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La Jornada "Sostenibilitat i planificació territorial i infraestructural"
té com a objectiu bàsic l'anàlisi crítica de la sostenibilitat de diferents
instruments de planificació territorial i infraestructural que impulsa el
Govern de la Generalitat. Malgrat que és obvi que s'han produït avenços
significatius en l'ambientalització d'aquests instruments per diverses
causes (progressiva ambientalització de la legislació i de les polítiques

9.30-10 h

PRESENTACIÓ
Ramon Arribas, director del CADS
Marta Fernández, presidenta de l'ADENC

10-13 h

PONÈNCIES

10 h

Marta Ball-llosera, ambientòloga, Salvem
l'Empordà. El PDT de l'Empordà: els reptes,
les limitacions del pla, un desplegament incomplert,
i les alternatives i l'acció des del moviment social.

10.30 h

Josep Germain, geògraf, Institució Catalana
d'Història Natural. El tractament dels espais oberts
als plans territo rials parcials.

públiques, integració en la política comunitària, integració dels acords
internacionals sobre canvi climàtic, escenaris energètics de futur, avenços
en el marc conceptual...), la sostenibilitat apareix integrada en les memòries i només tímidament en la planificació i actuacions previstes. El
desplegament dels nous instruments ambientalitzats acaba sent defectuós
perquè en molts casos no incorporen plans d'actuació que defineixin
les prioritats, de manera que amb el desplegament o execució es poden
desvirtuar profundament els pretesos objectius sostenibilistes dels plans.
La jornada pretén donar dimensió pública a la lectura crítica que en fa
una part de la societat civil amb l'objectiu d'intentar incidir en l'àmbit
polític: la distància entre el discurs teòric i la praxi de govern ha de ser
reduïda, de manera que hi hagi una major coherència interna entre les
polítiques públiques i la seva pretesa sostenibilitat.

11-11.30 h

Descans

11.30 h

Màrius Navazo, geògraf, ADENC. Infraestructures
o planificació territorial, què va primer?

12 h

Manel Larrosa, arquitecte, ADENC. El corredor
mediterrani: ferrocarril o autopista i autovia?

12.30 h

Ramon Caralt, enginyer, comitè científic d'ATTAC.
Les limitacions de les estratègies econòmiques actuals
i futures: les respostes des del decreixement.

13-13.50 h

DEBAT amb el públic assistent.

13.50-14 h

CONCLUSIONS i CLOENDA.

Places limitades. Inscripció prèvia. Informació i inscripcions:
ADENC (carrer de Sant Isidre 140, Sabadell) 937 171 887 • correu@adenc.cat
ICHN (carrer del Carme 47, Barcelona) 933 248 582 • ichn@iec.cat
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Marta Fernández, presidenta de l’ADENC
Bon dia a tothom,
Primer de tot voldria agrair-vos la vostra presència aquí
un dissabte al matí, i més especialment a aquells i aquelles que no veniu de Barcelona o dels seus voltants, sinó
que us heu desplaçat des de diferents punts del territori
català.
En segon lloc, voldria fer-vos cinc cèntims de com transcorrerà la jornada: a les 10 h farà la presentació l’ambientòloga Marta Ball-llosera, i tot seguit farà la ponència
el geògraf Josep Germain. Després farem una mica de
descans, de mitja hora. A continuació, es faran les xerrades del geògraf Màrius Navazo, de l’arquitecte Manel
Larrosa i finalment de l’enginyer Ramon Caralt. Pels
volts de la una farem una taula rodona amb la participació de totes i tots els ponents els quals estaran a la
vostra disposició per comentar qualsevol dubte o reflexionar sobre alguns dels aspectes que s’hagin presentat.
Finalment, intentarem exposar les principals conclusions de la jornada i ja enfilarem la cloenda. Els títols de
cada ponència els podeu veure al programa.
M’excuso, d’altra banda, ja que per motius familiars no
podré quedar-me fins al final, hauré de marxar mitja
hora abans d’acabar, de manera que la moderació de la
taula rodona anirà a càrrec d’en Josep Riba.
Bé, doncs, com us deia en començar, moltes gràcies per
ser aquí. Des de l’ADENC vàrem considerar interessant
fer unes jornades sobre «Sostenibilitat i planificació territorial i infraestructural» per diversos motius. Un d’ells
és que la nostra és una entitat que al llarg dels més de
25 anys d’existència s’ha caracteritzat per reclamar, i
també per proposar, una estratègia per protegir el pa-

trimoni natural del Vallès. Una estratègia, d’altra banda,
que no s’exhauriria aquí, sinó que podria ser adaptable a
tot Catalunya. Un segon motiu és que, tenint en compte
la conjuntura actual, ens semblava vital posar sobre la
taula la necessitat de transformar el model social, econòmic i territorial i reivindicar, així, que s’ambientalitzin
les polítiques públiques. Finalment, el tercer motiu tindria a veure directament amb la planificació territorial i
el seu compliment.
Durant molts anys, al nostre país s’ha fet un ús del sòl
no planificat, arbitrari i més en relació amb l’especulació
que no pas amb el bé comú. En aquest sentit, doncs, des
de l’ADENC ens congratulem que aquesta fase estigui
tocant a la seva fi i que la de planificació territorial sigui
a un pas de poder-se donar per acabada. De fet, actualment, només falta un pla territorial parcial per aprovar,
el de les comarques gironines.
Comentava el Sr. Ramon Arribas en una altra ocasió que
el que seria la planificació territorial a casa nostra ha
avançat molt amb relatiu poc temps. Així, doncs, podem
afirmar que, tot i que va costar d’arrencar, el progrés en
planificació territorial a Catalunya en el transcurs dels
darrers anys és prou evident. A més, aquesta planificació del territori, ha anat acompanyada de l’aprovació de
nous instruments de planificació sectorial que han aparegut al llarg dels darrers anys. En aquest sentit, potser
el més remarcable seria l’aprovació, el juliol de 2006,
del Pla d’infraestructures de transports de Catalunya
2006-2026. Això vol dir que, en els darrers anys, han
anat apareixent certs instruments de planificació necessaris i llargament reivindicats des de diverses entitats
ecologistes i ambientalistes, entre elles, l’ADENC.

D’altra banda, l’aprovació dels plans territorials parcials dels diferents àmbits de Catalunya i els diferents
plans sectorials aprovats força recentment conviuen en
temps, i a vegades en l’espai, amb una sèrie de polítiques europees. Així trobem, per exemple, que la Directiva marc de l’aigua, o altres directives sobre els residus,
les energies renovables o les emissions de CO2 coexisteixen amb els plans territorials i sectorials catalans que
ja hem comentat. Per tant, podem afirmar sense temor
que darrerament ens hem proveït d’instruments de planificació importants i que aquests provenen de diferents
nivells de l’Administració. Ara bé, tot plegat ens porta
a preguntar-nos si aquest avenç des del punt de vista
discursiu i teòric ha tingut una traducció directa a la
pràctica, al nostre dia a dia, a l’hora de planificar assentaments o infraestructures. I la resposta, des del nostre
punt de vista, és que no, o no prou.
I és que, quina relació hi ha d’haver entre els diferents
tipus de plans sectorials i territorials catalans? Quina és
la imbricació i la jerarquia entre les directives europees, les lleis espanyoles i les catalanes? Però, sobretot,
qui garanteix a la pràctica que s’acompleixi tota aquesta literatura planificadora? De moment, podem dir que
la interconnexió entre els diferents instruments de
planificació no acaba de quedar clara i, encara menys,
garantida. Per altra banda, tampoc s’acaba d’acomplir
un altre tipus de legislació com la que es desprèn del
Conveni d’Aarhus segons la qual el públic en general té
dret d’accés a la informació, però també a la participació
en l’elaboració de plans i programes. Aquest fet deriva
del reconeixement que es fa a «tota persona [del dret]
de viure en un medi ambient saludable i que li proveeixi
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benestar, així com el deure individual i col·lectiu de protegir i millorar el medi ambient en interès de les generacions presents i futures».
Conscients d’aquesta situació, des de l’ADENC hem intentat, en diferents ocasions, informar els ciutadans i
les ciutadanes i proposar espais de debat sobre, per
exemple, el Pla territorial parcial de la Regió metropolitana de Barcelona mentre encara estava a informació
pública. Aquest és un exercici que, de fet, i en virtut
del Conveni d’Aarhus, s’hauria d’haver liderat des de
l’Administració, però que en la seva absència hem potenciat des de la societat civil. Amb aquestes jornades,
pretenem reflexionar sobre aquesta proliferació legislativa, la seva interconnexió i, sobretot, la seva traducció a la pràctica.

I bé, no em voldria allargar més. Dir-vos que el Sr. Ramon
Arribas, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, CADS, que ha subvencionat les presents jornades de «Sostenibilitat i planificació territorial
i infraestructural», ens les presentarà seguidament. Ramon, moltes gràcies per ser aquí.

Finalment, voldria recalcar que la crisi actual potser ens
pot «servir» per endreçar idees, actituds i inèrcies. I és
que, lluny de situar-nos només en un moment de crisi
econòmica, també estem immersos en una crisi ambiental i de manca de recursos naturals sense precedents.
Tot plegat, doncs, ens hauria de fer pensar com hauríem
d’articular el nostre model de país tenint en compte la
situació actual i, sobretot, no deixar al prestatge els instruments de planificació territorials i infraestructurals
que tant ens han costat tenir. Per assolir una societat
sostenible, cal que fem ús d’aquests instruments, que
els fem dialogar, els interconnectem i, finalment, els
apliquem sense dubtar. A hores d’ara, no podem esperar
més: necessitem apostar definitivament per una planificació territorial coherent i sostenible en tots els sentits:
territorials, ambientals, socials, econòmics.
2/2
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Ramon Arribas, director del CADS
Bon dia a tots i a totes.
Primer de tot voldria agrair a l’ADENC i a la Institució
Catalana de Ciències Naturals la convocatòria d’aquesta
jornada que, com diu el díptic, té com a objectiu principal l’anàlisi crítica de la sostenibilitat de diferents instruments de planificació territorial i infraestructural que
impulsa el Govern de Catalunya. Aquest és un objectiu
que compartim des del CADS. Entenem que avui ens cal,
més que mai, una anàlisi crítica dels instruments de planificació territorial i infraestructural des d’una perspectiva de sostenibilitat, que és sobretot una perspectiva
transversal. Aquest és un dels temes al qual m’agradaria
referir-me amb més profunditat més endavant. Ara bé,
aquesta mirada crítica necessària l’hem de situar en el
context actual i centrar-nos en el cas de Catalunya.
Jo crec que ens trobem, i la Marta hi feia referència,
en un context d’una proliferació de planificació -no vull
dir excés, dic proliferació. Això és, al meu entendre, fruit
tant d’una voluntat política com d’una absència de planificació, especialment territorial, dels governs anteriors.
Per tant, aquest context dificulta un planejament transversal, dificulta la incorporació de diferents aproximacions. Per exemple, recordeu el Pla territorial de la regió
metropolitana de Barcelona, que deixava fora diverses
infraestructures claus que vertebraven el territori.
Jo no crec que el futur sigui planificar tant (i em sap
greu dir-ho perquè potser jo sóc d’una generació que
hem cregut molt en la planificació), sinó que crec que
en el futur haurem de centrar el debat i l’anàlisi sobretot en temes com el desplegament, la gestió i el govern
d’aquests instruments. En certa mesura, també revisant
els posicionaments dels diferents col·lectius que es mo-

uen en el territori, tinc la sensació que hi ha una reclamació en aquests aspectes. D’altra banda, a Catalunya
hi ha un problema de fons, i és que estem instal·lats
en un greuge comparatiu amb la resta de l’Estat des
del punt de vista de les infraestructures. Ho podríem
resumir amb aquella famosa frase: «Catalunya lliure
de peatges.» Aquest greuge comparatiu ha dificultat
molt sovint una mirada crítica cap aquelles infraestructures, però aquest és un element que també hem
de posar en aquest context; evidentment no vull entrar
en altres aspectes que també hi juguen, com el d’un
país petit, un país molt poblat que fa que l‘increment
d’infraestructures tingui, diguem-ne, unes condicions
que reclamen i demanen un govern diferent que a altres llocs. I finalment, un element clau, que és el nou
context econòmic a què es referia la Marta. Jo crec
que també aquí hi ha hagut un context anterior, que
ha estat un context (aquí, allà, i a tot arreu) d’un creixement brutal, d’un creixement que la planificació
ha estat absolutament incapaç de controlar. Gairebé
a tot arreu es podria dir que, des de l’administració,
des de la política, no hi havia prou eines per gestionar aquests creixements. Aquesta situació, com sabeu
vosaltres, ha canviat radicalment, i la crisi, d’entrada,
comporta una caiguda en picat de la inversió pública i,
per tant, una caiguda en picat dels projectes, fins i tot
dels projectes que estaven aprovats per desplegar-los
(si heu seguit alguns documents, veureu que a nivell
de calendari s’endarrereixen). Per tant, hi haurà una
caiguda d’aquesta pressió i, per tant, és un moment
molt oportú no només per a contrarestar projectes alternatius, sinó que és el moment oportú per elaborar
un nou discurs sobre què volen dir les infraestructures
del segle XXI: són aquelles que donen una millor qualitat de vida a la ciutadania.

