble i ciutat a ciutat, planifica-
da i pensada en el seu conjunt. La suma de les parts fan
un tot més competitiu, més sostenible i més al servei de
la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans. I
això és el que pretén, ni que sigui tancant amb una ci-
tació literària potser insòlita, aquesta meva primera part
de la compareixença.

Gràcies, senyores diputades i senyors diputats.

El president

Gràcies, conseller.

Suspenem per quinze minuts.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i
dos minuts i es reprèn a tres quarts de dotze.

El president

Es reprèn la sessió.

Té la paraula l’honorable Felip Puig i Godes, pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

El Sr. Puig i Godes

Moltes gràcies, senyor president; moltes gràcies, senyor
conseller, per la seva exposició. Deixin-me, de totes ma-
neres, que, senyor president, m’adreci a la Mesa lamen-
tant que trenquem una tradició que s’havia mantingut,
doncs, durant els darrers anys i les darreres legislatures,
en el sentit de no mantenir l’ordre de les intervencions i
que el grup majoritari de la cambra no pugui tancar...,
com ha estat, ho repeteixo, normalment establert en to-
tes les compareixences i en tots els treballs de les co-
missions durant, ho repeteixo, els darrers anys. Però
com que aquest no ha estat el motiu de la seva interven-
ció, senyor conseller, passaré en tot cas a comentar i a
exposar el que ha estat l’opinió de Convergència i Unió
davant de la seva exposició, exposició que entenem,
comprenem i esperem que en el to i en els nostres po-
sicionaments sigui coherent amb la comprensió que
aquests trenta-quatre dies, em sembla que vostè ha es-
mentat, de feina d’aquest nou Govern, doncs, ha de tenir
pel que fa a la relativització i a la perspectiva que les
noves polítiques, que esperem que el Govern tripartit
vagi explicitant, puguin ser, durant els propers dies i
durant els propers mesos, més sòlidament implantades
i implementades.

Tot i així, sí que li vull dir, senyor conseller, que amb
la seva exposició ens ha atorgat o ens ha configurat una
doble perspectiva, un doble sentiment. D’una banda,
d’una certa tranquil·litat; una certa tranquil·litat pel que
fa a observar que existeix una clara continuïtat del gruix
de les polítiques, dels criteris, si m’ho permet, fins
i tot, de l’organització i d’alguns responsables, en defi-
nitiva, de les propostes que avui hem escoltat en aquesta
compareixença. Continuïtat, de totes maneres, que –no
pas amb nosaltres, que segurament ja estem avesats a
aquesta dialèctica, però sí que segurament amb bona
part de la societat– pot atorgar o pot tenir una certa,
també, percepció d’estranyesa, perquè si durant els

darrers anys ha estat, la política del Govern, clarament
assetjada per una oposició i per un desgast sistemàtic
dels tres partits que avui configuren el Govern, que avui
la major part, per no dir quinze dels disset objectius que
ha exposat, formin part d’una continuïtat, fins i tot,
sobre les feines que havia estat preparant –que en part
és lògic en algunes actuacions inversores, però no pas
en les línies polítiques–, siguin continuïtat clara de la
que ha estat fent Convergència i Unió, doncs, segur que
a algú li pot provocar una certa, ho repeteixo, perplexi-
tat, i que es pugui valorar, en tot cas pel que fa al pas-
sat i no pas pel que fa al present o al futur, doncs, una
clara actuació demagògica, atenent, ho repeteixo, que
existeix una coherència important amb bona part de les
polítiques que avui aquí hem escoltat.

Continuïtat que s’observa, per exemple, en les propos-
tes que, òbviament, amb una llei aprovada pel Parla-
ment com la Llei de mobilitat..., es fonamenten algunes
de les que vostè ens ha avançat. Vull recordar que l’Ob-
servatori de la Mobilitat ja ha estat creat els darrers me-
sos i que a partir d’aquí, doncs, segur que tindrem ocasió
de continuar reflexionant i buscant acords i consensos en
aquest àmbit, la mobilitat. També, que el segon Pla de
carreteres, doncs, havia estat ja iniciat com a conse-
qüència, igualment que el Pla d’infraestructures ferro-
viàries, d’un acord transversal amb la societat, amb els
sectors emprenedors, també amb els partits polítics, de la
Mesa d’Infraestructures. Els treballs del Pla de senya-
lització, o també del Pla director litoral, que és cert que
–i ho haig de recordar– l’actual Govern ha recuperat i
ha reincorporat en les seves propostes i que estaven en
un estat molt avançat de tramitació i d’elaboració. O el
fet que, pel que fa al Pla de supressió dels trams de con-
centració d’accidents, doncs, també en una clara línia
de continuïtat, proposi un segon Pla de seguretat viària
a partir de l’any 2005, que és quan s’haurà completat la
important feina que s’està fent –i que estic convençut
que es continuarà fent els propers mesos– per tal de
millorar la seguretat de les carreteres del país.

Però precisament en allò en què no observem continu-
ïtat, que és en molt poques coses, sí que hem de mar-
car, doncs, una clara inquietud, que, en tot cas, es veurà
també explicitada en allò que no ha dit avui, senyor con-
seller.

Per exemple, li hem de dir que observem amb molta
inquietud la política d’habitatge. La política d’habitat-
ge, entenem que és la primera víctima de l’acord tripar-
tit i d’aquest acord de govern, que va, a més, en contra
clarament del que vostè ha intentat exposar i que estem
convençuts que el seu equip així ho voldrà exposar els
propers mesos i els propers anys, que és una certa raci-
onalització de l’Administració i una major eficàcia. No
anem cap a l’agència catalana de l’habitatge: anem cap
a una multiplicació i una fragmentació clara de les po-
lítiques d’habitatge, fet que estem convençuts que no
aportarà res de positiu en un àmbit i en una política tan
sensible i tan complicada com la que en aquests mo-
ments tenim entre mans.

També veiem amb preocupació el fet que tindrem, mal-
grat les dificultats, que n’érem conscients, de l’aeroport
d’Alfés, tindrem un retard i una dilació de no sé quants
mesos, però potser també algun any, per començar a
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veure realitzada la infraestructura aeroportuària que
Lleida i les seves terres necessiten.

I també li haig de dir que esperarem amb una certa ex-
pectació el que jo haig d’entendre que és l’única nove-
tat dels disset objectius que vostè ens ha exposat: la del
nou règim de funcionament de les comissions d’urba-
nisme i aquesta nova periodicitat, que la reducció dels
ordres del dia, espero, doncs, que, com vostè ha anun-
ciat, vagi paral·lela a un major ritme de les seves convo-
catòries, però que estic convençut que difícilment hi
haurà, si el que es vol és mantenir l’àmbit de concerta-
ció i de diàleg que des de la Direcció General d’Urba-
nisme –i a vostè li consta, i, per les decisions que ha
pres, ens consta que li consta–..., tindrà aquest àmbit,
doncs, ho repeteixo, un aspecte molt sensible de segui-
ment, però també, al mateix temps, de col·laboració per
part de la primera força política del país.

Ara bé, el que sí que ens ha generat inquietud és el que
no s’ha dit en aquesta compareixença i que estem con-
vençuts que també és compartit per bona part de la so-
cietat catalana; inquietud pel que fa als records, a la
memòria històrica, en recordar que, quan el Partit So-
cialista ha tingut responsabilitats de govern, en aquest
cas a l’Estat espanyol, és quan s’han produït, d’una ban-
da, les menors inversions en infraestructures a Catalunya;
les menors inversions, relativament i proporcionalment,
en la història dels darrers vint-i-cinc anys a Catalunya
s’han produït quan governava el Partit Socialista. I tam-
bé la major capacitat de concentració, de visió radial i
d’impediment de desenvolupament competencial per
part del Govern de la Generalitat, s’ha produït també en
època dels governs socialistes a Madrid.

Hem de recordar que en època socialista es va crear
AENA, es va crear Puertos del Estado, organismes cen-
tralitzadors de la gestió aeroportuària i portuària de Ca-
talunya. També que en època pretèrita es va tenir decre-
tat el tancament de la línia ferroviària de Lleida a la
Pobla de Segur, i preparat el tancament també, per poca
rendibilitat econòmica, de la línia ferroviària de Vic a
Puigcerdà. Avui escoltem que aquestes seran actuaci-
ons prioritàries d’aquest nou Govern, i ho celebrem,
però li haig de dir, evidentment, que els precedents acu-
mulats no generen una excessiva confiança.

Però no només algunes d’aquestes actuacions pretèri-
tes en el temps i en l’espai, sinó potser més properes,
com recordar que l’actual president de la Generalitat,
en la seva anterior etapa al front de la capital de Ca-
talunya, va ser el que va provocar la major deslocalit-
zació que en la història moderna recorda la societat ca-
talana; deslocalització de més de tres-cents mil habitants
que han hagut de buscar habitatge i solució fora de la
ciutat de Barcelona. O nous intents de localitzacions
industrials, com el 22@, que avui tenen clares mostres
de defallença o d’ineficàcia pel que fa a aquestes noves
iniciatives en sòl industrial. O –per què no recordar-
ho?– els intents i els atacs que va tenir un espai a pro-
tegir com és Collserola i que, evidentment, en les dar-
reres etapes de l’urbanisme socialista, doncs, ha estat
també objecte de tensions i desenvolupaments impor-
tants.

I estem convençuts que tampoc el model urbanístic de
desenvolupament, d’ocupació del litoral, de política d’ha-

bitatge, seran, per exemple, les actuacions que en el front
marítim de la ciutat de Barcelona s’han produït els dar-
rers anys o s’estan produint en aquests moments, tant
des d’un punt de vista d’impacte ambiental, paisatgís-
tic, d’ocupació del litoral, de política d’habitatge soci-
al..., en definitiva, grans oportunitats perdudes, això sí,
sota la política, en aquest cas, del principal partit del
Govern.

I la memòria històrica també ens recorda, per exemple,
que l’actuació en barris que s’ha produït durant els dar-
rers anys, sobretot orientada en aquest cas des de la po-
lítica del Patronat Municipal de l’Habitatge..., només a
través d’intervencions del Govern de Catalunya s’han
pogut començar a superar situacions com les dels po-
lígons dels anys seixanta a què vostè feia referència, a
través de la gestió d’una empresa que depèn de vostè
ara, que és Adigsa; o també les iniciatives de rehabili-
tació en els barris del Governador, de la Mina, i altres
barris que requereixen intervencions importants i que
no van ser pas impulsades des de l’Administració soci-
alista.

I també, finalment, deixin-me que en el camp de la me-
mòria històrica li recordi que algunes de les incerteses
que avui tenim en l’alta velocitat, sobretot a la ciutat de
Barcelona i a les comarques metropolitanes, són pro-
ducte d’una falta de recerca, de consens, entre l’Ajun-
tament de Barcelona i el Govern de Catalunya, i que
esperem que en el futur això pugui ser superat i que no
hàgim d’acceptar imposicions que en aquest cas, ho
repeteixo, avui encara ens atorguen una mala funciona-
litat i una mala solució d’alguns dels reptes que vostè
ha esmentat i que ja estan contemplats en les propostes
que tenim sobre la taula i en els plans i en les infra-
estructures que s’estan fent. En aquest sentit, deixin-me
que els recordi que una de les novetats, que és la con-
nexió dels ports de Barcelona i Tarragona a l’ample eu-
ropeu i a xarxes d’altes prestacions ferroviàries, és una
actuació que ja està més que contemplada, prevista,
pressupostada i, fins i tot, en aquests moments, ja, ini-
ciada i executant-se.

Però no cal que fixem tant la memòria històrica en el
temps passat; per això dic, senyor conseller, que tam-
bé ens inquieta el que no s’ha dit en aquesta comparei-
xença però s’ha estat dient els darrers dies, i s’observa
en el territori, i s’observa en les declaracions i en els
posicionaments públics, contradiccions que ens gene-
ren també alguns interrogants.

Què passarà amb la infraestructura de l’eix Vic - Olot
i el túnel de Bracons? Vostè ens ha anunciat un infor-
me que el mes de febrer serà objecte de valoració, però
mentrestant es produeixen situacions d’incertesa, d’inse-
guretat, que segur que estan portant en aquests mo-
ments, doncs, clares inquietuds en iniciatives, en ambi-
cions, en il·lusions, que la millora de les comunicacions
en aquestes comarques..., doncs, segur que estaven en
aquests moments clarament identificant opcions de fu-
tur. Què passarà amb el quart cinturó? I també la visió
contradictòria dels tres partits que configuren el Govern
sobre una infraestructura absolutament fonamental per
resoldre, en part, les congestions viàries de la xarxa me-
tropolitana. Què farem amb el túnel d’Horta, a part de
–i segurament, doncs, és una idea que s’haurà d’estu-
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diar, però que ja va ser estudiada– destinar-la a infra-
estructura ferroviària, cosa que avui és innecessària i
que, fins i tot, ni el Pla director d’infraestructures con-
templa ni recull, perquè es va desestimar ja en el seu
moment? Què farem amb el túnel d’Horta? Què passarà
amb la prolongació de l’autopista del Maresme fins a
Blanes? O què passarà amb l’anella de les Gavarres?, si
es tiraran endavant els projectes que estaven ja previs-
tos, projectats, pressupostats i programats. Què passa-
rà també, evidentment...?, en aquest cas, com ens ha dit
vostè, si l’omissió de la seva intervenció com a govern
i com a conseller en l’aeroport de la Seu voldrà dir que
continuarem amb alguna infraestructura aeroportuària
esperant la no-acció del Govern de l’Estat, o intentarem
continuar buscant complicitats amb el Govern andorrà,
d’una manera discreta, i amb altres institucions, perquè
aquesta actuació pugui ser, fins i tot d’una manera prò-
pia, impulsada des del Govern de Catalunya i des del país.