La crisi, crec que per les posicions sostenibilistes (si les
sabem formular), és una oportunitat. Sentireu que diuen
que en temps de crisi deixem-nos de tonteries i anem
a crear ocupació; això ens ho diuen els mateixos que
ens han portat a la crisi, però també tenim les nostres
oportunitats.
Com deia la Marta, i amb això coincideixo (i no ens hem
posat d’acord), aquesta crisi no és només una crisi financera, ni és només una crisi econòmica, sinó que és
també, i sobretot, una crisi ambiental i una crisi de valors. I és des d’aquesta perspectiva que la proposta sostenibilista té una oportunitat de ser central i de generar
consensos. Avui en dia sentim (i ho sentim des de tots
els angles) posicions que parlen ja que s’ha d’anar cap
a una economia descarbonitzada i, per tant, això genera
unes grans oportunitats des del punt de vista de les propostes, per exemple, de mobilitat i encara més des del
punt de vista energètic.
Jo crec que no hem d’anar tant a parlar (i té gràcia
que ho digui jo) de desenvolupament sostenible, sinó
de desenvolupar la sostenibilitat. Jo crec que és urgent
aquesta reflexió, que les jornades d’avui contribueixen,
sens dubte, a generar aquest discurs, a generar cada cop
més una aproximació seriosa a aquesta necessitat d’una
nova visió de la planificació d’infraestructures i territorial. Però, també, crec que estem en temps d’acció. Com
deia, la sostenibilitat no és avui dia una qüestió de futur,
és una necessitat de present; la situació de context i de
crisi ambiental crida a l’acció i, per tant, hem de saber
combinar aquesta necessària mirada crítica amb l’acció
i amb propostes.
Des del CADS, amb motiu del debat que hi va haver so1/2
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bre el Pacte nacional per a les infraestructures, vam elaborar un document (que no explicaré perquè ja m’estic
allargant massa, però que per a tots aquells que hi estigueu interessats el podeu consultar a la nostra pàgina
web) on establíem dotze criteris per a una planificació
i gestió sostenible de les infraestructures a Catalunya.
Només faig referència als grans títols d’aquests dotze
criteris:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Planificar les infraestructures en base a un model
de desenvolupament acordat. Jo crec que el tema
del governament és clau per tirar endavant aquest
projecte, de país, acordat.
Potenciar un model equilibrat descentralitzat i en
xarxa. Quan parlem d’infraestructures, aquest és un
tema clau. Un món en què la seva xarxa és Internet (tota la resta de xarxes han de partir gairebé
d’aquest sistema, descentralitzat i en xarxa) implica
democràcia, la nova democràcia del segle XXI; per
tant, la infraestructura és democràcia, això ho hem
de reclamar, és democràcia en el procés però també
en el seu ús, en la gestió.
Vetllar per la coherència entre la planificació territorial i sectorial. Ja m’hi he referit una mica, però jo
crec que és una de les grans mancances que tenim
avui.
Afavorir les infraestructures que faciliten la transició
cap a models econòmics més sostenibles. Jo crec que
en temps de crisi aquesta és una reclamació indefugible, especialment quan parlem d’infraestructures
energètiques.
Promoure la democràcia participativa en el procés
de la presa de decisions.
Incrementar l’eficiència de les infraestructures exis-

tents. El concepte d’eficiència, en temes energètics,
tenim recorreguts d’entre el trenta i el cinquanta
per cent. Millorar l’eficiència d’allò que existeix, per
tant, hauria de ser un dels primers objectius.
7. Prioritzar les estratègies de gestió de la demanda.
Aquest és un element clau. S’ha d’acabar amb aquella dinàmica d’anar creant oferta a mesura que creix
la demanda, hi ha d’haver un model. Jo crec que és
important la reflexió d’aquests anys de creixement
que ens han portat a aquest caos del sistema.
8. Introduir criteris d’equitat social.
9. Garantir una avaluació integrada dels efectes de les
infraestructures.
10. Reflectir les externalitats socials i ambientals de
les infraestructures en els costos totals. Aquest és
un tema segurament molt tècnic, però s’han de començar a incorporar les externalitats socials en els
costos.
11. Respectar la funció de connectivitat ecològica i social. I, finalment,
12. Establir mesures compensatòries, perquè (i aquí
entraríem en un debat del joc d’escales) tot i que
podem considerar que algunes infraestructures són
necessàries a nivell d’una escala, de país, poden
tenir uns efectes negatius socials o ambientals locals i, evidentment, han d’incorporar el concepte de
compensació.

ció Catalana d’Història Natural l’organització d’aquestes
jornades en defensa del territori, que no deixa de ser
la defensa de la nostra identitat. Moltes gràcies per la
feina feta.

Bé, aquestes eren algunes reflexions que vam elaborar
quan es va produir el procés del Pacte nacional per a les
infraestructures i que he volgut compartir d’una manera
superficial i ràpida amb tots vosaltres.
Per acabar només voldria agrair a l’ADENC i a la Institu2/2
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Marta Ball-llosera, ambientòloga, Salvem l'Empordà.

El Pla Director Territorial de l’Empordà: els reptes, les limitacions del pla, un
desplegament incomplet, i les alternatives i l’acció des del moviment social.
Marta Fernández:
Bé, veig que finalment la Marta ha pogut arribar a temps.
Mentre acabem de carregar la presentació a l’ordinador,
en farem la presentació.
La Marta Ball-llosera, que ve d’una mica lluny, de Figueres (més ben dit, de l’Armentera), és llicenciada en
ciències ambientals i membre de la comissió tècnica i
legal de Salvem l’Empordà. Ha estat treballant uns set
anys (fins al 2006) a la secretaria tècnica de IAEDEN
(Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de
la Natura) i de Salvem l’Empordà, i actualment treballa
com a assessora ambiental en una cooperativa de serveis ambientals.
En tot cas, li hem demanat que ens vingués a explicar els
reptes i les limitacions del Pla Director de l’Empordà, el
seu desplegament incomplert i les intervencions que hi
han fet des de Salvem l’Empordà com a moviment social.

Marta Ball-llosera:
Salvem l’Empordà neix l’any 2002, fruit d’un desànim
general per la desplanificació territorial i el desgavell
de projectes a la comarca. El 2003 el govern comença
a desplegar moltes eines de planificació territorial. Des
d’aleshores fins ara s’han aprovat quatre plans directors

urbanístics a la comarca, un pla director territorial i s’està tramitant un pla territorial parcial.
El que volíem reflectir en aquesta ponència són les inquietuds que ens movien l’any 2002 i si aquestes eines
de planificació territorial han complert les expectatives
que nosaltres teníem respecte a un model territorial més
sostenible. Farem una radiografia del 2002 i una radiografia actual per veure com ha evolucionat el territori en
aquests vuit anys de vida de Salvem l’Empordà.
Salvem l’Empordà és Alt i Baix Empordà, però hi havia
dues organitzacions i estructures de gent que ens mobilitzàvem diferent. Explicaré el que és l’Alt Empordà, que
és el que més conec i el que més he treballat.
L’Alt Empordà és la comarca més al nord-est de Catalunya. Si saps on estàs ubicat, saps de quin mal pateixes.
Tenim mar i, per tant, patim la construcció massiva al
litoral. Formem part de l’eix mediterrani i, per tant, tenim
tot el tema de grans infraestructures, que ara és molt i
molt vigent i molt preocupant. Pel que fa als espais naturals, tenim tres espais amb figures de protecció importants que són: el Parc Natural dels Aiguamolls, el Parc
Natural del Cap de Creus i el Paratge Natural de l’Albera.
I tenim quatre espais més inclosos en el PEIN. Per tant,
tenim molt territori protegit, però manca una definició
clara i normativa per regular les connexions ecològiques

entre aquests espais. I tenim una altra característica:
tenim vent, la Tramuntana. Per tant, tenim tot el tema
del desenvolupament energètic eòlic. Estem ubicats aquí
i tenim aquestes característiques i, per tant, sabem de
quins mals patim.
Pel que fa a eines de planificació territorial, tenim el Pla
Director Territorial de l’Empordà, que està aprovat definitivament des de l’any 2006, ens afecta el Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner I i II (PDUSC, a partir
d’ara), tenim el Pla Director Urbanístic de la Serra Verdera, que és aquella zona de connexió entre els dos Parcs
Naturals que us he marcat abans, i tenim el Pla Director
Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres, que és un pla
que regula un dels punts neuràlgics de la Catalunya nodal. Formem part d’un d’aquests nodes de Catalunya que
pretenen ser pols d’atracció de molta població i que es
volen interconnectar entre ells potenciant encara més
el transport privat. En aquest aspecte, s’està fent un pas
molt enrere pel que fa a sostenibilitat.
Actualment s’està tramitant el Pla Territorial Parcial de
les Comarques Gironines, un dels set que hi ha previst
a Catalunya i que estan per sobre, jurídicament parlant
–dins de l’ordenament de planificació–, del Pla Director
Territorial de l’Empordà.
1/5

Ponències

Marta Ball-llosera, ambientòloga, Salvem l'Empordà.

El Pla Director Territorial de l’Empordà: els reptes, les limitacions del pla, un desplegament incomplet, i les
alternatives i l’acció des del moviment social.
Això és el que hem viscut des del 2003 fins a l’actualitat
pel que fa a eines de planificació territorial.
La plataforma Salvem l’Empordà es crea el 14 de juny del
2002. Això és el que va sortir publicat en un dels diaris
a l’endemà de la seva constitució: «L’entitat diu sentir-se
impotent davant l’allau d’agressions i va convocar ahir
de forma urgent entitats, associacions i tot tipus de col·
lectius sensibilitzats en la preservació del territori. Una
de les propostes que es va posar sobre la taula va ser
exigir l’elaboració d’un Pla Director de l’Alt Empordà.»
És a dir, nosaltres el 2002 demanàvem un Pla Director
de l’Empordà, ja que estàvem farts de lluitar contra 30 o
40 expedients: camps de golf, d’urbanitzacions, d’aeròdroms, etc. Estàvem farts de lluitar projecte per projecte.
Volíem que algú definís què ha de ser l’Empordà. Recordo que quan en Pascual Maragall encara no era President
de la Generalitat –ell estiueja al Baix Empordà–va fer un
titular fantàstic al diari que deia: «L’Empordà s’ha de definir si vol ser Toscana o si vol ser Benidorm». O sigui,
que aleshores ja es parlava que algú hauria de definir un
model territorial.
Això era el nostre mapa de nyaps. Ara ja podríem esborrar algunes coses i malauradament afegir-ne de més. No
entraré en detall perquè ara el que intentaré és desglossar una mica aquests quatre mals que patim, que he dit
així a grans trets: el tema urbanístic, el tema de grans
infraestructures, el tema eòlic i el tema de connexions
ecològiques.
Els objectius de Salvem l’Empordà, definits l’any 2002,
eren els següents: un Pla Director Urbanístic de l’Alt Em-

pordà i una moratòria temporal mentre aquest Pla Director no es desenvolupés. Aleshores en Felip Puig va fer
públic al diari que sí, que l’Empordà necessitava un Pla
Director. Tot seguit, quan va haver-hi canvi de govern,
recordo que en Manel Nadal també deia que sí, que calia
un Pla Director.
Explicaré per sobre com ens hem organitzat en la plataforma.
Salvem l’Empordà s’organitza en quatre petites estructures: l’assemblea, que és l’òrgan major de decisió, el
grup de difusió, el grup d’acció directa i el grup tècniclegal. Aquests grups en concret responen a tres coses.
Una, ens interessava molt que la gent, que els pobles,
conegués què passa a l’Alt Empordà, que molt sovint no
es coneix. Dos, ens interessava molt sortir als diaris, un
dels objectius prioritaris del grup d’acció (garantir la foto
a premsa). I tres, rigor. Per això hi havia el grup tècniclegal. Sempre hem estat un grup multidisciplinari. Hi ha
algun advocat, hi ha arquitectes, hi ha ambientòlegs, hi
ha geògrafs, etc., que portem vuit anys reunint-nos, encara ara, cada 15 dies per debatre tots aquests temes.
Hi havia el grup econòmic, que es reuneix de tant en tant,
perquè hem engegat com 15 contenciosos, cada un dels
quals val com a mínim 8.000 euros. Per tant això requereix realment molts diners. Al final de tot, si tinc temps
i no m’han tret el cartellet dels minuts, us passaré un
vídeo de l’últim que hem fet per aconseguir diners.
Això eren les assemblees que inicialment, l’any 2002, es
feien cada setmana. Per exemple, aquesta és a Pedret i
Marzà, allà hi havia un problema de granges de porcs.
Ah, tenim molts problemes amb nitrats, també patim

d’això. Si després algú vol preguntar, us ho explicaré. A
l’Alt Empordà som 100.000 altempordanesos i 300.000
porcs. Realment el sector porcí és un sector important a
l’Alt Empordà. Aquí es volia fer, a més a més, una granja
de 5.000 porcs en una zona d’aqüífers molt interessant,
molt important, que subministra aigua a 14 municipis de
l’Alt Empordà. Per tant, creiem que no podia anar-hi una
granja aquí, no podíem córrer aquest risc. Normalment
aquesta assemblea es feia a Pedret i Marzà per aquest
tema, i el que fèiem era bustiatge a totes les cases explicant el projecte de granja i totes les assemblees que es
feien aleshores els divendres es feien en aquest poble,
amb el tema concret de la granja, però tractàvem alhora
tots els altres temes de Salvem l’Empordà.
El grup de difusió és el que porta els assumptes de comunicació. Amb aquests cartells, que són bastant gràfics. Si
no n’hem fet durant aquests anys 300 o 400 no n’hem
fet cap. Aquest és el que parlava del Pla Urbanístic del
Sistema Urbà de Figueres, el PDUSUF, i l’altre era sobre
el Pla Director de l’Empordà.
Per treure diners fem diverses activitats. La darrera és el
concert en homenatge a Lluís Llach, que sempre ha col·
laborat amb nosaltres. Ara que s’ha retirat li hem volgut
fer un homenatge amb un concert benèfic on van participar Guillamino, Sanjosex, Mazoni, Joanjo Bosk i l’orquestra de Cambra de l’Empordà. Aquest diners serveixen per
tirar endavant l’entitat.
Mostro diferents imatges del grup d’acció directa. Aquesta és quan va sortir el Pla Director de l’Empordà, que estava encallat, aquesta acció és a l’Escala. Aixó és a Cap
Ras. El grup d’acció es disfressa de promotors immobiliaris, van marcar la zona on anava urbanitzada Cap Ras i
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sobre el terreny hi havia un mapa on se sectoralitzava bé
la zona i explicaven a la gent de la platja el que es pretenia fer allà, i la gent quedava realment perplexa. Aquí
es va penjar una pancarta de 30 metres al Fluvià Marina. Aquí vam tapiar la porta d’Urbanisme de Roses. I una
de les que a mi m’agrada més és la pregunta projectada
a la façana del Parlament de Catalunya quan encara no
existia la plataforma No a la MAT: «400.000 volts, per
què?», acció que es va fer davant la manca de debat en
el sí del Parlament de Catalunya. Recordo intercanviar
correus electrònics amb el president del Parlament per
si podíem incidir d’alguna manera en aquest debat en el
si del Parlament i sempre ens deien que havíem de recórrer a un grup parlamentari. Recordo una de les respostes
de l’Ernest Benach: «estem modificant el reglament del
Parlament i per tant es crearà una comissió per la qual
qualsevol persona podrà incidir a debatre temes al Parlament». Aquest reglament ja és modificat, amb la creació
de la comissió de peticions. Ho hem sol·licitat i tampoc
ho hem aconseguit, tot sigui dit.
I ara passem a explicar els temes que hem treballat.
Litoral. Això és Llançà. Tota la franja litoral està pràcticament urbanitzada, amb grans bosses de creixement,
amb una densitat força important. Quan es feia la revisió
del planejament de l’any 2002, doncs dèiem: contenció
urbanística, mesura, cal créixer tant? Quants pisos hi
ha buits? Però sempre ens preocupava molt, simbòlicament, la franja de Cap Ras, que és la platja on us deia que
hi havia el grup de promotors intentant vendre el producte. Aquesta imatge té molt mala resolució, però jo crec
que és bastant clar el que representa aquest espai. Vull
dir, us imagineu urbanitzar aquesta petita península? Si
fas un fonament, tinc la sensació que l’aigua aflora, no?
Vull dir, és increïble que aquest paisatge fos apte per ur-

banitzar. Això és la carretera de Llançà a Colera i tota la
part de la carretera cap aquí és una petita península que
entra al mar. Tota la part d’aquí està intacta, la meitat és
Colera i la meitat és Llançà, i tota la part de Llançà ha
d’anar urbanitzada. A partir d’aquí vam fer alguna manifestació, vam fer al·legacions al Pla General, vam estar
seguint molt el Pla General, es van fer accions, cartells,
etc. El primer que fa el tripartit és el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner I. El Pla Director Urbanístic
del Sistema Costaner va agafar 500 metres de la zona litoral i va intentar protegir al màxim, va protegir el sòl no
urbanitzable. Quan va sortir el primer Pla Director vam
anar tots espitats a Urbanisme a consultar el projecte i
resulta que només era el sòl no urbanitzable. En aquell
moment el sòl no urbanitzable no ens preocupava gens,
en aquesta zona, si més no. En altres zones potser més.
Vam pensar que era irrisori. En perspectiva dius: home,
sí que està bé que es bloquegi definitivament el sòl no
urbanitzable i que realment fora de les àrees de planejament no es pugui edificar, però per certs municipis era
irrisori. Quan surt el PDUSC II, protegeix definitivament
Cap Ras. Això vol dir que amb el Pla Director Territorial
de l’Empordà, que s’estava tramitant alhora, encara tenim aquest triangulet que volia dir reducció o extinció i
en el Pla Territorial Parcial que està en aprovació inicial,
encara no està aprovat, la taca ja ha sortit.
Què hem guanyat amb Llançà i en tot el litoral? Hem salvat zones emblemàtiques i zones que paisatgísticament,
per a nosaltres, tenen molt d’interès. Però el model urbanístic del litoral, no l’hem canviat. Tot i que... aquest símbol, això són les estratègies de creixement que marquen
els plans directors territorials o el pla territorial parcial.
Els vermells són de creixement, els blaus són de contenció, que no es pot créixer més. Però té trampa, perquè

totes aquelles taques taronges que us he ensenyat abans
són àrees especialitzades i això es deixa créixer igual. Per
arribar a aquesta interpretació vam tenir hores i hores de
debat intern, per intentar interpretar aquests documents,
perquè són realment infumables. Arribar a entendre el
que pretenen dir es fa molt difícil. Crec que ens enganyen a nosaltres i enganyen..., bé, enganyen potser no és
la paraula. Diuen però no diuen, hi ha moltes subtileses
per amagar informació, penso, fins i tot als ajuntaments,
a les entitats i una mica a tothom. Són molt poc clars.
Us explicaré un altre cas emblemàtic del litoral. Això és
Fluvià Marina, a la desembocadura del riu Fluvià a Sant
Pere Pescador. Una marina que es projectava als anys
setanta, d’aquí que hi hagués aquesta estructura i els
canals, però per raons que desconec va quedar aturada
a mig fer. Aquest projecte fou el desencadenant del naixement de Salvem l’Empordà, sense cap mena de dubte,
perquè després de 25 anys, aflora a premsa una maqueta
fantàstica d’aquesta zona amb el que pretenien fer i vam
dir: «home, fins aquí hem arribat».
Això és l’edifici que es va començar a construir als anys
setanta i es va enderrocar el 2005: Estem contents relativament. Això ho va resoldre Felip Puig a l’època de Convergència i Unió, com a resolució d’un recurs d’alçada.
Això s’havia de restaurar per incorporar-se dins del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i encara estem a la
mateixa situació.
A nosaltres ens agrada dir, tot i que no ho sabem del
cert, que l’edifici es va poder enderrocar perquè ens van
arribar veus que en el jutjat de València que aquest edifici estava embargat i vàrem avisar la Generalitat. Ens
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agrada dir que els vam avisar, potser ells també ja ho
havien detectat, no ho sabem. Van comprar l’edifici i el
van enderrocar.
Un altre cas emblemàtic del litoral és a l’Escala. L’Escala
té tot el terme municipal pràcticament urbanitzat, amb
una única taca lliure, on es planifica un camp de golf amb
327 cases. Fem mil accions i finalment el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner protegeix, no amb màxima
protecció, però protegeix aquesta zona.
I això és el mapa del nou Parc Natural del Montgrí, que
ha estat aprovat aquest mes de juny al Parlament de Catalunya i, tal com demanàvem nosaltres, per fi preserva
aquesta zona com a connexió ecològica. Si hagués progressat com estava previst al Pla Especial del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, haguéssim tingut
una franja bastant important connectora i sobretot de
contenció front a la urbanització.
Hem aconseguit canviar el model urbanístic litoral? Com
us deia abans, no. Però hem preservat zones que per a
nosaltres eren importants.
Passem a la zona de connexions ecològiques: zona entre
el Parc Natural de Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, entre els municipis de Roses, on
s’està construint una zona industrial; Palau-savardera,
amb 9 urbanitzacions i 500 cases; Pau, amb aquesta macrourbanització. Aquesta és una imatge de la zona (entre
cap de Creus i la plana dels aiguamolls) i aquestes són
totes les taques urbanístiques que es preveien en els diferents municipis. Es veu molt clar, és una zona d’aspres,
una zona plena d’oliveres i vinyes.