No ens ha parlat de peatges excessivament, i ho ente-
nem, tot i que algun membre del seu equip coneix a
bastament el pacte i l’acord a què vam arribar els dife-
rents partits polítics i la societat catalana en un tema
molt sensible. Però entenem que les visions contradic-
tòries entre els tres partits de govern porten a no poder
concretar excessivament si continuarem aplicant l’acord
de peatges, exigirem que els peatges els pagui Rita o
aconseguirem el rescat dels peatges, tots, en un sol exer-
cici pressupostari, al més aviat possible.

També ens inquieta veure que les principals propostes
ferroviàries són les de fer un tren transversal, ho repe-
teixo, del qual avui no s’ha parlat, però que és evident
que ja li anunciem que creiem que el primer que cal fer
és reforçar les actuals infraestructures, millorar l’eficà-
cia de les actuals xarxes, coordinar millor i aconseguir
l’autoritat única en matèria ferroviària a Catalunya, i no
pas plantejar-nos un projecte que, ambientalment, tèc-
nicament i econòmicament, estem convençuts que és
inviable.

En qualsevol dels casos, senyor conseller, ho repeteixo,
més enllà de valorar amb certa tranquil·litat –i dic «amb
certa»– la continuïtat de l’obra de Convergència i Unió,
sí que creiem que aquests records històrics, que aques-
tes contradiccions i aquestes indecisions generen avui
inquietuds; inquietuds que la seva diagnosi dels grans
problemes no creiem que vingui avui a resoldre; diag-
nosi dels grans problemes que compartim –diagnosi
dels grans problemes que compartim–, però que, més
enllà de les solucions que ja havíem impulsat des del
Govern de Convergència i Unió, la major part de les
quals vostè continua i pensa desenvolupar, no hi veiem
cap nova resposta ni cap nova orientació, si més no, ho
repeteixo, silencis o contradiccions que caldrà que du-
rant els propers mesos es vagin aclarint.

Finalment –acabo, senyor president, senyor conseller–,
també agraint-li la cita literària que ens ha destinat: les
pedres –i suposo que Marco Polo i el Khublai Khan
també ho valoraven–, a Catalunya, també continuen
sent les mateixes. Els ponts, pel que veiem, continu-
en sent, bàsicament, també els mateixos. En qualsevol
dels casos, sí que li agrairíem que, ara que comencen a
veure que amb les pedres s’han de construir ponts, obli-
dem i s’oblidin que en altres ocasions de responsabili-

tats polítiques, quan vostès no governaven, les pedres
no s’han dedicat a construir, sinó que s’han dedicat a
desgastar, a destruir i a erosionar. Aquí sí que no ens hi
trobaran, i els asseguro, senyor conseller, que en aquest
cas sí que el Departament, la política que vostè dirigeix,
tindrà una oposició més constructiva i més dialogant
que la que ens vam trobar nosaltres durant els nostres
episodis de govern.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Felip Puig. Té la paraula el senyor con-
seller.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Moltes gràcies, senyor president. Quan jo era petit hi
havia una expressió una mica rara, perquè era una mena
de castellanització, deia: aquest és un «matalascallando»,
o aquest tira la pedra i amaga la mà. Tinc la impressió
que és el que ha fet vostè avui, ara, no?, que és que,
intentant fer veure que no hi ha cap novetat en la nos-
tra presentació de les principals polítiques d’aquest De-
partament, i que tot és una estricta continuïtat d’allò que
havia fet el Govern anterior –que no he esmentat gai-
rebé ni una sola vegada–, en realitat aquí el que passa
és que aquella vella oposició, que, segons vostès, prac-
ticava la «política del misto», ara està en el Govern i es
troba que tot allò que volia desgastar des de l’oposició
ja li està bé i se n’aprofita. Home, no. I la veritat és que
vostè pot tranquil·lament intentar trobar tots els elements
de continuïtat, o fer un excurs per la memòria històri-
ca, que en el cas de vostè hauria de ser un arma de doble
tall i que l’afectaria d’una forma, també, com a anterior
Govern, clara, i, per altra banda, intentar desqualificar les
propostes noves que hi ha en tot el que li he exposat.

De totes maneres, esmento uns quants temes de caràc-
ter puntual que vostè ha situat sobre la taula al voltant
de les inquietuds, per dissipar-li les inquietuds i, sobre-
tot, per situar el debat en el seu punt.

Primer, pel que fa a la política d’habitatge i específica-
ment a la política de barris, home, si vostè s’hagués lle-
git el Decret de constitució i d’organització del nou Go-
vern, sabria que Adigsa és ara una empresa pública que
no depèn d’aquest Departament, sinó que depèn d’un
altre departament o eventualment de la relació entre dos
departaments, concretament el de Medi Ambient i Habi-
tatge i el de Benestar i Família. I, en conseqüència, tota
aquella preocupació pel que fa a les polítiques d’habitatge
i a la possibilitat o no de crear una agència catalana de
l’habitatge, ja la pot dissipar, perquè en un any aquest
Govern farà més passes en la direcció de la creació d’una
agència catalana de l’habitatge que totes les que puguin
haver fet vostès durant vint-i-tres anys, amb una polí-
tica d’habitatge francament erràtica i poc ben plantejada.

Segona qüestió: Alfés. Estigui tranquil. Lleida ha de
tenir un aeroport, ara, vostès es van guardar al calaix un
informe del 16 de desembre que deia que..., l’informe
d’impacte ambiental era negatiu. I que, per tant, no era
recomanable la localització de l’aeroport a Alfés. Vos-
tè encara estava en funcions i jo encara no havia entrat
en aquell despatx. Per què es va guardar aquest infor-
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me al calaix? Era un trumfo que em va reservar? Bé,
doncs ja el traurem, no? I així la societat lleidatana sa-
brà exactament per què, si bé és veritat que l’operació
de compra al Ministeri de Defensa de 112 hectàrees per
60 milions de pessetes va ser, en qualsevol cas –i ser-
veixi per al que serveixi la Timoneda–, és una bona ope-
ració, és una bona operació..., el que queda clar és que
hi ha elements suficients per haver d’emprendre nous
estudis per a una nova localització, que, a més a més,
intentarem que sigui trobada i comprada sense cap me-
canisme del tipus que ens hem trobat en alguns casos,
que ara són d’una certa actualitat i que afecten les for-
mes de sobrevalorar determinades compres per part
d’organismes en els quals vostès havien tingut una res-
ponsabilitat directa.

Tercer: miri, el Govern andorrà vol que el deixin nego-
ciar tranquil·lament amb el Govern espanyol. I el Go-
vern andorrà, quan hi parlem, ens diu: «Digueu que esteu
disposats a ajudar perquè l’aeroport de la Seu - Andorra
funcioni i funcioni bé, i s’ampliï d’una forma adequa-
da, però sobretot no poseu pals a les rodes com han fet
fins ara els actuals governants de Catalunya.» Això és
el que diu el Govern andorrà. Per tant, convé que vos-
tès sàpiguen que en aquests moments, amb relació a
l’aeroport d’Andorra, també, ha de quedar clar que no-
saltres actuarem de tal manera que avancin les conver-
ses sense massa obstacles perquè es pugui materialitzar
i concretar l’avenç d’aquesta infraestructura necessària
per al Pirineu.

Pel que fa a la continuïtat i al futur de l’eix Vic - Olot,
jo he dit el que he dit i val per al que val, és a dir, m’hi
reafirmo. Però tant, com em reafirmo en el que he dit,
dic que un tram del túnel amb quatre carrils, amb via
segregada, amb pendents del 8 per cent, entregant ma-
lament a la vall d’en Bas i passant malament per algu-
nes zones d’Osona, era un projecte que intentava fer
entrar el clau per la cabota. I, a més a més, un projecte
teòricament pressupostat, adjudicat, fent-se i amb una
continuïtat no definida i amb un conflicte social i ins-
titucional en marxa a la Garrotxa, per manca d’acord
amb els ajuntaments de les Preses i Olot pel que fa al
traçat entre Sant Esteve d’en Bas i la variant d’Olot, era,
en termes reals de política de consens, un suïcidi polí-
tic. Suïcidi que ens han deixat servit, per altra banda, i
que entomarem de tal manera que intentarem fer pos-
sible, com els he dit, la concertació entre les necessitats
expressades per sectors socioeconòmics i els agents soci-
als i, al mateix temps, la millor preservació del territori i
del paisatge. Perquè pendents del 8 per cent, quatre car-
rils més un carril per a frenada, en l’àmbit de la boca
nord del túnel, fins i tot era un projecte que contrave-
nia la legislació en matèria de carreteres d’aquest país
i de la Unió Europea.

I, és clar, plantejar tot el conjunt de temes que a vostè
el preocupen i que diu que li generen inquietud, de la
forma com ho ha fet, m’obliga a dir el següent: en tots
els casos aquest Govern abordarà tots els temes que vostè
ha esmentat seguint com a criteri bàsic l’Acord de go-
vern que vam subscriure les tres forces polítiques que
donen majoria a aquest Govern. I farem tot allò que cal-
gui per tal de garantir-ne el compliment.

Per tant: anella de les Gavarres, no ho dubti, figura en
l’Acord de govern. Ara, sigui quina sigui la infraes-
tructura que a vostè li provoca preocupació, el seu fu-
tur depèn d’aquells estudis i de l’anàlisi del seu impacte
que vostès o no han fet o van fer malament, com és el
cas de l’eix Vic - Olot. I, en conseqüència, aquest Go-
vern se sent amb les mans força lliures, apel·lant a la
memòria històrica, sense gaires hipoteques, per deixar
clar que, contra el criteri expressat en campanya d’una
forma reiterada, obstinada, pertinaç, que aquest seria un
govern que ho pararia tot, aquest és un govern que no
solament no ho pararà tot sinó que accelerarà coses. La
prova: la voluntat de posar el comptador a zero en les
publicacions dels acords de les comissions d’urbanis-
me. I al mateix temps revisarà adequadament determi-
nats projectes perquè així quedi clar que hi ha una al-
tra manera de fer, hi ha una altra manera d’entendre les
coses, hi ha una altra manera d’escoltar i hi ha una al-
tra manera de planificar.

Perquè vostè esmenta diverses vegades el fet que algu-
nes infraestructures han estat planificades, projectades
i pressupostades pel Govern anterior. Algunes d’elles, si
les haguéssim de considerar pressupostades, com vostè
diu, ho serien amb una fragilitat i amb una improvisa-
ció tan radicals que a aquest conseller, que només sap
sumar, restar, multiplicar i dividir, li costa de veure per
quin «artilugi» es pot dir que segons quines coses estan
realment finançades, si no és amb un mètode que, si no
genera cap dubte ara pel que fa a la possibilitat de lici-
tar i executar, en genera molts a cinc, deu o vint anys
vista, a l’hora de projectar les anualitats compromeses
ara sobre determinades infraestructures, pel fet que les
presses els han portat a fer determinades coses filant poc
prim i, per tant, deixant penjats alguns temes, pel que
fa al finançament, que generen molts dubtes a l’actual
Govern.

Pensin, si no, en allò que haurem de dir i parlar pel que
fa al finançament de la línia 9 del metro i específicament
a les operacions de compra del material rodant, com a
resolució dels concursos realitzats i adjudicació a de-
terminades empreses –per exemple a l’empresa Als-
tom–, i els instruments financers que han de permetre
subscriure el contracte de compra d’aquest material ro-
dant, que ara per ara encara és un enorme interrogant
que vostès ens han deixat sobre la taula, si és que d’això
en podem dir, i realment és el que val, «memòria histò-
rica».

Per la resta, tota la resta que m’ha dit recorrent al pas-
sat, intentant barrejar l’Ajuntament de Barcelona, l’ac-
tual president de la Generalitat, la política del Partit So-
cialista i el retard en les infraestructures..., han passat
molts anys, situem les coses en el seu punt. En aquests
moments –en aquests moments– el Govern de l’Estat
està fent un esforç inversor raonable, però si descomp-
téssim l’impacte que en aquesta inversió fa el tren de
gran velocitat, la inversió se situaria per sota dels nivells
inversors dels millors anys dels anys noranta. Si això és
així, allò que hauria de quedar clar és que aquest Go-
vern el que vol, i el que proposarà al Govern de l’Estat,
és que, un cop desaparegut l’efecte de l’esforç inversor
en matèria del tren de gran velocitat, el Govern de l’Es-
tat mantingui el volum d’inversió actual per tal de re-
cuperar els endarreriments històrics acumulats durant
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molts anys en determinades infraestructures que, com
la 340, la N-II, la 240 i tot el conjunt d’infraestructures
viàries, i no diguem ja ferroviàries, que l’Estat té a Ca-
talunya, tenen moltes coses que desitjar.

Home, no vagi a buscar determinades arrels o tres peus
al gat parlant del tren de la Pobla o del tren de Vic -
Ripoll - Puigcerdà, perquè ho van deixar tot aturat en
el moment en què els venien la línia no sé si per sis-
cents o per mil cinc-cents milions de les antigues pes-
setes, en el mateix moment en què Renfe estava venent-
se els actius principals d’aquesta línia a l’entorn de la
Pobla, i vostès no van arribar a concretar un tracte que
signifiqués una cessió competencial d’aquest tren a Fer-
rocarrils de la Generalitat, prèvia inversió raonable del
Govern de l’Estat en la seva actualització i modernització.