La imatge de dalt és del 2002, la imatge de baix és del
2002 projectant totes les urbanitzacions que hi havia
previstes a la zona. Imagineu-vos la barrera urbanística
entre aquests dos parcs naturals. El Pla Director Urbanístic de la serra de Verdera ha reduït algunes de les taques
urbanístiques. Què s’ha aconseguit gràcies a aquest Pla
Director Urbanístic? Doncs reduir algunes de les zones
però cap desapareix del tot. Aquesta urbanització s’ha
retallat per aquí, i inicialment ens van dir que es concentrava, perquè clar, aquí els promotors mai hi surten perdent, ja que després passen a urbanitzar una altra zona
amb més densitat, però no hi acaben mai perdent. Però
sí que algunes franges s’han aconseguit. Per exemple a
la zona industrial de Roses ha quedat molt més reduïda.
Un altre cas és el de la Vall de Santa Magdalena. Una
urbanització de l’interior. És una zona forestal amb algun camp mosaic, totalment aïllada de qualsevol nucli al
terme municipal de Terrades. Una empresa promotora
holandesa amb seu a un paradís fiscal pretenia fer una
urbanització, amb un centre de salut, bé, tot pensat per
a gent gran del nord d’Europa. Això està al contenciós,
però hi ha un projecte d’urbanització aprovat i no sabem
que passarà. S’ha de portar l’aigua, s’ha de portar la llum,
s’han de fer els accessos, s’ha de fer absolutament tot. Al
Pla Director hi havia reducció, però en cap moment deia
d’esborrar-ho. Bé, el símbol vol dir restricció o reducció,
suposem que voldrà dir reducció. Però vaja, això segueix
vigent a data d’avui.
Un altre dels mals que patim, el gran bunyol de la comarca: el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Figueres (PDUSUF). que defineix l’àrea de Figueres, amb un
total de 16 municipis. Com sabeu aquests plans, igual que
els plans directors territorials o els plans directors parci-

als, regulen tres paràmetres: el creixement urbanístic, les
infraestructures viàries i ferroviàries, i la regulació d’espais lliures. El Pla Director Territorial marcava un increment de l’únic lloc on augmentava realment en aquesta
àrea de l’Empordà, Figueres i tot els seus voltants. El Pla
Director Territorial marcava 7.600 habitatges nous, dins
d’aquesta forquilla de 5.000 a 9.000. Llavors el PDUSUF
augmenta la xifra a 10.000, cosa que ens trastoca tots
els números que hi havia fets respecte al Pla Director
Territorial de l’Empordà, cosa que no entenem perquè el
PDUSUF no pot anar en contra del que diu el pla que està
per sobre, que és el Pla Director Territorial. La solució a
aquest misteri ha estat el Pla Territorial Parcial. El Pla
Territorial Parcial de Comarques Gironines, que està per
sobre de tot això, permet més creixements dels que preveia el pla director, però aquest document a dia d’avui
encara no està aprovat.
La nostra valoració del Pla Director Territorial, pel que fa
als tres paràmetres és:
•
•

•

Sòl no urbanitzable: déu n’hi do el que es protegeix.
Creixements residencials: excepte en les zones que
tenien expectatives de creixement molt grans, com
era la zona de litoral o l’àrea de Figueres, per a la
resta de municipis petits els creixements quedaven
pràcticament congelats.
Grans infraestructures: un zero a l’esquerra.

Però amb el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines baixa el grau de protecció del sòl no urbanitzable i
permet créixer de nou els pobles. Una pista que ens donava indicis que alguna cosa no quadrava era que, quan
els pobles estaven fent revisions de planejament, amb el
Pla Director des del 2006 aprovat definitivament, els po4/5
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bles anaven més enllà del Pla Director. És a dir, els ajuntaments o els arquitectes que redacten els projectes no feien cas al Pla Director. Al principi les nostres al·legacions
eren: «Ep!, no compliu el Pla Director», tan senzill com
això, i no se’ns admetien aquestes al·legacions en un
99% dels casos, cosa que era molt preocupant. No enteníem com es permetia l’incompliment del Pla Director,
però no teníem capacitat d’engegar contenciosos amb
tots els municipis que estaven revisant, no sabíem què
passava. El que passava, crec, és que des d’aquests organismes se’ns estava dient: tranquils, el Pla Director
Territorial Parcial posarà les coses a lloc. Si engeguéssim en bloc contenciosos administratius contra tots els
municipis abans de l’aprovació del Pla Territorial Parcial,
estic seguríssima que guanyaríem. Bé, de fet mai tens
seguretat, però hi ha una incertesa jurídica molt forta i a
més a més penso que molt preocupant.
El PDUSUF projecta 50 ha noves de sòl residencial i projecta 25 ha més de sòl industrial. Si permetien entre 70
i 125 ha de sòl industrial nou, ara es preveuen cap a 350
ha de sòl industrial. I apareix una cosa nova, que és una
platja de vies, que ja us explicaré.
Coses gravíssimes que estan passant. El tema de les
grans infraestructures a l’àrea urbana de Figueres, que
també regula el PDUSUF, ens preocupa molt. La via actual de RENFE surt de Girona, passa per Figueres, es desvia
cap a l’est, cap a la costa, per anar cap a Portbou. La
línia del TGV ve des de La Jonquera i passa per l’oest de
Figueres. De cop i volta es projecta desviar el traçat de
RENFE per l’oest de Figueres –ara passa per l’est–, per
anar a connectar amb la via del TGV. Tot i que el TGV és
una via d’alta velocitat, es plantegen fer una estació a
Girona i una altra a Figueres, amb una distància d’una

ciutat a l’altra tan sols de 30 kilòmetres. L’estació de
RENFE la traslladen a fora de Figueres, generant greus
conflictes de mobilitat. El 80% de la població viu a l’est
de Figueres. Per tant, cal crear noves infraestructures
viàries per connectar la nova estació. Una altra problemàtica és el centre intermodal, és a dir el centre de mercaderies per on s’ha de connectar la via RENFE i el TGV.
On l’ubicaríeu? Doncs de la manera més irracional possible, territorialment parlant. S’ubica aquí. És a dir, estació
intermodal de passatgers al nord-oest de Figueres i el
centre intermodal de mercaderies al sud-est de Figueres. Tot plegat fa que es creï un nova anella ferroviària
de 30 kilòmetres de longitud tot al voltant del nucli de
Figueres. Amb l’agreujant gravíssim que la connexió de
la via de RENFE desviada no està garantida pel nord del
nucli. La incertesa està en què passarà amb la via actual de Portbou. Segurament acabarà essent una via de
mercaderies. Això farà que ens obliguin a anar amb tren
via TGV. S’ha dit públicament que els trens Catalunya Express es trauran. Actualment anar i tornar de Figueres
a Barcelona val uns 24 euros. Si ens fan anar per la via
del TGV, es diu que s’augmentarà fins als 36 euros (amb
bitllet subvencionat). Actualment una sola persona va i
torna a Barcelona en cotxe per una mica més de 36. En
definitiva, no s’està promovent gens el transport públic.
La raó de fons que fa desviar el tren cap a l’est de Figueres és el peatge del túnel de La Jonquera. Cada tren pagarà entre 200.000 i 300.000 pessetes, de les antigues
pessetes. En el contracte d’adjudicació del servei hi havia
una clàusula que deia que si al 2009 encara no passaven
trens, és a dir, no podien començar a fer caixa al peatge,
hi haurien unes penalitzacions milionàries. Per tant, s’ha
de garantir d’alguna manera que els trens passin pel túnel de La Jonquera i això es fa desviant pel sud de Figue-

res la via de RENFE per connectar amb la del TGV, que ja
està construïda fins a La Jonquera.
Carreteres. Figueres és un nus de comunicacions per on
passa l’A-2, l’autopista AP7, la carretera que va de Besalú
a Figueres (amb unes intensitats de trànsit baixíssimes),
les 3 connexions viàries a les platges (Llançà, Roses i l’Escala). Bé, doncs es preveu desdoblar totes aquestes vies.
Fins al punt que es preveu desdoblar l’A-2 per l’est de Figueres i a més a més se’n faria una de nova per l’oest amb
10 carrils (agrupant la nova A2 desdoblada i l’AP7 ampliada a 3 carrils). També s’ha parlat molt de desdoblar la C-31
i de crear unes connexions per arribar a la nova estació,
perquè, és clar, fins ara no hi havia accés; tot perquè no hi
havia el tren. Fer una carretera nova de 4 carrils, paral·lela
a l’actual A26 (Besalú-Figueres). Tot plegat és un guirigall.
I a més, cap indici d’intentar potenciar el transport públic,
sinó més aviat el transport privat.
Per acabar us passaré un vídeo (no sé si coneixeu Figueres). Si us sabeu situar, podreu veure el desgavell que
suposa. El següent vídeo resumeix aquesta descripció de
les grans infraestructures pel nucli de Figueres:

Per resumir, hi ha contradiccions entre els diferents
plans i la protecció d’espais naturals: el model urbanístic no ha canviat. En el tema infraestructural, la profusió
presenta problemes seriosos de descoordinació. La via
sud de RENFE està aturada perquè no hi ha pas per una
nova carretera que fa uns anys que es modificava. Més
amunt, la nova carretera i l’AVE estan també al mateix
nivell. Si hi sumem la crisi, que no serà tot, però no se
sap què serà... si no es planifica i no es prioritza, el nyap
pot ser considerable.
5/5

SOSTENIBILITAT I
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
I INFRAESTRUCTURAL

dissabte 19 de juny, Barcelona

Ponències

Josep Germain, geògraf, Institució Catalana d’Història Natural.

El tractament dels espais oberts als plans territorials parcials.

Marta Fernández:
Mentre es prepara la presentació, fem la presentació del
proper ponent. La següent xerrada és «El tractament
dels espais oberts als plans territorials parcials», a càrrec
de Josep Germain i Otzet, geògraf i diplomat en enginyeria ambiental. Membre de la ICHN i membre del Consell
de Protecció de la Natura de Catalunya en representació
de l’IEC; actualment és consultor ambiental en projectes
d’ordenació del territori i conservació del medi natural,
especialment en municipis de l’àmbit metropolità.

Josep Germain:
La meva presentació es basarà en el tractament dels espais oberts als plans territorials parcials. Abans de res,
volia agrair als assistents la seva presència en aquest
acte, especialment en un dia plujós com avui, i sobretot
a l’ADENC per organitzar aquestes jornades i permetre
que puguem parlar de totes aquestes qüestions des
d’una òptica que no és l’oficial.
La meva presentació l’he centrada en dotze punts. Tenim
mitja hora, per tant dos minuts i mig per punt. Intentaré,
doncs, complir els terminis.
Per centrar el tema, voldria remarcar que la proposta
que es presenta en els plans territorials es desenvolupa

a partir de tres sistemes: el d’espais oberts, el d’assentaments i el d’infraestructures de mobilitat. Per tant, tot el
plànol queda pintat i qualsevol punt del territori s’atribueix a un sistema o altre. Nosaltres ens centrarem només
en el d’espais oberts, que, com es veu en aquestes imatges dels diferents plans, no sempre tenen les mateixes
categories, com passa en el pla territorial metropolità de
Barcelona, que conté unes fletxes indicant els connectors ecològics, etc.
El primer dels dotze punts que volia tractar és per remarcar alguna de les coses més interessants dels plans territorials, com és el fet que el sistema dels espais oberts es
considera com un dels tres components de la planificació territorial. Ara, quan veiem aquests plans, ens sembla
que això és una cosa molt normal, però quan fa quinze
anys alguns dels aquí presents vàrem fer la proposta de
via verda Sant Llorenç - Collserola, era una excepció, tot
just se’n començava a parlar. Cal pensar que fa quinze
anys també s’estava elaborant una versió prèvia de pla
territorial metropolità i que no tenia en compte una cosa
tan elemental com aquesta, però ho van començar a incorporar, al final, quan van sentir les nostres propostes.
L’altra qüestió que em sembla que també cal remarcar és
que existeixen uns criteris per al desenvolupament del
Programa de Planejament Territorial. Si els repassem,

com a mínim els quatre primers (manteniment de la matriu física del territori; conservació dels espais naturals;
preservar el paisatge; evitar el consum excessiu de sòl)
són tots prou importants i és convenient que el planejament els reculli, si més no a la memòria i a la part informativa dels plans.
També hem de parlar del Pla territorial general de Catalunya, que em sembla que és un bon exemple d’insostenibilitat ambiental, motiu pel qual considero que aquest
Pla no serveix per a res: serveix només per canviar-lo
i poca cosa més. Està bé que a partir del planejament
territorial que s’està fent ara es digui que sumant tots
els plans acabarem modificant el Pla territorial general,
perquè només de veure aquest mapa ja se’ns posa la pell
de gallina, i cal canviar-lo d’una vegada.
Hi ha una altra sèrie de qüestions que també em sembla
que són força interessants com, per exemple, desplegar
el Pla de manera singularitzada en determinades àrees
(sempre que això no serveixi d’excusa per fer un altre
pla, que acabarà dient que s’ha de fer un pla especial de
no sé què més, que, al seu torn, proposarà fer un altre
pla per no arribar mai al final). Si això es justifica i té
prou contingut, pot valdre la pena, però esperem que no
només sigui per allargar les qüestions. Aquest desplegament a través de plans directors urbanístics es veu ben
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clar en aquest mapa de la regió metropolitana de Barcelona, zona que sortirà força a les imatges que poso, no
per res, sinó pel fet de ser el darrer pla territorial que
s’ha elaborat. També hem de valorar que en aquest Pla
s’hagin recollit algunes de les consideracions que es fan
des del món ecologista, ja que a la primera versió del
Pla territorial metropolità de Barcelona no hi figurava la
proposta de Pla director urbanístic de la plana del Vallès.
També em sembla molt positiu que al Pla no només hi
hagi la normativa, sinó que, a més a més, s’hi introdueixin unes directrius del paisatge. El paisatge que tenim
a la imatge demostra la necessitat d’aquestes directrius
i el fet que el planejament territorial comenci a valorar
el paisatge està bé i em sembla que val la pena reconèixer-ho.
A partir d’ara hi ha tot un seguit de qüestions que no les
he pintat d’un color tan verd com les anteriors. Es diu
que els plans urbanístics han de ser coherents amb les
determinacions dels plans territorials, cosa lògica i natural, però a l’àmbit de la regió metropolitana ens trobem
que les coses poden anar al revés. I és que bona part
de la planificació territorial ja s’ha fet, de facto, des de
l’àmbit local mitjançant els plans d’urbanisme. Al planejament territorial li queda bastant poc per decidir, per
decidir de veritat, ja que la major part de sòl ja s’ha hipotecat a partir de les decisions que durant aquests darrers 30 anys s’han anat prenent a nivell local, de manera
que s’ha invertit l’ordre i han estat els ajuntaments els
que, a partir de la seva òptica local, han acabat planificant el territori. La memòria del Pla territorial metropolità de Barcelona ho reconeix i els plans territorials
parcials haurien d’haver buscat algun sistema per anar

una mica més enllà d’aquestes decisions dels ens locals,
que en alguns casos no han estat gens encertades. Més
que perpetuar-les, com ha passat en la majoria de casos, el planejament territorial hagués hagut de superar
el plantejament urbanístic, sobretot en algunes zones
com aquestes en què ens trobem, les de més densitat
de població i d’infraestructures. Molts dels espais que es
dibuixen als mapes com a connectors o com a espais naturals, no és que siguin els millors, sinó que són els únics
que queden.
Una altra reflexió que voldria fer té a veure amb fet que,
si bé aparentment el model de sistema d’espais oberts
que es presenta no esta malament, tinc els meus dubtes que reflecteixi de manera adequada la funcionalitat
dels sistemes naturals. Això es veu molt clar en aquest
exemple, ja que totes les fletxes de connectivitat van
d’espai protegit a espai protegit. Conclusió: la fauna viu
tancada dins dels espais protegits i quan es mou és per
anar a un altre espai protegit, ja que aquest és l’origen
i el destí de les fletxes. Sembla, doncs, que les espècies
de la fauna deuen entendre de qüestions de caire legal,
administratiu, etc.
En aquest cas l’esquema de connectors sembla tenir una
explicació més geomètrica que ecològica, ja que totes les
fletxes surten de l’espai protegit que està més al mig,
com si fos un hot spot de biodiversitat, i des d’aquí les
espècies es distribueixen cap als Pirineus. Si agafem el
mapa del Biocat del nombre d’espècies per quadrat UTM,
es pot veure que aquest espai coincideix amb una de les
zones on hi ha menys dades, de manera que, encara que
només fos per manca de dades, no es podria dibuixar
un esquema com aquest. I, com ja s’ha dit abans, tots

aquests dibuixets i aquests connectors estan molt bé
mentre es trobin en sòl no urbanitzable. Si hi ha un connector funcional però es troba en un sòl classificat com
a urbanitzable, veurem com aquest connector no apareix
en els plànols dels plans territorials.
Aquestes limitacions metodològiques també es veuen
en alguns mapes de base. En aquest mapa dels espais
agraris i forestals hi apareixen tots els espais agraris
del Penedès, del Garraf, del Maresme i del Vallès; però
si es compara amb els plànols que vénen després i que
serveixen per prendre decisions, veurem, per exemple,
que al Vallès l’únic valor agrari que es destaca és Gallecs, tot i haver vist que hi havia molts altres espais
agraris. I per què només es ressalta Gallecs? Perquè té
una figura administrativa que diu que és un espai del
PEIN i això es veu que és allò que fa que tingui valor
agrari. Així, doncs, aquests mapes i aquests dibuixos
poden tenir una alta qualitat estètica, són molt bonics,
però tinc dubtes que reflecteixin adequadament la realitat i la funcionalitat del territori. És cert que en alguns
casos no es pot esperar a tenir tota la informació i les
dades adequades, i que no et queda cap altre remei que
treballar amb allò que tens i, a vegades, prendre decisions; però hi ha coses que s’haguessin pogut fer amb
una mica més d’anticipació i qualitat.
La normativa dels plans territorials diu que s’ha de establir un sistema de seguiment del pla, cosa que em sembla
molt bé i molt important. Però, per exemple, en la llista
dels indicadors que s’aplicaran no n’hi ha cap que estigui
directament relacionat amb el sistema d’espais oberts.
Que no era un dels tres sistemes que organitzaven el
territori? Doncs per què a l’hora de valorar l’eficàcia o
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el funcionament del pla no es té en compte aquest sistema? Una de les variables que es proposen fa referència a
qüestions de caire paisatgístic, però se’n deixen de banda altres tan normals que qualsevol estudiant les tindria
en compte, com les qüestions relacionades amb la connectivitat o la fragmentació del territori. Per altra banda,
a mi em sembla que no només és necessari que hi hagi
aquests informes de seguiment, sinó que també aniria
bé que a la normativa es digués que s’han de fer públics
els resultats, perquè es fan molts informes però després
s’evita difondre’ls.
Una altra qüestió que a la memòria dels diferents plans
s’evidencia és que sense una gestió que ajudi els sistemes a arribar a un nou equilibri habitualment es produeix una pèrdua dels seus valors naturals i paisatgístics.
Això és el que es diu als plans; per tant, es reconeix que
la gestió és important. Però, malgrat que els plans estableixin o reconeguin la necessitat de gestionar els paisatges naturals, no hi ha cap instrument que digui com
gestionar-los, ja siguin els espais oberts o els connectors
ecològics. A veure, no és l’objectiu principal d’un pla territorial fer això? Però segurament podria començar a dir
algunes coses perquè s’haguessin de tenir en compte altres instruments de caire urbanístic o relacionats amb
les infraestructures.
Tots els plans van acompanyats d’un estudi econòmic i
financer que, en alguns casos, fa pena. I això es deu al fet
que normalment no assoleixen els objectius pels quals
es va determinar que s’havien de redactar. Per exemple,
en relació als espais oberts acaben informant de la despesa pública actual, però no s’analitza ni la suficiència ni
l’eficàcia d’aquestes inversions, ni es diu qui assumirà la

gestió o qui assumirà totes les despeses que generarà la
gestió del conjunt dels espais oberts, que, com hem vist
abans, la memòria del Pla diu que caldria gestionar. Permeteu-me que posi un cas ben exemplar: el Pla director
urbanístic del Pla de l’Estany, a l’apartat de finançament
de les actuacions, no hi dedica més de tres paràgrafs i ni
una xifra. És fantàstic això de poder fer un estudi financer sense un número: realment se n’ha de saber molt.
Desè punt dels dotze. El punt número deu fa referència
als temes de restauració. Jo entenc que en un àmbit com
és, en aquest cas concret, la Regió metropolitana de Barcelona, els temes de restauració són tant importants com
els de conservació del medi natural. Hem patit una sèrie
de dècades en les quals tot s’hi valia i ara ens tocarà recuperar algunes coses que per deixadesa s’han malmès,
per deixadesa o per mala voluntat. El pla hagués hagut
de ser una mica mes atrevit i haver fet propostes clares
de restauració de determinants components del medi
natural o de la connectivitat ecològica. Com que amb les
eines informàtiques tot és més fàcil, si cerquem a la normativa del Pla la paraula “restauració”, veurem que només surt cinc vegades. D’aquestes cinc, tres fan referència a la restauració d’activitats extractives (ja hi ha una
normativa que ho estableix), una altra fa referència a la
restauració de trams urbanitzats de cursos fluvials (per
tant, entra a l’àmbit dels assentaments urbans i no del
medi natural), i una altra tracta de paisatges degradats
que s’han de restaurar, cosa que segur que és ben necessari. Tot plegat un bon exemple que la restauració encara
continua sent la gran absent del planejament territorial.
Una altra qüestió que em sembla que també cal destacar és la confusió que hi ha al voltant de la denominació