Home, francament, jo crec que de tot el que vostè ha
assenyalat voldria creure que naturalment vostè té més
que memòria històrica: té memòria recent, és clar. I en
la memòria recent, encara no fa trenta-cinc dies que va
sortir de les portes d’aquell despatx; és evident que vos-
tè pot creure que s’estableix una línia de simple conti-
nuïtat entre els treballs de la seva Conselleria i aquest
nou Govern. Li asseguro que, en allò que és raonable,
jo li dono plenes garanties d’aquesta continuïtat. No
som, contràriament al que algú voldria pensar, un go-
vern insensat; ens caracteritza el seny i la ponderació.
Ara, li asseguro també que, en tots aquells elements que
podrem continuar debatent en el futur en què o la im-
provisació, o la inèrcia, o l’acumulació d’errades, o les
formes de fer precipitades, han deixat una herència no
satisfactòria, o una manera d’abordar determinats pro-
blemes insuficient, aquest Govern aplicarà totes les cor-
reccions necessàries per tal que en la suma dialèctica de
les continuïtats i les discontinuïtats aparegui una nova
política de veritat al servei d’una millora de la planifi-
cació territorial i de les infraestructures d’aquest país.

I res més.

El president

Molt bé. Gràcies, senyor conseller. En rèplica, té la parau-
la el senyor Puig.

El Sr. Puig i Godes

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, li
haig d’assegurar que, així com la primera cita sí que
l’he entesa, la del Marco Polo i el Khublai Khan, en
canvi la segona, això de tirar la pedra i amagar la mà,
no l’he entesa. Jo no he parlat ni d’insensatesa, ni de
desqualificació; només hem constatat, hem parlat del
que s’ha dit, i hem parlat del que no s’ha dit. Per tant,
en cap cas és la nostra tònica insinuar, venir aquí a su-
posar, com m’ha semblat entendre –potser vostè em
desmentirà després, i li ho agrairia–, el que es fa, el que
s’ha fet o el que es vol fer, no?

Sí que li haig de dir que no ens ho posen massa fàcil. Sí,
és lògic pressuposar que a una força política jove com
la nostra, que ha estat vint-i-tres anys al Govern, li ha
de costar passar a fer d’oposició. Ja li ho reconec. Ens
costarà i ens costa, per tant, trobar el to de l’oposició.
Però és que no ens ho posen gens fàcil, perquè vostès
continuen fent d’oposició a l’oposició, i aleshores li

haig de reconèixer que nosaltres hem de fer esforços
també per no continuar fent de govern. I en tot cas...
(Remor de veus.) Clar, per això li dic que no ens ho po-
sen gens fàcil, per aquesta actitud en què constatem, ho
repeteixo, que no s’aborden alguns dels temes impor-
tants del país amb visió de futur, sinó que hi ha clara
indecisió, indefinició o contradiccions en aquells rep-
tes, alguns dels quals, sí, són problemes que el Govern
tenia sobre la taula i que avui vostès, doncs, s’han tor-
nat a trobar, evidentment, amb la continuïtat de la reso-
lució d’aquests problemes que afecten la nostra socie-
tat. No apareixen, en tot cas, noves propostes de solució.

Em consta que vostè s’ha entrevistat amb tots els direc-
tius que van continuar després de la meva marxa en el
Departament, tant els que –alguns– continuen, com els
que no han continuat. Em consta. Però també em cons-
ta que hi han altres directius d’altres empreses que han
canviat d’adscripció que encara no han pogut ni tan sols
traslladar el cartipàs als nous consellers, sobretot en
política d’habitatge. I, per tant, per això li dic jo que,
en política d’habitatge, que és un dels grans problemes
i inquietuds del país, crec que, ara per ara, els passos
que s’estan donant no van en la bona direcció.

Que hi havien problemes ambientals amb Alfés? Ja ho
sabíem, evidentment que ho sabíem... Clar que ho sa-
bíem, i tant! I per què...?, perquè es va trobar vostè el
seu informe quan va arribar, perfectament, a finals de
desembre, a sobre la taula, com jo tenia, evidentment,
tot aquest cartipàs i aquest expedient. I que s’havien de
resoldre amb majors propostes conversadores, amb noves
modificacions segurament d’alguns aspectes que s’ha-
vien plantejat, per tal d’intentar-ho superar i no perdre
noves oportunitats de tenir una infraestructura al més
aviat possible a Lleida.

I de trumfos, clar que n’hi hem deixat, de trumfos, so-
bre la taula... (Veus de fons.) Sí, molts trumfos. Li hem
deixat trumfos, li hem deixat decrets preparats, s’han
pres decisions coherentment, s’han acordat noves tari-
fes de peatges d’acord amb els decrets que va deixar
preparat el Govern, s’han impulsat plans, com el direc-
tor del litoral, que vostè ens ha anunciat, el segon Pla de
carreteres, que estaven en preparació i que no me’n vull
atribuir estrictament..., sinó que sóc conscient a més
que havien sigut objecte de consens ampli i transversal
i que és lògic que es continuïn... Però sí, s’han deixat
trumfos i s’han deixat coses encarrilades, i ben encar-
rilades, a què vostè està donant continuïtat, com el sen-
tit comú també portava a entendre que això passaria.

No entenc què és el que vostè ha parlat de mecanismes
de sobrevaloració, i prefereixo no entendre-ho, perquè
si vol dir alguna cosa concreta espero que la digui. I en
qualsevol dels casos li prego que no es posi en boca
d’altres. Si de cas el Govern andorrà ha de dir alguna
cosa, li asseguro que no diu el que vostè en aquest cas
ens ha dit.

I pel que fa al Vic - Olot, tindrem temps per parlar-ne.
Vostè diu el que diu, es reafirma en el que diu i diu més.
És un projecte important que té possibilitats de tirar
endavant, i jo crec que, el problema, el tenim més avi-
at no en el que s’està fent, perquè m’ha semblat intuir
que vostè parlava fins i tot d’il·legalitat d’un projecte –em
sorprèn molt, en algunes polítiques de continuïtat que
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vostè té en el Departament, que em parli d’il·legalitat d’un
projecte–, però sí que li dic que les majors amenaces
pel que fa a Bracons es situen, ho repeteixo, en les con-
tradiccions entre els tres partits, i no només entre els
tres partits, sinó en els mateixos partits, en funció del ter-
ritori en què ens situem, per donar continuïtat a aquesta
infraestructura.

No m’ha parlat del quart cinturó, però deixi’m que aca-
bi ja, senyor president, citant dos aspectes que vostè al
final ha posat sobre la taula també, amb aquesta actitud
que jo li deia abans d’oposició a l’oposició. Escolti, no
estem descobrint els sistemes concessionals per adjudi-
car obres; el mètode alemany és un mètode que s’uti-
litza en molts països, per exemple a Alemanya –d’aquí
li ve el nom–, per finançar infraestructures. No estem
inventant-nos res il·legal. Precisament per això, perquè
estem adaptant noves polítiques també financeres per
superar les mancances que tenim, i que vostè també es
trobarà, com em vaig trobar jo, per donar realitat a les
necessitats del país, malgrat els problemes financers
que té Catalunya, doncs, apliquem mètodes perfecta-
ment possibles per projectar, invertir, fer les actuacions
en infraestructures.

I pel que fa a la línia 9, quan vulgui, senyor conseller,
podem explicar què és el que teníem pensat nosaltres
perquè tot funcionés perfectament des d’un punt de vis-
ta de l’engranatge financer i del programa d’explotació
que s’haurà de tenir en el futur.

Però vostè ha citat, com a garantia de la confiança que
hem de tenir en aquest Govern, l’absolut respecte i l’es-
crupolós compliment del pacte subscrit per part dels
tres partits. Deixi’m que li digui que no hi tenim cap
confiança, perquè la primera mostra explícita i pública
de l’incompliment del pacte de govern s’ha donat, no
en un àmbit d’infraestructures, sinó en un àmbit de la
comunicació, de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, en què s’ha contravingut el que es va signar. I, per
tant, tenim seriosos dubtes que aquest acord inspiri i
pugui solidificar la confiança en el futur de tot allò que
el país necessita.

En qualsevol dels casos, ho repeteixo, senyor conseller,
temps tindrem els propers mesos per parlar, això sí, de
coses més concretes, de projectes, de programes en què
esperem, ho repeteixo, que les properes setmanes el
Govern pugui acabar de configurar criteri i d’impulsar
les solucions que continuarem esperant.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Felip Puig. Té la paraula el senyor con-
seller.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Simplement per dir que en aquesta segona intervenció
no veig cap element nou que em porti a estendre’m en
la meva intervenció. Deixin-me dir només el següent.
Si vostès haguessin de tenir confiança, vostès, com a
grup parlamentari, com a partits polítics que l’integren,
en el pacte de govern subscrit per altres tres forces po-
lítiques..., home, seria una novetat rellevant que potser
ens faria parlar d’un altre tipus de govern amb un altre

tipus de coalicions. Ja ho entenc, que vostès no hi tin-
guin confiança, sobretot perquè aquest és un pacte de
govern que vol, en molts aspectes, ser superador i mi-
llorador de les prestacions que governs anteriors havien
donat a aquest país.

I nosaltres, contràriament al que vostè intenta dir, o fer-
nos dir, no fem d’oposició de l’oposició, que és el que
els dèiem nosaltres a vostès quan feien de govern, sinó
que sobretot –sobretot–, com a govern, més aviat mirem
endavant i no mirem gaire endarrere, i només mirem en-
darrere en allò que ens sembla rellevant per a la cons-
trucció de millors propostes per al futur. I li asseguro
que, a tots aquells aspectes que jo no he esmentat en
tota la meva primera intervenció, i algun dels quals en-
cara guardo per a futures intervencions, no hi dedica-
rem gaire atenció perquè ens preocupa i ens interessa
molt més el futur que no pas el passat, amb el benen-
tès que –i a això m’hi porta la meva professió– no hi ha
futur sense unes bones arrels en el passat. I, per tant,
l’apel·lació a la memòria històrica serà imprescindible
tantes vegades com calgui, i oh i tant que en tindrem!

El president

Molt bé. Gràcies, senyor conseller. Té la paraula el se-
nyor Roberto Labandera, pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi.

El Sr. Labandera Ganachipi

Gràcies, senyor president. Li agraïm, honorable conseller,
aquesta compareixença, les seves paraules, les seves
explicacions i les seves línies de treball, que ens ha ex-
plicat, però sobretot, a més a més del to d’aquestes pa-
raules, el caràcter de la seva intervenció, que, com vostè
ha tornat a repetir, parla més de futur, malgrat l’herèn-
cia, que, d’herència, n’existeix: una herència, uns dèfi-
cits i unes problemàtiques que evidentment el nou Go-
vern, doncs, haurà d’assumir primer per resoldre després.

En aquests moments, honorable conseller, el Govern
tripartit, el Govern catalanista i d’esquerres, és l’única
esperança i l’única garantia d’un planejament territorial
democràtic consensuat i harmònic, perquè venim d’una
etapa política a Catalunya, que va empitjorar sobretot
en les dues últimes legislatures, en què el caràcter de-
mocràtic del planejament, la capacitat d’escoltar els ter-
ritoris, havien, el primer, reduït, i la segona, pràctica-
ment desaparegut.

I és per això, senyor conseller, que nosaltres saludem
aquest caràcter i aquest esperit que vostè ha manifestat,
de treball, de la seva Conselleria, i creiem que això garan-
teix aquesta nova etapa de futur, en la qual nosaltres
evidentment que li donem suport i estem també dispo-
sats a treballar per construir-ho.

I a partir d’aquí vostè ens deia, manifestava el compro-
mís d’estudiar a fons el territori. I creiem que en aquest
sentit al nostre territori moltes vegades els darrers temps
havíem tingut, allò, les solucions puntuals, a vegades ex-
clusivament vingudes de la pressió política local d’algun
determinat..., o sectorial en algun lloc, i mancats d’una
visió global. Hem estat tenint solucions a mida, o pre-
tesament a mida, d’alguns problemes, però sense una
visió general. Des dels territoris, i sobretot aquells que
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vivim en territoris en què tenen una forta implantació
el medi rural i l’activitat agrària, com és el meu cas,
veníem demanant, sobretot, una línia general de plane-
jament que no vam trobar els últims anys en el Govern
de la Generalitat, i que finalment l’única solució que hi
va haver va ser, a corre-cuita, el plantejament d’una pla-
nificació que exclusivament atenia alguns dels proble-
mes d’un territori petit però que oblidava moltes vega-
des la interconnexió territorial i les aspiracions de tots
els sectors que hi viuen.

És per això que aquesta promesa i aquest objectiu de
pensar, proposar, reflexionar, consensuar i decidir en
funció d’aquest nou model de desenvolupament per a
Catalunya, dirigit a l’equilibri i harmònic, és evident
que per nosaltres és l’element clau que pot posar la ben-
zina necessària perquè el motor de Catalunya funcioni
bé i no tingui problemes.

Veiem també amb entusiasme, honorable conseller, el
compromís de mantenir la defensa de la necessitat d’in-
versions de l’Estat a Catalunya, amb el nivell amb què
s’han fet els últims anys, un cop passin les inversions
del tren de gran velocitat. Per què? Perquè justament,
en aquesta línia també, ajudarem a construir les noves
infraestructures i fer les noves inversions que el país
necessita.

Veiem com a clau i saludem aquest compromís d’esta-
blir més i millors mecanismes de participació de les
administracions locals, i la seva intervenció, la inter-
venció de les administracions locals, en les polítiques
de planejament del territori. I sobretot en un aspecte,
que també saludem, la creació d’aquesta nova Direcció
General d’Arquitectura i Paisatge en la defensa del pai-
satge i en l’establiment, honorable conseller, de nous me-
canismes, de nous instruments que, evidentment, hau-
rien d’ajudar també a compensar els territoris que tenen
en el seu terme municipal grans àrees a protegir. És una
demanda bàsicament dels municipis petits, dels muni-
cipis de muntanya, dels municipis de les serralades pre-
litorals, que moltes vegades en la dinàmica establerta
els darrers anys deien: «Si el desenvolupament indus-
trial està passant, i el creixement del sòl i la instal·lació
de noves empreses, per les conques millor comunica-
des, jo, o tinc un polígon industrial, o demano una via
de comunicació més àmplia, o realment el desenvolu-
pament, les possibilitats de desenvolupament econòmic
i de creixement de l’ocupació, jo, no les veuré en el
meu municipi.»

Hi ha alguna experiència europea, encara molt incipi-
ent, de compensació econòmica i financera. Ja sabem
que no és responsabilitat del seu Departament, però sí que
és responsabilitat del Govern instrumentar, almenys co-
mençar a estudiar, aquests mecanismes de compensació
que puguin permetre a aquests municipis, que són els que
donen cabuda a aquests territoris a protegir..., real-
ment, donen les possibilitats de fer les inversions neces-
sàries que el desenvolupament econòmic d’altres mu-
nicipis industrials o d’altres zones no li permeten.

És per nosaltres i pel nostre Grup molt necessari, hono-
rable conseller, plantejar aquest tema i que vostè pugui
traslladar-lo al Govern com una de les preocupacions
de molts municipis de Catalunya.

Nosaltres sí que som partidaris, també, senyor conseller
–i li ho hem sentit amb expectació en altres ocasions–, de
la necessitat d’aquestes inversions a l’interior de Cata-
lunya. És un compromís que el pacte de les tres forces
ha establert, que nosaltres ens hi sumem de forma fer-
vorosa i animada, perquè, realment, l’altíssima conden-
sació del litoral mediterrani no permet tot el que podrí-
em tenir o que necessitem en matèria d’infraestructures,
però, a més a més, el reequilibri del territori, el reequilibri
del nostre país necessita una inversió en la Catalunya
interior que esperem, també, que es vagi produint, i que
en properes compareixences ens pugui també especificar,
exactament, el caràcter no només quant a obra sinó en
aspectes financers.

Però vostè ha parlat, amb aquesta referència literària
d’aquest diàleg entre Marco Polo i Khublai Khan, de
les pedres. Nosaltres creiem –i a més a més m’ha agra-
dat sentir-ho en aquest sentit, personalment– que la po-
lítica territorial té –vostè ho ha manifestat– no només
el caràcter d’estructurar el país, que és l’objectiu que
evidentment ens plantegem també els grups que do-
nem suport al país, estructurar-lo i estructurar-lo bé
perquè pugui competir i pugui liderar també aquesta
regió de l’arc mediterrani... Un element important per
nosaltres és la qüestió social, és pensar en les persones.
I hi ha quatre o cinc elements, honorable conseller, que
a mi m’agradaria destacar i que voldria, en tot cas, fer
un prec, per una banda, i preguntes, per una altra, de
manera que vostè pogués respondre o almenys pogués
emportar-se avui la preocupació del nostre Grup en
aspectes que tenen una llarga història de crims i de ba-
talles per la inacció de governs anteriors i que, en re-
alitat, a nosaltres ens han preocupat sempre, i així ho
hem traslladat a aquest Parlament els anys anteriors,
des de l’oposició.

El primer: vostè ens anunciava el tema d’un nou pla de
seguretat viària. Una de les herències que tenim a Ca-
talunya és una xarxa de carreteres amb dèficits infra-
estructurals importants, amb un grau de manteniment
deficitari, i vull recordar que el 45 per cent dels acci-
dents de trànsit, i sobretot aquells que generen mortalitat,
es produeixen en carreteres que són de la competència
del Govern de la Generalitat. Hi ha una herència, una
trista i dolorosa herència, de més de vint-i-cinc mil ac-
cidents cada any a Catalunya i més de cinc-cents morts
en la carretera a Catalunya.

Hem d’obrir, honorable conseller, no només una línia
d’inversió –aquest Parlament va aprovar, la legislatura
passada, una moció que vam signar tots els grups però
que va morir d’inanició segurament perquè mai va tra-
duir-se en una resposta pressupostària–..., una línia d’in-
versió per reduir els trams d’accidentalitat, de gran con-
centració d’accidents. Jo recordo que vam parlar en el
seu dia de 200 milions de pessetes com un esforç suple-
mentari en el pressupost de la Generalitat, que no vam
reconèixer mai en els pressupostos que presentava el
Govern.

Cal inversió, però, sobretot, cal un debat, que no és exclu-
siu del seu Departament, però crec que el seu Departa-
ment hi ha de fer una aportació substancial, sobre el de-
bat de la velocitat a casa nostra, el gran tema de la
velocitat. Hem d’obrir aquest debat, i almenys jo crec



Sèrie C - Núm. 1 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de gener de 2004

19

SESSIÓ NÚM. 2 COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

que és un dels temes en què nosaltres hauríem d’inci-
dir, senyor conseller, perquè la pedagogia que ha de fer
el Govern en aquesta matèria tingui uns resultats ex-
cel·lents en els deures que puguin fer els ciutadans en el
futur. I aquest objectiu, que la Unió Europea s’ha fixat
en el 50 per cent i que el Pla de seguretat viària vigent
planteja el 15 per cent, en aquest dos anys –vostè ha as-
senyalat que l’objectiu de la Unió Europea també és
l’objectiu d’aquest Govern, i ens en felicitem–, ha d’anar
acompanyat d’aquestes mesures d’inversió en matèria
de manteniment de carreteres, en la construcció, mol-
tes vegades, de nous traçats i en la reconversió d’alguns
traçats que han passat de ser comarcals a ser pràctica-
ment, per la seva funcionalitat, xarxa de caràcter nacional.

Una altra preocupació, senyor conseller, perquè també
és una herència –en part és una herència de la dictadura,
i en l’altra part és l’herència de la inacció del Govern, o
de la ralentització del Govern en aquesta matèria–, és el
conjunt d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics a casa
nostra. El mateix Decret de constitució de la Comissió
Permanent de..., entre el Govern i els parcel·listes, en plan-
teja l’existència de 2.500... És que jo vaig quedar parat
perquè no havia vist mai en el Decret aquesta frase, pe-
rò..., coses negades pel Govern en aquesta cambra resulta
que estan reflectides en aquest Decret. Parlem, evident-
ment, d’unes herències de l’etapa predemocràtica en
matèria de planificació..., i, sobretot, una incapacitat
dels governs anteriors per intervenir en aquesta matèria,
i sobretot, honorable conseller, jo diria, una incapacitat
per visualitzar els nous problemes socials que la con-
versió d’aquestes urbanitzacions de segones en prime-
res residències ens està generant.

També és un problema, honorable conseller, que no és
exclusiva responsabilitat del seu Departament, tota la
problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits no només
urbanístics, també de serveis, i per tant, doncs, aquí es
requereix una acció concertada del Govern en matèria
de transport públic, en matèria d’atenció sanitària, en
matèria d’atenció a les persones, en matèria educativa,
etcètera.

Nosaltres hem reclamat en aquest Parlament coneixe-
ment i suport tècnic. I hem dit: cal estudiar-ho. A mi
m’agradaria saber, honorable conseller, en aquesta matè-
ria, quines són les línies del seu Departament, però tam-
bé li diria una cosa: m’agradaria saber si ha trobat al-
gun document en què poguéssim dir quantes són –quines
i quantes són– les urbanitzacions amb dèficit urbanís-
tic, perquè em consta que mai ha existit, amb governs
que eren tan proclius a estudiar, un estudi a fons, un
estudi seriós sobre aquesta problemàtica, sobre aques-
ta realitat per poder atendre... I també li haig de dir,
honorable conseller, que les administracions locals es
trobaven moltes vegades en solitari davant aquesta pro-
blemàtica, que afectava i afecta molts ciutadans i mol-
tes ciutadanes de Catalunya.

Un tercer tema. Saludem que es porti a terme, com a
primera o una de les primeres mesures del seu Depar-
tament, la presentació d’un avantprojecte de foment de
barris i d’àrea d’especial atenció. Per què? Perquè tots
hem viscut també les dificultats que hem tingut les ad-
ministracions locals per obtenir recursos suficients dels
diversos governs de la Generalitat per a una atenció inte-

grada d’aquestes problemàtiques. I jo, exclusivament,
aquí li faig un prec, honorable conseller. Crec que el
Govern de la Generalitat hauria de donar un tractament
integral a aquesta problemàtica. Vostè ho ha assenyalat.
Ha dit: «Treballarem en l’àrea urbanística, treballarem
en l’àrea social i en la reactivació econòmica.» Hem
d’evitar aquests processos d’aburgesament d’alguns bar-
ris històrics..., però que també donen lloc a l’especula-
ció immobiliària, que desplacen la població històrica
d’aquests nuclis, que els expulsen cap a altres barris i
que generen aquests fenòmens d’expulsió urbana i de
nomadisme dels sectors més vulnerables de la nostra
societat, a l’interior de les nostres ciutats, i que evident-
ment no són exclusivament responsabilitat del govern
local, sinó que el Govern de la Generalitat ha de liderar
aquest procés. I l’ha de liderar, també, participant en
aquells àmbits europeus en què hi ha experiència, hi ha
suficient matèria. I, en aquest sentit, jo voldria també
saber si aquesta és la predisposició del seu Departament
i del seu Govern.

Per acabar, honorable conseller, jo li voldria assenyalar
dos temes importants. L’aposta del tren, eh? Estem a
l’etapa històrica de l’aposta del tren. No exclusivament
el tren de la gran velocitat, sinó també el tren de rodali-
es. I aquí m’agradaria que s’hi pogués aprofundir. Vostè
plantejava el traspàs d’algunes línies en matèria compe-
tencial al Govern de la Generalitat..., exactament amb el
tema de rodalies, que són avui competència de Renfe, la
necessitat d’un nou tractament d’aquestes línies, que
també avui li dic, honorable conseller, que, com a usua-
ri de Renfe, he observat els darrers dos anys un deterio-
rament del manteniment del servei, una pèrdua de qualitat
del servei. I jo li demano que, des del Govern de la Ge-
neralitat, se sigui amatent, en les negociacions amb el Go-
vern de l’Estat, per mantenir el que hi havia, almenys, i
incrementar la qualitat d’aquests serveis en el futur.

I finalment..., i vostè sap que jo també m’estimo molt
el tema de l’habitatge, però com que no és competèn-
cia seva no li preguntaré pel tema de l’habitatge. Ja ho
farem amb el conseller Milà, quan vingui aquí a aques-
ta cambra. Però sí que, en canvi, saludo un tema im-
portantíssim: la necessària coordinació en matèria de
polítiques de sòl, perquè les polítiques d’habitatge si-
guin possibles. I, sobretot en aquesta matèria i en polí-
tica de sòl, que aquesta sí que és competència seva, hem
d’instrumentar, honorable conseller, els mecanismes,
fins i tot legals..., els que siguin de competència de l’Es-
tat, pressionant l’Estat o negociant amb l’Estat, i els que
siguin de competència seva..., perquè els processos d’es-
peculació, perquè els grups de poder i d’especulació en
matèria de sòl realment ens deixin fer la feina que ga-
ranteixi el dret a l’habitatge. A vostè li correspon aques-
ta responsabilitat en matèria de sòl i, com que sé que ho
farà en forma solidària amb el conseller corresponent,
doncs, crec que hi hem de confiar, hi confiem, i esperi
de nosaltres el nostre suport més actiu i viu perquè aques-
tes polítiques, realment, es puguin dur a terme de la mi-
llor manera.

Gràcies, honorable conseller.
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El president

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable con-
seller.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Gràcies, senyor president, i gràcies, senyor diputat, per
la seva intervenció. Voldria subratllar quatre o cinc punts
de la seva intervenció i donar-hi una resposta al més
concreta possible, començant per l’èmfasi que vostè
posava, al principi de tot de la seva intervenció, en la
necessitat i urgència de la planificació territorial.

Planificació territorial de Catalunya, i territorial de les
set regions, que ha de crear el marc urgent, i no abor-
dat des de la Llei del 83, que ha de donar resposta a uns
problemes que, transcorreguts vint anys –vint-i-un, ja–,
s’han fet grans. De tal manera que si no era una neces-
sitat peremptòria el 83, ho és ara, a l’hora de definir de
quina manera entomen el Mapa municipal de Catalunya
i la seva corresponent autonomia de decisió, que res-
pectem i valorem i que és la que el marc normatiu li
atribueix..., aborden un procés que ha fet que moltes zo-
nes de Catalunya, les àrees urbanes, es toquin, i, per
tant, el Mapa municipal aparegui com un continu urbà
de molt difícil delimitació.

En aquest sentit –i és evident que això desborda el marc
d’aquesta Conselleria–, és imprescindible una millora
del finançament local per tal de treure del món local la
pressió econòmica que representa disposar de mecanis-
mes d’intervenció en el mercat del sòl o de l’habitatge,
i buscar-hi, aquí, pal·liatius per un finançament insufi-
cient. I només si no existeix aquesta pressió serà pos-
sible que les directrius de la planificació territorial su-
pramunicipal siguin d’eficàcia provada en tot el mapa
municipal dels 944 municipis de Catalunya.

En segon lloc, pel que fa a la seguretat viària, voldria
subratllar el que ja he dit, i insistir-hi. Conjuntament
amb la Conselleria d’Interior, i previsiblement també amb
la Conselleria de salut, abordarem polítiques conjuntes
i transversals per, cadascú des del seu àmbit però amb
un criteri unitari, intentar minimitzar, reduir, eliminar
els índexs de sinistralitat que avui afecten les nostres
carreteres. I és veritat que, pel que fa específicament a
aquesta Conselleria, allò que ens mou prioritàriament
és disposar d’un quadre de finançament clar per abor-
dar els 158 punts de concentració d’accidents –els trams
aquests de concentració d’accidents–, però és evident,
també, que algunes de les manifestacions de la Conse-
lleria d’Interior respecte als controls d’alcoholèmia o al
control de velocitat, s’haurien d’inscriure en la matei-
xa línia d’una acció concertada i conjunta de caràcter
transversal d’aquest Govern per crear una consciència
col·lectiva i una disciplina viària que convenci el con-
junt dels conductors de Catalunya que és fonamental
ajustar-se a les normatives que estableix el Codi de la
circulació, i és obligació de l’Administració respondre-
hi adequadament perquè hi puguin complir d’una for-
ma satisfactòria, en el terreny de la senyalització, en el
terreny de la seguretat viària, en el terreny de les tanques
protectores, en el terreny de totes les qüestions que han
de ser objecte, hi insisteixo, d’una preocupació creixent
per part d’aquest Govern en els diferents programes
que he esmentat.