d’«espais oberts». El món conservacionista deu estar
content perquè es deu pensar que si un espai es troba
dins el sistema d’espais oberts ja està protegit. La indefinició d’aquest terme permet que tothom hi projecti les
seves il·lusions, però al final acaba sent allò que realment
és: sòl no urbanitzable. I la mateixa normativa del Pla estableix tot un seguit d’edificacions, instal·lacions i infraestructures que poden anar en els espais oberts pel fet
de ser sòl no urbanitzable, com és el cas de carreteres,
ferrocarrils, parcs solars, parcs eòlics, plantes de tractament de residus, establiments penitenciaris, cementiris,
etc. Bé, suposo que això no és el que ens agradaria que
fossin els espais oberts i esperàvem que hi hagués alguna cosa més, que el contingut no fos aquest. La política
de conservació del medi natural està totalment supeditada a l’urbanisme, és aquest qui mana. L’administració
ambiental no ha sabut anar més enllà, no s’ha sabut
dotar dels instruments propis i acaba recorrent a unes
eines pensades per a uns objectius totalment diferents i,
a vegades, fins i tot contradictoris. Només heu de veure
el projecte de Parc Natural de Collserola que va sortir fa
poc a exposició pública: als primers articles ja diu que a
Collserola regirà el regim de sòl no urbanitzable. Doncs,
ja està, el mateix projecte ho supedita tot a l’urbanisme i,
per tant, ja et deixa clar que les qüestions urbanístiques
acabaran essent prioritàries i que te les hauràs d’empassar d’una manera o una altra.
Bé, hem arribat a l’últim punt sense que m’hagin ensenyat el rètol que indica que només queden 5 minuts. Hem
dit que el pla estructura el territori a partir d’aquests
tres sistemes, però en alguns dels aspectes més innovadors del pla, com és, per exemple, el tema dels connectors ecològics, part d’aquests discorren fora dels espais
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oberts. I, doncs, com es concretarà això? Queda una
mica confús. Per exemple, podem veure en aquest mapa,
que és un dels mapes d’ordenació del Pla territorial metropolità de Barcelona, que alguns d’aquests connectors
ecològics, com els fluvials, que són aquests blaus, o els
de caire territorial, surten de les taques verdes dels espais oberts i travessen el sistema d’assentaments. Però
si mires l’apartat de la normativa dedicat als assentaments urbans, no veus que digui gran cosa de com això
s’ha de concretar. I si mires el mapa de planejament i sistema d’espais oberts, veus que no surten dibuixats. És a
dir, que els que desenvolupen el planejament urbanístic
ja no veuen aquests connectors. I en relació a les infraestructures de mobilitat, que normalment són la part més
important, veus que en el mapa de mobilitat els connectors ecològics tampoc no hi surten dibuixats, quan possiblement seria molt convenint que hi apareguessin per
garantir que els que han de dissenyar les noves infraestructures els tinguin en compte.
Bé, acabo aquí la meva intervenció i suposo que ara tocarà fer el cafè.
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Marta Fernández:
Comencem amb la tercera xerrada de les jornades. Una
pregunta suggerent l’encapçala: infraestructures o planificació territorial, què va primer?
El ponent és en Màrius Navazo, geògraf i membre de
l’ADENC des de fa molts anys.
Ha treballat en la planificació de la mobilitat en els darrers deu anys en relació al territori i al planejament urbanístic. Del 2005-2008 ha treballat com a tècnic al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i ha intervingut, entre d’altres, en els treballs
d’avaluació del Pla d’Infraestructures de Transport de
Catalunya
Actualment treballa com a consultor en planificació de
mobilitat a escala urbana.
Us deixo amb ell.

Màrius Navazo:
Bon dia a tothom.
La meva xerrada bàsicament tindrà una mica teoria al
principi i al final, però el nucli seran exemples extrets del
planejament aprovat a Catalunya, ja que em sembla que

és la part que pot tenir més gràcia. Però abans d’entrarlos a comentar, faré tres pinzellades de teoria.
Qui s’ha de supeditar a qui? Qui va abans? Aquesta era
la pregunta que em proposaven per fer la xerrada: el
model territorial o la planificació sectorial de les infraestructures?
Doncs la resposta del govern català sembla que és prou
clara o, com a mínim, les paraules del conseller [Joaquim
Nadal] que apareixen a la presentació un llibre que ha
publicat recentment el mateix Departament de Política
territorial (“Pla general d’infraestructures i serveis de la
mobilitat a Catalunya”). El conseller hi afirma: «[…] ens
ha portat en l’actualitat a definir tota la política de planificació del Govern de Catalunya d’una manera integral,
on els plans territorials parcials incorporen totes les previsions del Pla de les Infraestructures de Transport i se
les fan seves». Per tant, és clar que per al Govern primer
van les infraestructures i després ve la planificació territorial. Jo, tota l’estona, m’esmerçaré a posar de relleu
que crec que això no és el més correcte.
Les infraestructures tenen bàsicament dos efectes.
D’una banda, l’efecte inductor de canvis d’usos del sòl:
sembla lògic de dir que si un territori de cop passa a estar més a la vora d’altres territoris, el valor d’aquest sòl
passa a tenir un valor que en podem dir estratègic (si

hem, mínimament, racionalitzat la construcció d’infraestructures) i, per tant, aquí hi anirem ubicant noves coses.
Sobre aquest tema, evidentment, hi ha molta literatura:
quan construïm una infraestructura que comunica dos
territoris, a qui beneficia més, al territori petit o al gran
dels dos pols comunicats? Hi ha gent que diu que és molt
fàcil que el pol gran acabi xuclant el petit i que el petit no
en surti beneficiat. Però hi ha estudis que dirien que no,
que beneficia tant al gran com al petit. Podríem trobar
estudis que diuen que si fem xarxa viària estem promovent una inducció de canvis d’usos del sòl amb dispersió;
en canvi, si fem ferrocarril sembla que el resultat és més
compacte. Podríem trobar estudis que ho corroboren, o
estudis que ho neguen, però la reflexió aniria en el sentit que, en el cas del la xarxa viària, sempre pot venir
un promotor, urbanitzar una zona i construir un enllaç
a l’autopista. En el cas d’una línia de ferrocarril no pot
venir un promotor i obrir una nova estació perquè no podem omplir la línia ferroviària de mil estacions, ja que
això dificultaria el pas dels trens. En canvi, sí que podem
omplir una autopista de nous enllaços de manera que, a
tot el voltant de l’autopista hi podem tenir creixements
urbans. En aquest sentit, hi ha molts autors que dirien
que es donen creixements urbans més aviat dispersos.
També podríem trobar reflexions que consideren que hi
ha infraestructures que ens ajuden a colonitzar el territori, per exemple una autopista o un ferrocarril suburbà,
mentre que, en canvi, un tramvia, més que colonitzar un
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territori, fa ciutat sobre ciutat ja feta i, per tant, ens pot
ajudar a canviar densitats, activitats...
Per tant, sí que hi ha una certa reflexió sobre quin paper
tenen els mitjans de transport sobre els usos del sòl i
com diferents mitjans de transport poden tenir diferents
efectes sobre aquests usos.
Hi ha un segon efecte que també sembla lògic: el fet de
construir una infraestructura crea usuaris, crea, com es
diu en el ram, «demanda», que vol dir que genera gent
que es mou. O sigui, si entre un punt A i un punt B no hi
ha cap infraestructura, segurament la gent no es mourà
del primer punt al segon; però si entre A i B hi construïm
una infraestructura, sembla lògic que, de cop, entre A i
B hi comenci a haver molt moviment de gent, o com a
mínim algú es mourà. Aquest efecte el va començar a
estudiar el govern anglès i fa referència al que sovint la
gent diu: «Òndia, és que fem una autopista i de seguida
està plena». L’explicació d’aquest efecte és precisament
aquesta: quan una autopista s’obre i al cap de tres anys ja
està plena és perquè molta gent que abans no es movia
entre A i B, gràcies a la construcció de l’autopista, passa
a moure-s’hi.
Com d’important és aquest efecte? Hi ha diferents estudis –tot això és una recopilació d’estudis–. No ens interessen els percentatges a curt termini, els hem de mirar a
llarg termini; no volem saber què passa l’endemà d’obrir
l’autopista, sinó el que passa al llarg del temps. Independentment de si es posen d’acord o no aquests estudis,
tots situen [l’increment d’usuaris] en més del 50%. És a
dir, quan s’obre una autopista, més del 50% de la nova
capacitat que s’ha afegit a la nova xarxa de transports
se l’emporta la nova gent que apareix, que comença a

moure’s. Quina és la importància d’això? Que molts cops
quan fem models de simulació del trànsit, ho estudiem i
diem que farem una nova autopista per descongestionar
la xarxa; el que fan els models de simulació del trànsit
bàsicament és dir: tenim aquest volum de cotxes, quan
obrim l’autopista seguirem tenint el mateix volum de cotxes distribuïts entre més carrils de circulació, per tant
fluirem tots. Falla! L’experiència, l’empírica, ens ha demostrat que falla. I per què? Per l’efecte inductor, perquè
ens apareixen molts més cotxes.
I no només succeeix amb els cotxes, això pot passar també amb el tramvia. Hi ha una enquesta que va fer l’ATM al
cap d’un temps d’obrir el Trambesòs, i la dada important
és la que diu que el 44% de la gent que pujava al tramvia,
antigament no feia aquell recorregut, no es desplaçava
d’aquell punt A a aquell punt B. La resta, el 55%, sí que
ho feia, però amb altres mitjans de transport perquè el
tramvia no existia; el 44%, doncs, no el feia: és aquest
l’efecte inductor.
Però tan important és l’efecte inductor que tenen les
infraestructures, com ho és l’efecte inhibidor que implica que no n’hi hagin. O sigui, si no fem infraestructures
entre un punt A i un punt B hem de reconèixer que difícilment hi tindrem gent movent-s’hi. Què vull dir amb
això, que no s’han de fer infraestructures? No. Vull dir
que a l’hora de planificar haurem de veure el paper que
té el model infraestructural que fem, l’oferta que posem
sobre el territori, per moure gent entre punts. En funció
de què fem mourem gent entre punts amb distàncies
molt grans o bé entre punts amb distàncies molt petites: les infraestructures tenen molt a dir en com s’acabarà movent la gent.

I quina és la meva visió de com s’ha fet a Catalunya i com
s’hauria d’haver fet? En aquesta banda, en groc hi ha què
s’ha fet: el planejament aprovat ha definit un sistema
d’espais oberts segons uns criteris que podem discutir
si són més vàlids o menys. També ha definit un sistema
d’assentaments que, a través de quadres, amb uns índexs
de presència d’equipaments, població, piràmide d’edats,
[i] tota una sèrie de criteris... Han definit un sistema d’assentaments que també podem discutir si està millor o
pitjor. I ha definit un sistema d’infraestructures, que el
poso més amunt perquè venia definit ja pel PITC, el Pla
d’infraestructures, i que certament té una preponderància (està més amunt perquè els plans territorials, com
deia el Conseller, les han hagut de fer seves). Per tant, si
per un lloc ja passava una infraestructura i resulta que
la reflexió [que es fa] des del sistema d’espais oberts diu
que allò hauria de ser el principal connector ecològic, [alguna cosa] grinyola; mala sort, ja hem dit que per allà hi
havia de passar una autopista.
Per tant, són com tres sistemes pensats de manera una
mica autista l’un respecte a l’altre, i amb la particularitat
que les infraestructures tenen preeminència. En aquest
sentit si després volem potenciar una zona de creixement però resulta que hem omplert d’autovies una altra
zona, potser serà difícil fer créixer la zona on no hàgim
millorat gaire l’accessibilitat.
La meva proposta crec que ha d’anar en el sentit que, sobretot, primer s’ha de pensar quin és el sistema d’espais
oberts, quin és el sistema d’assentaments, i després les
infraestructures ens han d’ajudar a consolidar aquests
dos sistemes. Hem de vigilar que les infraestructures que
fem no es carreguin la reflexió feta des del sistema d’espais oberts, i que les infraestructures que hi posem no es
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carreguin gaire el sistema d’assentaments que hem fet,
sinó al contrari, que ens ajudin a consolidar-lo. Per tant,
en aquest sentit, crec que les infraestructures haurien
d’estar una mica més al servei del model territorial que
hem plantejat, que no pas al [del] planejament aprovat a
Catalunya que, crec, més que vocació d’instrument, tenen vocació d’element configuratiu del model territorial
o, si no en tenen vocació, tenen el perill d’acabar essent
l’element que configura el model territorial.
Feta la teoria passem als temes més macos de comentar,
que jo crec que són els exemples concrets.
Es diu molt que el creixement des de la planificació territorial, des del model territorial que s’impulsa, ha de ser un
creixement compacte i entorn de pocs pols, a Catalunya.
Aquesta és la proposta que tenim del Pla d’infraestructures de transport i que el Pla territorial del Camp de Tarragona ha fet seu, evidentment, perquè així és com s’ha
procedit per a infraestructures. Aquí tenim bàsicament
les infraestructures viàries de gran capacitat, no hi ha les
carreteretes, no hi ha ni la nacional, que no és una carretereta, però és igual, no hi ha ni la nacional de Valls a
Tarragona perquè és u més u, un sentit per banda. Aquí
totes tenen més d’un sentit per banda, bàsicament, amb
alguna excepció. I aquest seria l’escenari infraestructural
viari cap al qual anem. Totes les vies són d’alta capacitat,
les noves vermelles, excepte el tercer carril de l’AP-7, que
està pintat aquí al voltant del tronc gruixut. Per tant, jo el
que plantejaré seran preguntes, perquè estem parlant de
planificació. Jo no tinc la bola de vidre per dir: «Això serà
així demà, perquè hem fet aquestes propostes.» No la tinc
jo, ni la té ningú; el que podem és elucubrar i dir: «Òndia,
crear tanta accessibilitat en un territori tan gran, de veritat ens ajudarà a polaritzar i compactar els creixements?»