Comparteixo i compartim les seves preocupacions per
la diagnosi de l’estat de les urbanitzacions a Catalunya
i per la voluntat d’abordar-ne tota la problemàtica, tant
pel que fa als dèficits urbanístics com pel que fa als
dèficits de serveis. I en aquest sentit promourem un acord
amb tots els sectors implicats, Cambra de Parcel·listes i tot
el conjunt de les juntes de compensació de les urbanit-
zacions que avui hi ha a Catalunya, per fer primer un
llibre blanc de les urbanitzacions i, per tant, acabar di-
agnosticant-ne el volum, la dimensió del problema,
les característiques, la localització geogràfica, i abor-
dar les que tinguin una consolidació clara i sigui pos-
sible dotar-les dels serveis corresponents, i abordar tam-
bé en molts altres casos i en urbanitzacions a mig fer
totes les reconduccions necessàries perquè quedin ajus-
tades a un volum i a una dimensió que siguin raonables
i es puguin abordar; crearem també oficines tècniques
de suport als municipis afectats, i farem un programa de
mesures urgents per tal d’abordar les situacions més greus
i més dramàtiques, com en alguns casos que coneixem
bé, amb el benentès que aquest és un tema que reque-
reix un subtilíssim equilibri entre el món local i les jun-
tes d’aquestes urbanitzacions, de tal manera que s’ha de
tendir a la concertació i al diàleg, a la superació de la
conflictivitat i a l’assumpció per totes les parts que la so-
lució dels problemes d’aquestes urbanitzacions passa
per entomar conjuntament un conjunt de càrregues i
beneficis que el municipi i la comunitat d’aquesta o
aquella urbanització han d’abordar conjuntament. Per-
què és veritat que allà on hi ha hagut coincidència de
criteris i formes d’actuar sinèrgiques hi ha moltes urba-
nitzacions que han anat sortint del pou de dèficit histò-
ric acumulat, fruit dels anys de la seva construcció, men-
tre que en d’altres casos potser no s’ha avançat tant o
prou, fruit, a vegades, d’un difícil equilibri entre la de-
fensa dels legítims interessos dels titulars de les urba-
nitzacions, que se senten raonablement i reiteradament
enganyats, sigui pel promotor, sigui per altres, i els ajun-
taments, que potser no tenen la capacitat econòmica o
financera d’entomar la globalitat del problema. És per
aquí per on ha d’anar l’acció del Govern i intentar tro-
bar les solucions adequades.

Pel que fa a l’accent en el ferrocarril, aquest Govern té
molt clar que s’han d’estendre les característiques, les
freqüències i el sistema de rodalies com a mínim fins a
Figueres i Tarragona, que a l’àrea de Lleida hi corres-
pondria probablement també un sistema de rodalies per
a la zona de l’àrea de Lleida i que això ha de ser objecte
d’una negociació amb el Govern de l’Estat, una millora
de l’eficiència de les prestacions dels trens i de les fre-
qüències dels trens, i, naturalment, la possibilitat, a mit-
jà o llarg termini, d’una gestió assumida per Ferrocar-
rils de la Generalitat, amb transferència de competències
per part de la companyia ferroviària vinculada a l’Ad-
ministració central de l’Estat.

I, finalment, pel que fa a la Llei de barris amb especials
necessitats, l’experiència ens diu..., i la voluntat d’aquest
Govern amb l’Avantprojecte de llei que hem situat en
tràmit d’audiència pública des de dijous passat és que
cal una acció enèrgica conjunta dels agents públics i
privats, conduïts i liderats per l’Administració local, per
tal de: u, regenerar l’espai públic pel que fa als serveis,
la urbanització i els equipaments, i, dos, promoure la
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rehabilitació del parc d’habitatges, de tal manera que la
mateixa dinàmica de la rehabilitació redueixi la deman-
da de nou sòl i redueixi, minimitzi el consum de sòl per
aquesta matèria. Creiem profundament en les polítiques
de rehabilitació, de rehabilitació integral, de les políti-
ques d’habitatge que en aquests barris.., o les que el
Departament de Medi Ambient i Habitatge entomarà en
el conjunt de les poblacions de Catalunya, per tal de
definir una manera de mobilitzar el parc buit d’habitat-
ges avui existent a Catalunya, de situar en el mercat el
parc d’habitatges antics no rehabilitats i paralitzats es-
perant modificacions en l’estructura del mercat.

I, finalment, la promoció pública d’habitatges de llo-
guer o preu taxat, o de protecció oficial, que correspon-
gui per respondre a una demanda molt determinada i
definida que es podria i que podríem ràpidament mesu-
rar, amb el benentès que justament en la intervenció en
els centres històrics –hi han barris d’una especial degra-
dació– corresponen unes polítiques que exigeixen jus-
tament allò que vostè demanava: evitar que el mateix
procés de rehabilitació signifiqui mecanismes espuris
d’expulsió de la població resident. I, per tant, calen polí-
tiques específiques per retenir i fixar la població resi-
dent en aquests centres històrics, i, naturalment, promo-
vent la rehabilitació i complementant l’oferta d’habitatge
per tal de, justament, diluir aquell efecte pervers que
deia molt al principi de la meva primera intervenció,
quan dèiem que hi havia un efecte de concentració so-
cial i de degradació social en determinats barris de Ca-
talunya, fruit d’una certa separació de grups socials en
funció o del preu de l’habitatge o de les característiques
dels polígons d’habitatge.

Justament això, que són fenòmens àmpliament cone-
guts a tot Europa, pot ésser objecte d’unes polítiques
definides per part del Govern per resoldre totes les qües-
tions que el preocupen i que aquest Govern comparteix.

El president

Molt bé, gràcies, senyor conseller. Vol fer ús de...? (Pau-
sa.) No? D’acord. Doncs bé, té la paraula, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’il·lustre
senyor Xavier Vendrell i Segura.

El Sr. Vendrell i Segura

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, vull iniciar
aquesta intervenció agraint-li la seva presència avui aquí,
que ha de ser la primera de les compareixences dels
consellers del Govern en una etapa inèdita en què tot el
Govern compareix per donar la cara, en què tot el Go-
vern compareix per explicar a cada comissió quina és
la seva línia de treball i quina és la seva voluntat d’acció.

Considerem des d’Esquerra Republicana que vostè ha
fet un discurs de fons, un discurs global, amb profund
calat polític; hem tingut la sensació de parlar…, perquè
se’ns ha parlat una mica de tot, que hi ha una visió glo-
bal de com s’ha de planificar i com s’ha de treballar el
país i que, alhora, hi ha propostes clares i concretes per
tirar endavant.

Creiem que ha estat un discurs valent, que aposta per
treballar amb celeritat, amb eficàcia i amb responsabi-
litat; creiem que ha estat un discurs farcit de visió de

futur, engrescador i de govern. I això no és fàcil, per-
què, com deia el nostre portaveu, l’il·lustre diputat Josep
Huguet, hem canviat tots de feina, i no és senzill can-
viar els plantejaments, canviar el xip; creiem que la seva
intervenció, aquesta primera intervenció del Govern,
aquesta primera compareixença, pot valorar-se molt po-
sitivament.

I em sap greu dir que tenim la sensació que l’oposició
no canvia el plantejament, i ho diu qui, malgrat el que
s’hagi dit, parla en nom d’un grup, Esquerra Republi-
cana, que no ha fet una oposició sistemàtica, sinó que
ha fet una oposició constructiva. Va tirar endavant en
aquest Parlament, amb el suport d’Esquerra Republica-
na, la Llei d’urbanisme; va tirar endavant en aquest Par-
lament, mercès al suport d’Esquerra Republicana, la
Llei de meteorologia, i hem fet plantejaments respon-
sables i valents des de l’oposició; més d’un diputat i
una diputada d’aquesta Comissió ens ha sentit parlar,
en sessions de treballs de residus, de la necessitat de la
coresponsabilització i de ser valents i de donar la cara
d’una forma unànime, tots els partits, davant de la ciu-
tadania, per dir que cal fer una política en el tema de
residus d’increment impositiu. En el seu moment, des
del Govern va ser rebutjat, però, en tot cas, no pot tit-
llar-se l’oposició que hem fet durant la passada legis-
latura des d’Esquerra Republicana com una oposició sis-
temàtica, sinó, ans el contrari, una oposició constructiva.

El seu discurs –per acabar aquesta primera reflexió, se-
nyor conseller–, hem tingut la sensació que era allò que
havíem reclamat històricament: pensat, en primer lloc,
per a les persones i des del territori, mantenint l’impuls
econòmic, no al revés, no projectes al servei dels grans
monopolis i oligopolis al marge del país i de la seva
gent.

I com s’ha plantejat això? S’han fet una sèrie de pro-
postes per aconseguir-ho. En primer lloc, a nivell d’or-
ganització del Departament, creiem que hi ha un bon
plantejament organitzatiu i que és molt important, cre-
iem, senyor conseller, que es compti amb la gent que ha
de tirar-ho endavant, que és tota la gent que està treba-
llant des del Departament, que en algun moment ens
havia posat de manifest el fet que des de l’anterior Go-
vern el mateix conseller no havia tingut mai una reunió
amb el comitè d’empresa. Creiem que és molt impor-
tant que des del Departament hi hagi una interlocució
directa amb els treballadors i treballadores del seu De-
partament, per generar-los il·lusió, perquè han de ser
còmplices d’aquest projecte que volem tirar endavant
per al país, de la mateixa manera que –i vostè ens ho ha
anunciat– cal una col·laboració interinstitucional, cal
diàleg, i també en aquest sentit ens han manifestat al-
guns alcaldes que havien trigat sis, set, vuit mesos a
poder-se reunir amb el conseller. No sé, senyor conse-
ller, si actualment vostè ha pogut ja reunir-se amb algun
alcalde, si té intenció de fer-ho, però creiem..., i en aquest
sentit, doncs, li plantegem també aquesta proposta d’in-
terlocució directa i permanent amb els alcaldes del nos-
tre país, i alcaldesses, de la mateixa manera que cal que
hi sigui amb el món acadèmic, amb el món civil, i en
aquest sentit manifestar la nostra satisfacció per la in-
corporació a les comissions d’urbanisme, com vostè ha
anunciat, de diferents acadèmics amb diferents sensibi-
litats territorials i ambientals.
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Valorem també d’una forma positiva com es planteja la
planificació, en què tornem a constatar primer les per-
sones, després el territori, sense, evidentment, menys-
tenir la funcionalitat. Per tant, vostè ens ha anunciat una
planificació pensada d’una forma socialment solidària,
fent un territori en xarxa que garanteixi la igualtat d’opor-
tunitats, mediambientalment sostenible i funcionalment
eficient. Per això cal, evidentment, planificació i cal
superar l’endarreriment, i en aquest sentit ens consta
que el projecte de govern preveu amb molta celeritat...,
som conscients que el repte que tenen des de la Secreta-
ria General de Planificació..., tenen un gran repte, perquè
d’aquí a l’octubre del 2005 és previsible que hagin d’es-
tar acabats tant el Pla general com els plans parcials.
Sabem que és una tasca complexa, però creiem que és
imprescindible tenir aquest planejament per poder tirar
endavant les polítiques adequades en el territori.

En aquest sentit, celebrem que s’hagi anunciat que hi
haurà, d’una forma molt pròxima, el mes de febrer, les
directrius del Pla director del litoral, que volem recor-
dar que el 23 d’octubre del 2002, i a proposta d’Esquer-
ra Republicana –que fèiem, com he dit, una oposició
constructiva–..., vàrem proposar que es fes aquest Pla
director del litoral i un pla director de les connexions
ecològiques; vostè no n’ha fet esment. Espero que tam-
bé estigui previst, perquè considerem que la possibili-
tat de la preservació dels espais naturals passa per garantir
aquestes connexions biològiques, i tant una proposta com
l’altra, aprovades el 23 d’octubre del 2002 i que en un
límit d’un any havien de ser entrades al Parlament, no han
estat encara entrades; estem convençuts i esperem, en
tot cas ho demanem a vostè, senyor conseller, que sigui
possible que amb celeritat, aquests plans directors, tam-
bé els tinguem, doncs, damunt la taula de la forma més
ràpida possible.

I en aquest sentit, quan parlava del Pla director litoral
pensava en allò que deia al principi, que ha estat una
intervenció valenta, que és el que hem demanat reitera-
dament des d’Esquerra Republicana, i en aquest sentit
em referia a la voluntat, doncs, mentre es redacten aquests
plans parcials i aquests plans directors..., si cal suspen-
dre alguns projectes que si es tiressin endavant podri-
en causar un mal irreparable sobre el territori.

Pel que fa a la política d’urbanisme, també veiem la
voluntat, doncs, d’evitar, de minimitzar l’impacte per
respondre a les necessitats que hi han. I, en aquest sen-
tit, suposem que també, senyor conseller, es tindrà en
compte la idea aquella de: per construir habitatge soci-
al, no només construir pròpiament, sinó la voluntat de
fer aflorar aquell habitatge buit que es quantifica per
milers en el nostre país, i, alhora, rehabilitar també aquells
centenars d’habitatges que estan en males condicions i
deshabitats al llarg i ample del nostre territori.

Finalment, en el bloc de mobilitat, veiem que es manté
aquesta seqüència de criteris, en primer lloc, de soste-
nibilitat; en segon lloc, contemplant el transport col·lectiu;
en tercer lloc, amb la voluntat de reduir l’accidenta-
litat; en quart lloc, impulsant una xarxa comarcal, i, fi-
nalment, planificant aquelles grans infraestructures que
segurament seran imprescindibles per al nostre país i
per al seu desenvolupament socioeconòmic, però que hi
haurà unes prioritats prèvies que fins ara teníem la sen-

sació que no havien estat tingudes en compte per l’an-
terior Govern, sempre tenint en compte –i així ens ha
semblat entendre-ho en la seva intervenció, senyor con-
seller– el reequilibri.

I en això hem vist, doncs, la voluntat d’impulsar el ports
de la Ràpita, de Palamós i Vilanova, els aeroports de la
Seu, de Reus, de Girona i, evidentment, de Lleida, que
ha de tenir aeroport –no com ho hem pogut constatar–
allà on estava previst, o com hem pogut observar en la
voluntat d’impulsar les vies de ferrocarril de la Pobla i
de Puigcerdà. Per tant, reequilibri del territori.

Veiem, doncs, un govern amb visió de futur i –ho rei-
tero, senyor conseller– que treballa per al país i que està
disposat a enfrontar-se amb els poderosos que històri-
cament han aixafat el territori i han prioritzat els seus
interessos privats.

Havíem reclamat històricament des d’Esquerra Repu-
blicana valentia, eficàcia i planificació, amb respecte
per la gent i pel país. El que vostè ha dit ens fa pensar
que això és possible. Si aquesta és la línia de treball de
la seva Conselleria, del nou Govern, no dubti que con-
tinuarà comptant amb el nostre suport.

Gràcies, senyor conseller; gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula el senyor conse-
ller.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Gràcies, senyor president; gràcies, senyor Vendrell. Per
comentar el conjunt dels temes que vostè m’ha plante-
jat i per als quals crec que hi ha una resposta clara en
tots els casos..., en primer lloc, pel que fa a tot el per-
sonal del Departament.

En el procés de canvi en la Conselleria hi ha hagut una
substitució molt limitada de persones, fins i tot reduï-
da respecte al número anterior de càrrecs eventuals o de
lliure designació. Amb una cúpula dirigent més reduï-
da, i comptant naturalment amb la capacitat de tots els
treballadors i de totes les treballadores del Departament,
estem segurs que podrem tirar endavant les polítiques
i les prioritats que hem definit. Perquè des del primer
dia hem insistit, i els ho hem dit –i és una afirmació en
allò que ens pertoca, a nosaltres, i no té res a veure
amb allò que pugui pertocar a d’altres en d’altres mo-
ments–, que el més alt sentit de la funció pública hau-
ria de permetre, justament, experimentar una situació
de canvi com la que estem vivint sense que, en cap cas,
la funció pública hagués de ser considerada, en una pe-
tita part, sota sospita de dependència partidària.

La funció pública és la funció pública al servei de la
col·lectivitat, i la totalitat dels treballadors i treballado-
res del Departament, d’aquest i de qualsevol altre, jo
entenc que en la seva més alta qualificació professional
hauran de deixar de banda totes les seves..., en el treball
que hagin de dur a terme, totes les seves..., el seu con-
venciment, el seu pensament intern i hauran de treba-
llar per a un objectiu polític, al qual s’han demostrat
absolutament disposats des del primer dia.
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Per tant, un altíssim respecte per la qualificació profes-
sional de tots els treballadors i treballadores del Depar-
tament, de la seva disponibilitat, i, naturalment, la plena
disposició d’aquest conseller i de tots els dirigents de la
Conselleria, especialment, el secretari general, que és a
qui més directament li pertoca, com a cap de personal
de la Conselleria, la disponibilitat de reunir-se tantes
vegades com calgui amb el comitè d’empresa i, si cal,
un a un, amb tots els treballadors i treballadores que
així ho sol·licitin.

Ja ho hem començat a fer. Jo he participat, poc, perquè
vaig haver de sortir per anar a un enterrament, però, en
una reunió del comitè d’empresa amb el secretari gene-
ral de la Conselleria i amb el director de serveis. Però,
de reunions d’aquestes, n’hi haurà més, i la meva pre-
sència serà freqüent en tot allò que em sembli que són
qüestions en què val la pena que el conseller se situï en
el terreny de la negociació i de la relació amb el comi-
tè d’empresa per a la millor eficàcia i treball del conjunt
dels treballadors i treballadores d’aquest Departament.

Pel que fa al diàleg interinstitucional..., home, sí, he
tingut ja ocasió, i no podia ser, em sembla, d’una altra
manera, de tenir entrevistes amb una bona colla, més de
trenta, d’alcaldes, alcaldesses o presidents de consells
comarcals de Catalunya. I, en aquest sentit, he expres-
sat i he començat a materialitzar la voluntat de fer des-
patxos descentralitzats a tot el territori de Catalunya en
les diferents delegacions territorials. De tal manera que
he començat concedint entrevistes a Girona i ho conti-
nuaré fent a Lleida, Tarragona, Tortosa i, eventualment,
allà on decidissin de la Catalunya central o al Pirineu i,
naturalment, a Barcelona per respondre, sobre el terri-
tori i amb major proximitat, a una petició de contactes
directes amb el conseller, que és, en els primers dies
d’entrada a la Conselleria, enorme. No és cap novetat,
deu passar sempre! Però, a hores d’ara, deu haver-hi
com unes dues-centes cinquanta peticions d’entrevistes
sobre la taula que, si es multipliquessin pels 946 muni-
cipis que hi ha Catalunya, doncs, probablement, no tin-
dríem temps ni en un any per abordar-ho; però, en qual-
sevol cas, trobarem maneres de, amb reunions conjuntes
o amb presència en el territori, donar una resposta efici-
ent a aquest diàleg interinstitucional i a aquesta voluntat
de col·laboració amb tots els municipis de Catalunya,
que han de trobar en aquesta com en totes les altres con-
selleries, i en aquest Govern, una administració col·la-
boradora i una voluntat de complementar l’acció del
Govern local amb l’acció del Govern de la Generalitat
de Catalunya, que té, a més a més, funcions de coordi-
nació i planificació molt evidents respecte a uns go-
verns locals, als quals aquest Govern voldrà reconèixer
la consideració formal i efectiva de màxima represen-
tació del Govern de la Generalitat en el territori, als al-
caldes o alcaldesses en absència del president de la Ge-
neralitat, per tal que quedi clar que la nostra voluntat és
de superar la vella dicotomia entre autoritats polítiques
i autoritats administratives i anar donant al món local el
pes que sempre hem cregut i hem estat convençuts que
mereixia i necessitava.

Pel que fa als connectors biològics, només cal un recor-
regut per una fotografia aèria del territori de Catalunya
per adonar-nos, justament, de l’enorme importància d’as-
segurar aquests connectors biològics i fer que el conjunt

dels espais naturals i protegits de Catalunya tinguin una
relació territorial física entre ells. De tal manera que, si
bé és veritat que la massa forestal de Catalunya en les
últimes dècades s’ha incrementat moltíssim, això s’ha
produït en zones de la màxima despoblació, mentre que
no s’ha produït en zones d’una alta concentració de la
població. És aquí on la presència d’espais naturals o
protegits que tenen en aquestes zones un caràcter més
residual que en les zones interiors de muntanya o en el
Pirineu caldrà garantir i assegurar aquesta connexió en-
tre tots aquests espais per tal d’assegurar que el futur
creixement de Catalunya no hipoteca els valors paisat-
gístics i ambientals de totes aquestes taques que són
garantia de riquesa i diversitat ambiental i territorial. Hi
estem profundament compromesos, i els plans territo-
rials incorporaran el pla de connectors biològics com
un document que servirà per definir, i amb anticipació
cronològica, aquelles mesures de protecció que en ga-
ranteixin l’efectivitat.

Així ho volem fer i així ens hi comprometem per dei-
xar clar que en la visió del paisatge de Catalunya, en
una perspectiva allunyada, amb un focus molt ampli,
per veure’n la totalitat, allò que són les zones d’alta den-
sitat de població, allò que són les zones d’altíssima es-
pecialització agrícola, allò que són les zones d’una cer-
ta concentració industrial i allò que són les zones de
màxima concentració de la massa forestal d’aquest país
i de retrocés de l’espai treballat o conreat requereixen
de pautes d’equilibri entre totes elles per assegurar que,
justament, l’equilibri ecològic i ambiental que recla-
mem és en benefici d’un equilibri territorial i social abso-
lutament imprescindible.

I, finalment, té tota la raó i anem en aquesta direcció.
Aquest país s’ha descompensat amb una proliferació i
extensió i difusió del creixement i dels creixements urba-
nístics, basats molt sovint en les segones residències, i,
en canvi, no ha abordat amb prou valentia ni les polí-
tiques de rehabilitació, ni les polítiques de fer aflorar un
parc d’habitatges tancat. I, en conseqüència, és volun-
tat d’aquesta Conselleria també treballar amb tots els
mecanismes que la legislació ens permet per assegurar
la concentració, la compactació dels creixements i ga-
rantir que aquí no hi ha un pool, un sac, un fons del sac
guardat simplement amb efectes, diríem, d’estalvi en-
cobert, sinó que apareix en el mercat la totalitat del parc
d’habitatges d’aquest país, i assegurar d’aquesta mane-
ra que no caldrà un consum tan extensiu de sòl com el
que ha caracteritzat el creixement econòmic urbanístic
i de la construcció en aquest país els darrers vint anys.

El president

Molt bé. Gràcies, conseller. (Veus de fons.) Vol fer-ne ús
o no en vol fer ús...? (Pausa.) En conseqüència, té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Partit Popular
de Catalunya, el senyor Josep Llobet.

El Sr. Llobet Navarro

Moltes gràcies, senyor president. Honorable senyor con-
seller, il·lustres diputats i diputades, hem escoltat amb
atenció la seva intervenció, que és la primera del cicle
de compareixences del Consell Executiu en seu parla-
mentària per exposar els seus objectius i projectes. És



26 de gener de 2004 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 1

24

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL SESSIÓ NÚM. 2

un acte de normalitat democràtica que el nou Govern,
a l’inici de la legislatura, informi el Parlament de quins
seran els eixos de la seva política. Per tant, agraïm la
seva compareixença.

I, ja entrant en la intervenció, voldria, en primer lloc,
mostrar la satisfacció del nostre Grup Parlamentari pel
fet que podem tenir la sort de comptar al front d’una
conselleria tan important com la de Política Territorial
i Obres Públiques amb un polític amb la seva experièn-
cia. I diem això perquè vostè no pot ignorar, amb la
seva trajectòria, que hi ha un ampli consens en els sec-
tors més dinàmics de l’economia catalana en conside-
rar que les infraestructures són la clau de volta del futur
de la competitivitat del nostre país dins d’una economia
global. No ens equivoquem. Parlar d’infraestructures i
ordenació del territori és decidir si volem o no volem
ser capaços de mantenir i atreure les inversions produc-
tives necessàries per consolidar i incrementar el benestar
de les futures generacions de catalans.

Tanmateix, tots estem d’acord amb apostar per un des-
envolupament sostenible, però hi ha una veritat objec-
tiva que ningú pot qüestionar: tota infraestructura com-
porta ferides al territori, tota infraestructura comporta
un determinat impacte ambiental, tota infraestructura
comporta un determinat repartiment de costos i bene-
ficis, que moltes vegades no és homogeni, i el mateix
cal dir de qualsevol proposta d’ordenació del territori.
I hem de ser molt realistes: de la lectura del pacte de
govern es desprenen incerteses i ambigüitats, això sí, bé
construïdes en un discurs ple de bones intencions.

Per això, jo voldria centrar la meva intervenció a plan-
tejar a l’honorable senyor conseller algunes reflexions
sobre alguns dubtes que ens planteja el programa del
Govern.

Primera reflexió. Vostès han rebut de l’anterior Consell
Executiu un informe sobre l’estat dels projectes d’in-
fraestructures. Es tracta de compromisos d’inversió per
als propers exercicis, que, segons les informacions apa-
regudes a la premsa, comporten 5.265 milions d’euros,
i que inclouen tant inversions de la Generalitat com les
d’altres administracions i institucions. És evident que hi
ha projectes que estan en un alt grau d’execució, altres
que compten amb un ampli consens, però n’hi ha d’al-
tres on hi ha serioses discrepàncies, unes vegades al si
del mateix Consell Executiu i altres entre el nou Govern
i l’anterior.

Ens agradaria que l’honorable conseller fos més clar
d’aquí a poques setmanes –sembla que, pel que ha anun-
ciat, el proper més de febrer– i expliqui quins projectes
de l’anterior Govern pensa continuar, quins pensa mo-
dificar i quins pensa anul·lar. Ens agradaria conèixer si
els que pensen mantenir o modificar els executaran en els
terminis previstos o els pensen accelerar o retardar, pot-
ser en funció de les tensions de tresoreria existents, i
això és important perquè estem parlant de compromi-
sos financers molt importants.

Segona reflexió. Vostès s’han plantejat l’elaboració de
plans territorials. En línies generals estem d’acord a fer
tots aquests plans. Tanmateix he de dir, i crec que tots
en som conscients, que si en aquests vint-i-tres anys no
hem avançat molt en aquests plans no ha estat precisa-

ment per problemes tècnics sinó per la dificultat polí-
tica de trobar consensos entre les diferents administra-
cions. No podem caure en el parany de creure que és
possible planificar el territori des de la sensibilitat me-
tropolitana en relació amb la Catalunya interior.

De vegades, quan llegim el pacte de govern, ens trobem
amb afirmacions que poden generar conflictes entre la
voluntat local del desenvolupament del territori des d’un
punt de vista econòmic i urbanístic i la voluntat de Con-
sell Executiu de limitar aquest creixement. I és irònic
que el Partit Socialista, que sempre ha criticat l’inter-
vencionisme antimunicipalista dels anteriors governs,
ara plantegi, perquè això surt en el programa de govern,
mesures preventives aplicades de forma unilateral que
suposen la congelació, suspensió o moratòria de llicèn-
cies en indrets considerats susceptibles d’especial pro-
tecció, sense una determinació més específica, ja que a
data d’avui només ens ha fet esment del Pla director del
litoral català.