Terres de Girona. Ja hem vist fa una mica el cas de Figueres. Això és el que tenim: l’AP-7 i una via d’alta capacitat entre Girona i Banyoles. Aquest és l’escenari al
qual anem. Ja hem comentat que tot l’entorn de Figueres
passava a estar desdoblat, i que s’afegia un tercer carril a
l’autopista. Un altre cop la mateixa pregunta: «Ens ajudarà aquesta proposta infraestructural perquè hi hagi una
polarització a l’entorn de pocs llocs?» El cas és que estem
deixant les comarques gironines amb un grau d’accessibilitat que les fa llamineres per a nous i considerables
creixements urbans. Com a mínim ens hem de plantejar
que estem posant un perill sobre el territori (ja veurem
si es desenvolupa o no), però ens ho hem de plantejar. I
gaires garanties de polarització i de compactació potser
no les estem posant.
Un altre exemple l’he titulat «Montblanc, segona capital
de Catalunya?» perquè el Pla territorial parcial del Camp
de Tarragona diu que Montblanc és una polaritat comarcal. No és una polaritat ni a nivell de Catalunya ni a nivell
de regió, és comarcal. Ara bé, les infraestructures que el
Pla territorial hi ha hagut de posar perquè el PITC les havia aprovat les aniré assenyalant aquí: una nova autovia
de Montblanc cap a Tarragona, que ja s’està construint;
un desdoblament en autovia de la nacional que tenim
d’aquí cap a Lleida; per tant una autovia MontblancLleida, la qual deixa la porta oberta a una autovia Montblanc-Tàrrega; a més a més aquest quadrat suposa la
construcció d’una nova variant. Montblanc ja té variant;
per tant una nova variant una mica més lluny del casc
antic; el condicionant que això no és autovia i no sabem
què vol dir exactament, posem que no ho serà; el condicionament Montblanc-Igualada per aquesta via d’aquí; i a
tot això hi hem d’afegir que per Montblanc hi passa l’autopista Lleida-Tarragona i la nacional Lleida-Tarragona.

Per tant, òndia!, quin nus de comunicacions a Montblanc.
Per tant, una de dues: o no hi posem tanta cosa perquè
Montblanc és una polaritat comarcal (i sembla una mica
il·lògic muntar-hi una cruïlla infraestructural), o reconeixem que això, de polaritat comarcal potser no en tindrà
res, ja que hi haurà molta accessibilitat, i estarà molt ben
dotat de comunicacions. A mi, com a mínim, em sembla
una incongruència. I potser m’equivoco altre cop, jo no
tinc la bola de vidre per saber com serà el futur.
Un altre aspecte (aniré parlant de diferents aspectes):
«El Quart Cinturó com a muralla». El Quart Cinturó és
aquesta via que el Pla territorial ha pintat per aquí, tot i
que hi ha un plànol que parla de diferents alternatives de
traçat; jo he agafat aquest traçat, que és el que acostuma
a sortir a tots els plànols excepte al que hi ha les alternatives de traçat. Per tant, no sabem quin traçat serà, però
és igual, posem-hi que serà el traçat d’aquí dalt. Molts
cops s’ha venut –potser no a la memòria del pla, que no
he llegit, però sí que ho he anat sentint– aquest canvi de
mentalitat o de concepte de Quart Cinturó o ronda del
Vallès: es deia que era una via que servia de muralla per
als creixements de la plana del Vallès. Una via a partir
de la qual, sobretot cap al nord, quedava més enfortit
el sistema d’espais oberts i es preservava de la nova urbanització, sobretot en la categoria de sòl de protecció
especial, i que, per tant, aquest Quart Cinturó servia
precisament de muralla als creixements urbans. Home,
a mi em fa dubtar en el sentit de dir: a veure, una via, ho
hem dit abans, crea accessibilitat al seu entorn. El seu
entorn vol dir el seu buffer, tant a la part nord com a la
part sud. Per tant, entendre que el 50% de la influència
d’aquesta via, és a dir del buffer, l’hem de deixar capat,
l’hem de deixar adormit com si no existís, com si aquesta
via només creés accessibilitat al sud, em sembla perillós.
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Bàsicament perquè ja tenim problemes derivats del fet
que les vies creen creixements lineals al seu entorn, ens
comporta problemes crear separadors urbans, els plans
territorials han hagut de posar fletxes dient: «Alerta! No
podem ajuntar els creixements entorn de les vies! Tu separa’t cap aquí i tu separa’t cap aquí, deixem com a mínim un pas.» El que està costant a la zona del Vallès deixar algun pas entre l’AP-7 i la B-30!, perquè se’ns ajunta
tot. Tenim, doncs, problemes per aconseguir separadors
urbans, i ara volem capar el 50%, no algun trosset, de
tota una via. Home, jo diria que el Quart Cinturó, més que
la garantia que no creixerem de Quart Cinturó en amunt,
és la principal amenaça. Un altre cop jo no diré que el
Quart Cinturó segur que comportarà que construirem a
banda i banda, però sí que em sento més còmode dient
que més que una garantia és una amenaça. I que potser
si aquest pla troba els instruments perquè no es construeixi en el buffer del 50% de dalt, ja veurem si d’aquí 20
o 30 anys els planificadors que vindran seguiran veient
això com una muralla o com una oportunitat per créixer
al seu voltant, no ho sé.
En tot cas, per refermar una cosa que he dit abans,
aquesta via s’assenta sobre un dels principals connectors ecològics que defineix el sistema d’espais oberts. O
sigui, que les infraestructures certament van una mica
per sobre de la resta de sistemes perquè fan grinyolar els
altres sistemes; en aquest cas grinyola ja que se solapa el
principal connector amb aquesta via.
Un altre tema de diferents plans territorials: «Variants
per a tothom» ho he volgut titular. Trobo a faltar una
certa manca de racionalització en el tema de les variants. O sigui, això que, des del punt de vista del trànsit,
quan anem tots darrere el volant, és tan fantàstic, que

no passem mai per dintre de cap poble i que la nostra
velocitat sigui molt constant des de Barcelona fins al Pirineu, per posar un exemple, és una visió molt parcial de
la realitat, és la visió de darrere d’un volant. I hem tendit
molt a posar variants a tot arreu, segurament per allò
que dèiem que la planificació de les infraestructures va
molt per damunt del model territorial, com a mínim en
el cas de Catalunya. Per tant, hem de posar variants en
tot tipus de territoris, tant si és a la depressió central, on
tenim grans extensions de sòl agrícola, com si és a l’Alt
Pirineu on gairebé no tenim sòls agrícoles, només n’hi ha
als fons de valls. I hem posat variants a diferents tipus de
carreteres tant si són principals, com si són comarcals,
com si són molt locals. Variants per a tothom! No vull
dir que tots els pobles la tinguin, però hi ha una manca
de racionalització. Viella, amb 3.000 habitants; Arties,
amb 445 habitants; Salardú amb 400 habitants, Sort
amb 1.300 habitants, Rialp... Tots aquests pobles tenen
la seva variant. En aquest cas la gris seria la que passa
per dintre el municipi, la blanca seria la que fan passar,
evidentment, per fora el municipi. Només s’ha tingut en
compte el tema del trànsit i no s’han tingut en compte
els seus efectes territorials en el sentit següent: estem
ocupant les poques terres agrícoles que tenim en aquest
territori? Estem fent una barrera entre els nuclis urbans
i les seves rodalies? Aquests aspectes no hi són, o trobo
que estan mancats de reflexió.
Tampoc els seus efectes urbanístics. La mateixa tesi del
Manuel Herce, que anava precisament sobre les variants,
diu a les seves conclusions com una variant pot tenir
molt més poder que no pas el mateix POUM; o sigui, com
la variant pot acabar desconfigurant tot el que el POUM
preveia, perquè la variant ha xuclat tots els creixements
cap allà on se l’ha ubicada. I aquest n’és un exemple, la

Guingueta d’Àneu, amb la carretera actual, ja ho veieu,
que de fons agrícoles ben pocs... És un fons de vall i variant, 90 habitants. Què ens interessa més per fixar la població en un territori com aquest: els sòls agrícoles o la
variant? Potser els sòls agrícoles avui no tenen gaire importància, potser ens ajuden a fixar la població, no tinc
el coneixement sobre això, però crec que, segurament,
en el present o en el futur, té molt més valor aquest sòl
agrícola que no pas el fet de tenir una variant.
Solució a les variants: pacificació del trànsit, una cosa
que a Catalunya sembla un disbarat de dir. La gent diu:
«Home, jo no aniré a 200 km d’aquí i en passar pel poblet
frenaré a 50 km/h.» En aquest cas jo diria: «No, no, a 50
km/h no, a 30, perquè anar a 50 km/h no és compatible
amb la vida local d’aquell municipi. A 30.» «M’estàs dient que aniré a les pistes d’esquí i hauré de passar per
aquests municipis a 30?» «Doncs, depèn de com, potser
sí.» Hauríem de racionalitzar-ho i dir a quines vies pacificarem i quines vies no pacificarem. Això fins i tot ho fan
els anglesos. (He posat aquesta imatge de la pacificació
del trànsit en vies principals!) O sigui, tenen un manual
de com pacificar el trànsit en vies principals. Ja no demano que a Catalunya ens atrevim a pacificar el trànsit
en vies principals, però en alguna via local, potser estaria
bé començar-ho a plantejar. Per tant, quins avantatges
té? Un, que t’estalvies la construcció de la nova variant,
amb tots els efectes urbanístics i territorials que hem dit
que podia tenir. Dos, compatibilitzes la funció històrica
de carretera; o sigui, per a molts pobles té un sentit que
la carretera passi per dintre, és on s’aglutina l’activitat
econòmica, és la via de pas; si els cotxes passen a 70
per hora pot ser una mica trencador, però si aconseguim
que passin a 30 km/h pot tenir altre cop la funció que
tenia de carretera antigament. I un tercer aspecte: quan
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fem la variant la titularitat de l’antiga travessera passa
a ser de l’ajuntament, la nova carretera segueix sent del
ministeri, la Generalitat, de qui sigui la variant; la travessera que passa per dintre del poble passa a ser titularitat municipal, però els ajuntaments no tenen diners per
reformar una antiga carretera que pot tenir 700 m; els
ajuntaments no tenen capacitat per fer un projecte urbanístic d’això. I què ens queden? Ens queden unes travesseres sense cap encant al mig dels municipis amb un
aspecte total de carretera antiga, i en molts casos sense
tenir el paper de carrer major perquè ha quedat totalment rebentat per l’aspecte d’antiga carretera. En canvi, si es pacifiquen algunes carreteres, els diners els ha
de posar l’administració supramunicipal, i pot convertir
allò en un carrer, amb unes voreres amples, amb cordó
d’aparcament, estrenyent carrils, i moltes altres mesures
com les que fan a França, Suïssa, a tot arreu, pagat per
l’administració superior i, per tant, l’ajuntament obté el
benefici de tenir, en comptes d’una carretera, un carrer
allà al mig per on passa trànsit, però hi passa lent, i li
dóna aquella funció història de via de pas, etc. Jo crec
que és un tema ens l’hauríem de plantejar.

pistes d’esquí, hi hem d’anar ràpid; per tant, variant a Salardú, variant a tot arreu per pujar a Baqueira? Doncs bé,
la pista d’esquí és molt més important que Baqueira. En
canvi, als Alps, després de buscar si hi havia variants (no
m’hi entretindré), podeu veure com les carreteres passen per dintre de tots els pobles. De fet, el que deia, si
entraves a les pàgines web de moltes pistes d’esquí, és
que no deixaven pujar ni un cotxe fins a peu de pistes.
O sigui, que no han fet una nova infraestructura perquè,
en hora punta, si hi han de pujar 5.000 esquiadors, és
evident que estaran embussats, hi hagi variant o no; per
tant, prohibit pujar en cotxe, s’hi ha de pujar utilitzant
el servei d’autobusos que munten, etc. La gestió de la
demanda és l’eina que permet arribar en un temps competitiu a peu de pistes.