Si, a això, hi afegim la paralització o reducció del sòl
industrial que es proposen en funció de criteris de mo-
bilitat, ens podem trobar amb una percepció que les
necessitats del creixement econòmic i social de la Ca-
talunya interior siguin diferents de les de vostès.

Per tant, els aconsello molta prudència, poc dogmatis-
me teòric i molt diàleg amb les administracions locals
i els sectors productius de la Catalunya interior.

Tercera reflexió. Vostès, al programa de govern, parlen
d’establir, per tal de compensar l’impacte ambiental
que derivi de les actuacions d’interès públic, el paga-
ment d’un cànon per part del promotor públic o privat
de l’actuació. El cànon tindrà una quantia de l’1 per
cent del pressupost de l’obra. Tenim un dubte, que se-
gons la resposta podria ser preocupant: què entenen
per actuacions d’interès públic, ja que vostè només ha
apuntat en la seva intervenció les infraestructures i equi-
paments no agraris.

Quarta reflexió. Coincidim que la millora de la xarxa
de carreteres i ferroviària és fonamental per al creixe-
ment i l’organització del territori. A més a més, podem
coincidir en algunes de les seves propostes. Encara i
així ens preocupa l’alt grau d’inconcreció que hi troben
i que hi trobem; per exemple, en el programa socialis-
ta s’apostava clarament perquè l’Estat desenvolupés el
quart cinturó, Abrera - Terrassa - Granollers - Sant Ce-
loni, com a eix vertebrador de la regió metropolitana,
i ara sembla ser que ho volen deixar, només instal·lar-se.
Nosaltres creiem que el quart cinturó ha d’arribar al
Maresme perquè no té sentit aquesta obra si no s’aca-
ba, i realitzar en paral·lel la construcció de la línia orbi-
tal ferroviària, o segon cinturó ferroviari, amb caràcter
mixt passatgers i mercaderies.

Ha desaparegut també l’aposta per la connexió de la C-
32 amb l’A-7 a Maçanet de la Selva i la prolongació
fins a Lloret de Mar. No tenim clar el nou eix Vic - Olot,
amb el túnel de Bracons, i tampoc contemplen en la
seva totalitat els eixos transversals Vilanova - Manresa
i Tarragona - Igualada. Trobàvem a faltar, a més, més
referències al túnel de la Bonaigua, tan necessari per al
creixement econòmic de les comarques del Pallars; el
desdoblament de la variant de Lleida, la ronda sud
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d’Igualada, la línia 12 del metro, i més eixos ferrovia-
ris que vertebrin la Catalunya interior, entre altres ac-
tuacions que el Grup Parlamentari Popular considera
indispensables.

I, finalment, en aquesta reflexió, em permetran que els
aconselli molta prudència quan afirmen en el seu pro-
grama de govern que volen desincentivar el transport de
mercaderies per carretera una vegada existeixi un sis-
tema viable de transport ferroviari, quan estem obligats
a la lliure circulació de mercaderies dins de la Unió Eu-
ropea.

Cinquena reflexió. Estem d’acord amb la millora dels
ports de Barcelona i Tarragona, que, per cert, ja s’estan
fent, però en el seu programa de govern no hi ha mas-
sa concreció sobre el nou pla de ports de Catalunya, ni
de les millores dels ports d’àmbit més local o regional,
i incerteses en la moratòria de noves construccions de
ports, encara que avui ha manifestat que mantindrà la
moratòria legal de desembre del 2004, que el nostre
Grup no comparteix, i a la vegada ha anunciat la cons-
trucció dels ports pendents de construcció o remodelació.
A nosaltres ens agradaria que aquesta llista contemplés
la remodelació del port de Blanes i l’execució de les
obres del port esportiu d’Alcanar.

I amb relació als aeroports, els demanem impuls de l’ae-
roport de Lleida i del de les Terres de l’Ebre, o la cons-
trucció d’una xarxa d’aeròdroms forestals, hidroports,
etcètera.

Sisena. Trobàvem a faltar un element on el Partit Popu-
lar i el PSC tenien una plena coincidència, com és la
creació d’un fons pel foment de barris i àrees urbanes
degradades amb l’objectiu de rehabilitar els centres his-
tòrics i promocionar les zones urbanes de Catalunya
que requereixen una atenció especial de les administra-
cions públiques. Bé, avui ha anunciat l’aprovació d’un
avantprojecte de llei amb una dotació de 600 milions
d’euros, que ens complau i que esperem que vagi en la
línia de la nostra Proposició no de llei presentada.

En relació amb el diàleg amb l’Administració de l’Es-
tat, simplement dir-li, senyor conseller, que, com va
manifestar vostè fa poc en un mitjà de comunicació, hi
han dues maneres d’enfocar una negociació: embar-
cant-se en una discussió de principis i identitats o bé
reconeixent que, de principis, no se’n viu, i anar di-
rectament al rovell de l’ou, demanat la millora o noves
infraestructures per a Catalunya.

Per finalitzar la meva intervenció, li ofereixo, en nom
del Grup Parlamentari Popular, la voluntat de conver-
tir les polítiques d’ordenació territorial i infraestructures
en un espai de diàleg i consens per a tot allò que signi-
fiqui la millora de la capacitat productiva del nostre país
i el benestar dels catalans.

Tingui l’honorable conseller la certesa que sempre tro-
barà les nostres portes obertes al diàleg, fins i tot quan,
d’aquest diàleg, no necessàriament arribem a una entesa.

Li desitjo que tingui sort i encert en el seu mandat, per-
què, del seu encert, ens en beneficiarem tots els cata-
lans.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable con-
seller.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, estem
d’acord que les infraestructures són la clau de volta i
que les inversions productives són imprescindibles per-
què un país tiri endavant. Ara, espero que també esti-
guem d’acord que, si com vostè mateix diu qualsevol
intervenció en el territori és una ferida necessària, val
la pena pensar la manera com es produeix aquesta fe-
rida.

He fet servir a vegades un exemple banalment gastro-
nòmic, que no sé si s’entendrà prou, però que em sem-
bla que ajuda a entendre les coses. Si un agafa un gran
pastís de pa de pessic i hi fa un tall amb un ganivet, molt
suaument, i arriba fins a baix, abans de separar les pe-
ces, de fet, el pa de pessic es torna a ajuntar. És a dir, la
ferida quasi no es nota. Mentre que si un talla «a lo bru-
to», o simplement hi clava una mossegada, aquell pa de
pessic ja no es pot reconstruir. Bé, no és fàcil de fer, és
molt més fàcil de dir que no pas de fer, però la volun-
tat d’aquest Govern és que totes aquelles ferides que
s’hagin de produir en el territori ho siguin amb una sen-
sibilitat suficient, amb un estudi prou acurat, amb una
minimització de l’impacte mediambiental prou clar, per-
què s’assembli més a un tall net de ganivet que no deixa
rastre que no pas a una mossegada en el territori que
produeix danys irreparables. És una formulació teòrica,
jo ho sé. I en el compliment d’aquest objectiu hi ha graus,
però si li serveix l’exemple que he esmentat abans, si en
un lloc un ha previst quatre carrils, vorals, vies de fre-
nada, carrils d’acceleració, i es replanteja d’una manera
que, sense perdre segons quina eficiència, reduint la
velocitat, es disminueix l’impacte sobre el territori, ens
anem acostant al tall de ganivet en comptes de la mos-
segada.

Ho dic perquè és voluntat d’aquest Govern deixar molt
clar que, ja que vostè esmenta quatre o cinc casos, no
més, de possibles infraestructures que li susciten dub-
tes, per a totes aquestes hi ha l’evidència d’una resposta
en què podria haver-hi arguments suficients i raonables
per prendre una decisió en un sentit, si no contrari, sí
diferent dels acords que havia pres el Govern anterior.

Posem, per exemple –i pràcticament no n’he parlat i no
n’he volgut parlar, perquè no apareix en el pacte de go-
vern–, l’anomenat «quart cinturó». Sobre això nosaltres
hem dit, i hem firmat: cal una eficient connexió entre el
Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Sobre això no hi
ha dubte. I si sobre això no hi ha dubte, la pilota està en
la teulada del Govern central i del Ministeri de Foment
que ha d’accelerar aquelles tramitacions, informacions
públiques i compromisos financers que en permetin l’exe-
cució que correspongui d’acord amb criteris en què al-
guna negociació s’haurà de fer amb alguns dels muni-
cipis afectats.

Però torno a l’exemple de mirar Catalunya des del cel.
Si un es mira Catalunya des del cel i un es mira Madrid
des del cel, des de l’època en què un vell i ja conegut
economista i geògraf parlava de Madrid com «Madrid
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y el desierto central», perquè era un immens erm per on
créixer, i una gran capital, que ara ja és molt més gran
que quan aquest vell economista i geògraf va inventar
l’expressió, doncs, és evident que no és difícil anar defi-
nint infraestructures concèntriques al voltant de Madrid,
vints i trentes i quarantes i cinquantes emes, sense que
el territori en pateixi gaire. Pura meseta, anem tallant
del tros.

Bé, només cal mirar Catalunya des del cel, des del Mares-
me fins al Penedès o el Garraf, per entendre que no és
ben bé el mateix, i per entendre que hi ha una jerarquit-
zació i priorització. És prioritària una línia orbital fer-
roviària per a aquesta connexió? Sí. És prioritària la
possibilitat d’una connexió ferroviària entre el Barce-
lonès i el Vallès Occidental i Oriental? A criteri nostre,
sí. Cal córrer en el túnel d’Horta quan hi ha alguna al-
tra alternativa possible? Home, estudiem-ho.

I, per tant, a criteri d’aquest Govern, no cal tant posar
l’èmfasi en aquells quatre o cinc grans temes respecte
als quals nosaltres voldríem una reflexió aprofundida,
meditada, qualitativament calibrada, pel que fa al seu
impacte ambiental, que estripar-se els vestits i dir: «Oh,
és que aquests ofegaran l’economia.» Per l’experiència
que tenim, per la que hem adquirit, per les formes de
gestió que hem après, no serà pas precisament aquest el
capteniment d’aquest conseller i d’aquesta conselleria.

Ara, dit això, tres o quatre coses puntuals i una consi-
deració final. D’acord que hi ha dificultats per als plans
territorials, però la llei ens hi obliga i la gent ho dema-
na. També és veritat que hi ha gent que ho demana per
raons diferents. Hi ha aquella persona que diu: «Un pla-
nejament superior em donarà pautes perquè, digui el
que digui aquest municipi a, be o ce, jo pugui fer el que
m’interessa.» Mentre que, al revés, hi ha aquell muni-
cipi o aquell ciutadà d’aquell municipi que diu: «Allò
que no tenim força per resoldre des d’aquí mateix que
ens ho resolgui el planejament territorial superior.»

Posem un exemple. Un municipi que necessita sòl in-
dustrial, que creu que només el pot fer en un o dos llocs,
però que ho troba un disbarat i que espera que algú li
digui de quina manera és concertable una oferta nova
diferent, no de menys, sinó de diferent sòl industrial,
amb criteris de mobilitat i d’especificitat pel que fa al
sòl industrial, que no comporti els mecanismes de ge-
neració de plusvàlues indirectes quan es produeixi el
fenomen de la deslocalització. I que, per tant, aquell
alcalde o aquell consistori que veu patir per l’últim pla
agrícola que queda en una zona d’especial i altíssim
interès paisatgístic, i que es debat entre l’ofegament eco-
nòmic del seu poble i la necessitat de preservar aquests
valors agrícoles i ambientals i naturals que té en el seu
terme municipal..., bé, la planificació territorial ha de
donar resposta a aquests temes.

Com ha de donar resposta a aquell municipi petit, mitjà
o gran que es troba amb l’incentiu d’un equipament,
d’una infraestructura, d’un equipament esportiu, què
voleu que us digui?, potser d’un camp de golf, i que li
és, en el focus petit, amb la localització mirant només
aquell poble, d’un altíssim interès imprescindible, i que
no pot dir que no, i que només podria dir que no si un
paraigua superior li donés resposta eficient a les seves
necessitats de creixement urbà, d’oferta d’habitatge per

a la gent del poble, en primera residència, que vol viure
allà i que no se’n vol anar, i que, al mateix temps, li
preservi aquell alzinar, aquell bosc de pins, aquella zona
natural que creu que no es pot malmenar.

Tot això és molt complicat, no estic dient que sigui...
(l’orador fa esclafir els dits) i que el pla territorial dona-
rà la pauta de la solució de tot; simplement estic dient:
«Val la pena que tots plegats, i amb aquests arguments,
ens hi pensem», perquè la confrontació d’interessos en
joc, de tots tipus i en totes direccions, ens obliga a filar
molt prim, i aquest Govern ho vol fer, i ho vol mirar de
fer bé, sabent que algun ull de poll trepitjarem, natural-
ment, però no voldríem equivocar-nos en l’ull de poll
a trepitjar.

Pel que fa a aquest 1 per cent, deixi’m tranquil·litzar-lo
en un sentit molt evident, i és que si qualsevol actuació
pública o privada en sòl no urbanitzable ha de tenir per
a aquell municipi la consideració d’interès públic, no és
difícil de trobar una certa eficiència perquè aquesta pro-
moció en sòl no urbanitzable d’un municipi, amb caràc-
ter d’equipament públic o privat, tingui un gravamen
d’un 1 per cent, més en l’estil de l’1 per cent cultural que
no pas en l’estil d’una taxa amb finalitats d’una altra
mena, per tal d’incentivar polítiques de paisatge en be-
nefici d’aquell mateix municipi.

I acabo, senyor diputat. Jo m’he caracteritzat en el pas-
sat, en les responsabilitats que he tingut amb anteriori-
tat, per una certa capacitat negociadora, que mantindré
i miraré de fer créixer en les negociacions amb totes les
administracions i també amb el Govern central en
els propers dies i en les entrevistes que he de tenir amb els
responsables del Ministeri de Foment, i que quedi clar
que tot allò que vostè m’ha dit podria ser més veritat si
el Ministeri de Foment estigués disposat ja ara a con-
cretar compromisos econòmics i de planificació pel que
fa, per exemple, al contracte programa amb l’Autoritat
del Transport Metropolità, pel que fa a la millora del
finançament de determinades línies de transport públic,
pel que fa a les inversions en la xarxa convencional fer-
roviària, pel que fa al calendari per a la concreció de
molts estudis d’impacte ambiental o d’estudis informa-
tius de la línia del tren de gran velocitat o pel que fa a
totes les infraestructures viàries que són de la compe-
tència del Govern de l’Estat a Catalunya i que van de la
nacional II a l’eix pirinenc, passant per la 340 i la 240,
i que haurien de ser objecte d’una definició i d’un com-
promís que signifiqués un major compromís pressupos-
tari del Govern de l’Estat a Catalunya i, al mateix temps,
una major voluntat d’acordar amb els governs locals i
amb el Govern de la Generalitat de Catalunya els temes
encara objecte de conflicte o diferència.

El president

Gràcies, senyor conseller. En rèplica, el senyor diputat
té tres minuts.

El Sr. Llobet Navarro

Breument, senyor conseller, quan enraonàvem de feri-
des i enraonàvem de l’urbanisme i el desenvolupament
del territori, nosaltres, simplement, el que li demanà-
vem és que no es prenguessin o adoptessin mesures ma-
ximalistes amb relació a la protecció ambiental, i vos-
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tè també això ho va dir en una entrevista en un mitjà, en
el qual va dir que cal respectar el medi ambient, s’han
de fer estudis, s’ha de buscar l’equilibri del territori i no
produir ferides, però tampoc podem anar a mesures ma-
ximalistes, que això suposo que haurà d’anar en coordi-
nació amb la Conselleria de Medi Ambient.

També ens referim al fet que moltes vegades aquests
moviments i plataformes ecologistes que es creen no
sempre són els que tenen la raó ni els que porten real-
ment el que el territori vol, i, per tant, no dubtem que
siguin aquests moviments i aquestes plataformes les
que portin el tarannà de la Conselleria.

Amb relació al quart cinturó, nosaltres entenem que és
necessari, no entenem que s’acabi a Terrassa, creiem
que s’ha de finalitzar l’obra, perquè així ens ho dema-
nen molts alcaldes, també ho demana la Cambra de Co-
merç de Terrassa, de Barcelona..., i, a la vegada, desenvo-
lupar l’eix orbital ferroviari.

Amb relació als plans territorials el que li hem dema-
nat és que no veiem el nou desenvolupament en els plans
territorials des de l’àrea metropolitana cap als territoris.
El que hem de fer és que sigui el mateix territori qui ho
digui, perquè moltes vegades no puguem caure en la
temptació de crear unes reserves per a nosaltres anar els
caps de setmana a descansar, perquè ells el que volen
realment és el moviment, polítiques per a creixement
sostenible i polítiques per a creixement industrial, i això
va en funció del que també dèiem del sòl, amb una sè-
rie de mesures que nosaltres enteníem a l’hora de cre-
ar les zones industrials, que crèiem que podien ser no
incentivadores i, a la vegada, anar en contra de les pro-
postes que volen els mateixos sectors.

Bé, d’això de l’1 per cent el que li dic és que ara ens ha
dit això del sòl no urbanitzable. En la proposta no ve
aquesta especificació, simplement diu crear un cànon
de l’1 per cent en tota la promoció pública o privada de
sòl no urbanitzable ficat al mercat, i això jo crec que...,
bé, ja ens tranquil·litza una mica més.

I concloure que estic convençut que per part del Govern
de l’Estat que hi ha ara i el futur Govern, si és el del
Partit Popular, la voluntat serà de negociar i de buscar
millores a les infraestructures de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable con-
seller.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Sí, respecte a l’1 per cent l’acabo de tranquil·litzar: igual
com l’1 per cent cultural ens permet d’intervenir sobre
el patrimoni arquitectònic urbà..., i, per cert, no totes les
administracions fan front als seus compromisos de pa-
gar aquest 1 per cent cultural, i intentarem que ho facin
i que puguin ser transferits els seus recursos al Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques perquè
pugui continuar desenvolupant els plans d’intervenció
integral en determinades àrees de rehabilitació integral
dels centres històrics que ho requerien.

I pel que fa a l’1 per cent de les infraestructures i equi-
paments en el sòl no urbanitzable, que quedi clar que
no afectarà els usos agràries i que ens permetrà interve-
nir sobre el patrimoni paisatgístic no urbà creant un fons
especial.

Acabo. Jo, que no sóc metropolità, li puc assegurar que
els criteris amb què seran fets els plans territorials de
Catalunya i regionals de cada àmbit de regió ho seran
amb criteris que valoraran, justament, el necessari equi-
libri d’un territori que ha de buscar formes de compen-
sació entre una gran superfície poc poblada i una me-
nor superfície molt poblada. És justament la construcció
dialèctica d’aquestes dues maneres d’ocupar el territori
que hi ha a Catalunya que farà que Catalunya funcioni
com un tot, no com una pedra singular, una més metro-
politana i una altra menys metropolitana, sinó com l’arc
que dóna consistència al conjunt.

El president

Gràcies, senyor conseller. Pel Grup Parlamentari Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, té la
paraula la portaveu Bet Font.

La Sra. Font i Montanyà

Gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair la in-
tervenció del senyor conseller, constatar de quina ma-
nera la seva intervenció ha reflectit una visió de la po-
lítica territorial nova, una visió que ens agrada, perquè
incorpora molts elements que nosaltres portàvem molts
anys, molt de temps, reivindicant: visions de sostenibi-
litat, visions, per què no, socials, visions ambientals,
però, sobretot, unes visions globals i de futur.

També ens ha complagut l’argumentació que hi ha ha-
gut amb relació a les intencions del Govern sobre l’eix
Vic - Olot. Sap el senyor conseller que tenim una es-
pecial preocupació per aquest tema, i, per cert, doncs,
hem trobat prou oportuna la imatge o el símil del pa de
pessic i molt apropiada per a la zona, no? (Rialles.)

En la nostra intervenció, atesa la brevetat del poc temps
del qual disposem, doncs, no podem enumerar els ele-
ments que vostè ha destacat i que ens han agradat, i
que, de fet, per això són en el pacte, perquè, doncs, ja,
a més a més, els han anat destacant també els companys
del Grup Socialista i d’Esquerra Republicana, i tampoc
farem preguntes concretes. El que volem fer és una apor-
tació o una reflexió relacionada potser, doncs, en mane-
res de fer o amb les intencions que té aquest Govern,
relacionat amb la coordinació i la voluntat d’entendre’s
amb les altres administracions, amb les entitats del ter-
ritori i també, i aquí és on volem posar un èmfasi espe-
cial, amb els altres departaments d’aquest Govern. Vos-
tè en alguns casos, doncs, ho ha anat dient, no?, segons
quins temes tractava, doncs, deia: «Això ho farem en
coordinació amb Interior, això ho farem en coordinació
amb Medi Ambient», per exemple.

Doncs, el que ens agradaria és allargar una miqueta
aquesta llista de possibles aspectes a treballar de forma
transversal, i començaria, per exemple, per un element
relacionat amb el sòl agrari, i, per tant, la importància
de la coordinació amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, precisament per a la preservació
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d’aquest sòl agrari. No hauria de passar el que passava
fins ara, que, per exemple, quan es començaven a fer
els treballs del Pla territorial de la Catalunya central,
doncs, es deia que els pagesos ja hi eren representats
perquè hi havia un alcalde que era pagès, i aquest alcal-
de era convergent, i, per tant, doncs, ja els representa-
va, no? Doncs a nosaltres ens sembla que no hem d’anar
per aquí.

Ens agradaria també que hi hagués una bona coordina-
ció amb el Departament, per exemple, de Treball i amb
tots els agents socials, és a dir, amb els sindicats, quan
parlem de la mobilitat, perquè, doncs, la Llei de mobi-
litat, doncs, que és tot un repte, però que és prou impor-
tant, doncs, planteja, precisament, analitzar què passa
amb la mobilitat en els polígons industrials.

Ens agradaria també que hi hagués una bona coordina-
ció, evidentment, amb el departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge, que a part, doncs, de les polítiques prò-
pies d’habitatge n’hi han d’altres, com és la mobilitat, que
tradicionalment, i esperem que així continuï essent,
doncs..., a Medi Ambient s’han portat a terme políti-
ques de sensibilització: la coordinació del dia sense cot-
xes, la promoció de l’ús de la bicicleta i moltes d’altres,
doncs..., també una coordinació prou important, o els
corredors biològics de què parlava el diputat Xavier
Vendrell, o mesures per reduir l’impacte de les infra-
estructures, etcètera.

Nosaltres entenem que és molt bo que hi hagi aquesta
coordinació. Els punts de vista diferents, coneixements
diferents, doncs, donen peu perquè es facin menys er-
rors i perquè, per tant, s’encerti més l’estratègia de cara
al futur. Nosaltres estem segurs que això, doncs, vostès
ja ho devien contemplar, però volem que sàpiga que
especialment des del nostre Grup ho considerem molt
necessari. En farem un seguiment, i tal com ja ens han
ofert que estan oberts als nostres suggeriments, si ve-
iem que en algun moment hi ha alguna mancança en
aquest aspecte, doncs, els la farem saber i esperem que
no els sàpiga greu, perquè com a copartícips que som
de les prioritats d’aquest Govern ens sembla, o tenim
ganes, doncs, que es facin les coses al màxim de ben
fetes possibles.

I, evidentment, doncs, tornar a oferir el nostre suport,
ja per acabar la meva intervenció.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Té la paraula l’honorable
conseller.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Moltíssimes gràcies, senyor president. Senyora diputa-
da, té raó, i em sembla una obvietat, i en la confirma-
ció de l’obvietat no vegi cap menysteniment del que
vostè ha dit, sinó que m’ajuda a subratllar el sentit de
la seva intervenció.

Seria un desastre que aquest fos un govern que, per raó
de la seva configuració i en el repartiment de les seves
competències, incrementés defectes del passat pel que
fa a la formulació de polítiques en compartiments es-

tancs. Tot al contrari, mai com ara tindrà sentit la més
absoluta transversalitat i coordinació entre tots els de-
partaments per tal de fer que quedi ben clar, fins i tot en
la imatge col·lectiva, en l’imaginari col·lectiu, que aquest
és el Govern de Catalunya. Va dir el president, molt al
principi de la seva presa de possessió, que ell volia ser
president de tots els catalans i de totes les catalanes i
aquest ha de ser el Govern de Catalunya, i, per tant, aquest
no serà el Govern en un àmbit concret sectorial d’un
partit, sinó que en totes les polítiques serà el Govern de
Catalunya, fonamentat en una majoria tripartita, però al
servei d’una política per a tot Catalunya. I aquesta és una
qüestió bàsica que jo crec que ens obliga a aquest tipus
de seguiment acurat que vostè deia, que, naturalment,
haurà de ser recíproc. És des de la multilateralitat del
Govern que hi haurà una voluntat permanent de coordi-
nació, de col·laboració i de trobar els punts que són in-
tersectorials i que no es poden mirar des d’una única
òptica esbiaixada, sinó que és imprescindible que tin-
guin una òptica plural.

L’exemple que vostè posava dels sòls agraris és claríssim
en aquest sentit, perquè és evident que avui si hagués-
sim de configurar el sector agrari de Catalunya com un
sector productiu pel que és la seva aportació al producte
interior brut exclusivament, si ens ho miréssim només
en paràmetres macroeconòmics, no filaríem prou prim
pel que fa a la incidència de la pagesia en el territori, la
incidència de la pagesia en el paisatge, la incidència de
la pagesia en la forma de conduir tots els sòls no urba-
nitzables, d’especial valor agrari o no, que han de ser
objecte d’una ocupació permanent, d’una presència cons-
tant, d’una cura i d’una atenció, que obliguen a repen-
sar el paper de la pagesia, no només en termes d’eco-
nomia productiva en allò que fa al sector primari, sinó,
fins i tot, com han fet d’altres països europeus, en ter-
mes de col·laboració econòmica, directa o indirecta, en
l’activitat agrària com un element fonamental de man-
teniment i sostenibilitat del paisatge, perquè si retroce-
deix més la pagesia és evident que el paisatge que te-
nim ara i que ens sembla esplèndid empitjorarà. Qui
dallarà el prat? Qui llaurarà els camps? Qui mantindrà
els camps? Qui farà que..., s’hi produeixi el que s’hi
produeixi? Per tant, és imprescindible que en un procés
de transvasament de població activa del sector prima-
ri al secundari i al terciari ja molt accelerat, els pocs
pagesos que queden siguin objecte d’una atenció espe-
cial per part d’aquest Govern, social, laboral, econòmi-
ca, territorial, paisatgística, en tots els aspectes. Pot fer-
ho, això, un sol departament? De cap de les maneres, ho
ha de fer el Govern sencer.

De manera que subscric les seves paraules i la seva re-
flexió, m’hi sumo i accepto de molt bon grat totes les
observacions que en el futur, vostès, des el seu Grup
Parlamentari, puguin anar fent en la legítima actuació
i iniciativa de la seva autonomia de grup que, natural-
ment, tots subscrivim i mantenim.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, senyor conseller. (Veus de fons.) Vol replicar...?
(Pausa.) No...?
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Bé. En definitiva, doncs, agraïm la compareixença de
l’honorable conseller i dels seus acompanyants, i s’ai-
xeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia.