Jo, fa un temps, vaig fer una recerca sobre les variants
i, per exemple, vaig veure que una via principal a Anglaterra, com aquesta, quan arribava a una població de
115.000 habitants (no de 90 com la Guingueta d’Àneu,
o de 1.300), passava per dintre. No han fet cap variant
encara, potser està planificada, tant no puc dir, potser ho
està i jo no l’he trobada. Però puc dir que, partint de la
recerca per Google Earth o Google Maps, a Bath, que té
90.000 habitants, la carretera passa per dintre.

Un altre dels temes. En trobem exemples al pla de Bages, a la Seu d’Urgell i a Adrall, a Osona mateix... Apareix
repetidament en el planejament. La qüestió és: hem de
segregar trànsit per millorar la seguretat viària. És a dir,
necessitem una via per al trànsit que és molt de pas (són
cotxes que van a 120 km/h i que no fan entrades i sortides). Necessitem una via per a la gent que es mou dintre
de la regió i sí que fan entrades i sortides; i aquests, com
que entren per aquí, es posen al tercer carril, després
tornen a sortir i es posen al primer... Aquests poden crear
un accident, és molt perillós; per tant, en una altra via. I
en necessitem una altra per als poblets perquè, com que
encara fan més ziga-zagues... (dic jo, vaja, perquè, això,
les memòries dels plans no ho expliquen gaire, és una
cosa etèria), i tanta ziga-zaga barrejada amb tanta linealitat és molt perillós: doncs omplim-ho de vies.

Un altre exemple és el tema de les pistes d’esquí. Semblava que a l’Alt Pirineu, una mica, tots, hem d’anar a les

Camp de Tarragona. Aquí hi tenim en negre l’AP-7, l’autopista; aquí hi tenim l’A-7, la nova autovia ja desdoblada,

que passa per aquí prop de Tarragona i sobre la qual
el Pla territorial diu: «No m’agrada, ja sé que l’hem fet
fa molt poc, però la vull aquí, al costat de l’autopista.
Per tant, la tornarem a fer aquí i això ho haurem de fer
integrar d’alguna manera.» I a part, aquí tenim una via
local que serveix pel trànsit local; per tant, veieu que
tinc tres corones, cadascuna té la seva funció; no ens
plantegem mesures de gestió com són dir: si l’objectiu
és millorar la seguretat, potser que per l’AP-7, en aquest
tram de 10 km, no hi circulem a 120, sinó a 100, o a 90, o
a 80, fins a assolir la velocitat que ens permeti arribar
a uns estàndards de seguretat iguals que els que pretenem aconseguir. Fent això [ la nova autovia ] no estem
tenint en compte quina és precisament la inducció de
canvi d’usos del sòl d’aquesta via, la inducció de nova
demanda de mobilitat en vehicle privat... No, no, no, ho
estem fent només per seguretat viària. Home, això és
l’Aldea, un municipi d’aquí al costat, al Baix Ebre; això
és l’actual nacional 340 i hi fem una nova variant; tenim
l’autopista per aquí, que ens serveix pels grans trànsits;
i aquí hi fem l’A-7. Vaja, la nacional actual, que no és una
via petita precisament, la variant de la nacional, l’autopista, l’A-7, anem sumant.
Aquest era un exemple que a mi em va semblar molt curiós de dir: «Home, em sembla positiu el túnel de Comiols».
L’avantprojecte del Pla territorial de l’Alt Pirineu deia: el
Pallars Jussà és una zona que demogràficament està
perdent molta població; el que vull fer és una estratègia
territorial, que crec que ha de ser la filosofia de les infraestructures, i dotar-la d’instruments que ens serveixin
per a un objectiu territorial. La seva aposta era dir: «El
que vull fer per posar el Pallars Jussà en el mapa –ja veurem si això aporta prosperitat o no–, és que el recorregut
més ràpid de la regió metropolitana a la Vall d’Aran sigui
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a través del Pallars Jussà.» Per tant, deien: «No vull que
l’Estat em faci una via, que ja té planificada, entre Lleida
i la Vall d’Aran, i vull que la Generalitat construeixi aquí
un túnel per fer que aquest sigui el camí ràpid». Això era
abans; l’aprovació definitiva ja diu que aquesta via s’ha
de fer i que això és una possibilitat no exclosa. Per tant,
em sembla que es mostra que la planificació sectorial no
va canviar els seus conceptes, i va ser el model territorial
el que al final s’hi va adaptar. El Pallars Jussà queda com
estarà; i no dic que la solució per al Pallars Jussà fos millorar la seva accessibilitat, no ho sé, però com a mínim
era una proposta del Pla que al final no ha reeixit: ha quedat desdibuixada a mesura que anava avançant el Pla.
Aquests eren els exemples que jo volia comentar. Simplement una proposta de com crec que podrien ser. Aquesta proposta és dir: «Amb quins criteris hem planificat el
Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC)
i quins, després, han hagut d’assumir tots els plans territorials?» Doncs amb aquests criteris bàsicament. Cap
municipi de Catalunya a més de 25 km de la xarxa bàsica, el recorregut ha de ser així, si ho mirem des de vol
d’ocell ha de ser aixà, res de nivells D a l’hora 100 abans
de l’any 2000... no em posaré a explicar aquestes coses. Per sort s’accepten algunes excepcions amb gestió
d’àrees metropolitanes. No em posaré a explicar-ho. Em
podeu dir simplista, demagògic, el que vulgueu, perquè
no m’hi entretindré; a mi em costa de creure que aquests
criteris ens porten a un model territorial més sostenible.
Aquests criteris són dels anys 80! O no sé de quan! Però
els reptes que teníem eren uns altres, per tant, per favor, traiem aquests criteris, canviem-los, anul·lem-los! El
que es diu de l’avaluació ambiental estratègica seria dir:
«Podem fer una avaluació ambiental de què ens suposen aquests criteris en termes de sostenibilitat?» Vull dir,

comencem per aquí. Estan fets totalment d’esquena al
ferrocarril i als mitjans de transport col·lectius. Quin és
el paper dels mitjans de transport col·lectius aquí? No ho
sé. Però així és com hem planificat el Pla d’infraestructures de transport, en base a això, en base al SIMCAT, que
juga amb aquests elements, criteris topològics, etc. Per
tant, potser hauríem d’anar més a la proposta de dir els
reptes ambientals que tenim avui, potser ens portarien
metodologies com aquestes:
Punt 1: Crear proximitat. He posat aquesta cita de l’Antonio Esteban, que em sembla magistral, podem dir utòpica també, que diu: «Cal reconèixer que la natura es
mou sempre en vertical, molt poques vegades es mou
en horitzontal, perquè és un desgast energètic molt
gran. La nostra societat, les societats humanes ens
organitzem sempre en horitzontal, d’acord. Ara, si no
emulem mínimament la naturalesa, l’energia que hem
d’extreure per moure’ns en horitzontal i els residus que
crea aquesta energia en termes d’emissions, en termes
blablabla, és tan gran que la natura no la pot assumir.»
D’acord, discurs molt allunyat de la realitat, molt utòpic,
però com a mínim tenim la referència que aquest és el
punt 1 per a la sostenibilitat del sistema. Que, per tant,
hem de crear proximitat i atenció a l’última frase: no
és que no ens haguem de moure, sinó [que ho hem de
fer] millorant al mateix temps l’accessibilitat. En el fons
el que nosaltres volem no és moure’ns sinó arribar a
la feina, arribar als amics, arribar al metge, i això és el
que hem d’aconseguir, no moure’ns per moure’ns. Punt
1, ho tenim tots clar. Per tant, reflexions en sentit d’allò
que deia: les infraestructures en el seu paper d’inductor de generar desplaçament o d’inhibidor. Si faig infraestructures que em permeten anar molt lluny molt
ràpid, tindré molta gent anant molt lluny i molt ràpid. Si

faig infraestructures que sobretot permeten anar ràpid
molt a prop, doncs tindré segurament molta demanda
de gent anant ràpid molt a prop.
Aquí hi entra la reflexió de l’Orbital. Tampoc és cap dimoni l’Orbital, no és que la vulgui criticar, però sí [generar]
la reflexió aquesta de: «Atenció, no descuidem què passa
als sistemes urbans, què passa entre Sabadell, Barberà,
Sant Quirze, què passa entre les Franqueses i algun Lliçà, Parets i Mollet, què passa entre Terrassa, Rubí i Sant
Cugat, què passa amb aquest Sant Cugat, Cerdanyola,
Montcada, perquè això és proximitat. I quines infraestructures hi posem aquí perquè la gent vertaderament
es mogui.» Per a mi la reflexió d’aquesta Orbital seria:
«Atenció no ens creiem abans l’Orbital!» Perquè em
sembla que no necessitem gent anant de Terrassa a Martorell ràpid, o de Terrassa a Vilafranca, perquè això són
15 km, 30 km; atenció amb les distàncies i, per tant, amb
el paper de les infraestructures.
És un tema que no és de Pla territorial, no vull que se’m
malentengui; però amb això vull dir que és com anar de
Barberà a Cerdanyola, estan molt a prop, però no prou
com per anar-hi a peu o amb bicicleta, o entre Sant Quirze i Sabadell, que s’hi podria anar a peu o bé amb bicicleta, però tampoc és el més adequat.
Molt bé, un cop hem apostat per l’autocontenció podem
dir què volem acostar, quines polaritats volem acostar,
perquè tenim la capacitat de fer de Catalunya un mocador. Tenim la capacitat tecnològica de foradar per tot
arreu i començar a fer línies rectes per tot arreu, però
hem de racionalitzar; per tant, què acostem a què, quines polaritats posem i quines acostem i quines relacions
fem entre les diferents jerarquies?; i ja que tenim un país
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muntanyós, racionalitzem els túnels: necessitem el de
Bracons, el del Congost, el de la Bonaigua, el de Tossa, el de Parpers, el de Comiols, els necessitem tots?
Quins d’aquests punts apropen punts que considerem
estratègics? I quins d’aquests túnels apropen punts,
simplement punts? Si només són punts ja ho sabem que
la línia més curta entre dos punts és una recta; però
hem de racionalitzar. Per tant, una certa reflexió sobre
aquest tema caldria.
Si apropem, prioritzem els mitjans de menor impacte;
llavors, aquesta afirmació parteix de considerar que
l’accessibilitat viària a Catalunya en general està força
bé, que podem posar alguna nova via, però que no tenim problemes per accedir al territori amb cotxe, amb
cotxe podem accedir bàsicament a tot arreu. Per tant,
prioritzem aquests mitjans de transport. Entre Terrassa i
Martorell ara hi fem un Quart Cinturó i una Orbital; entre
Vic i Granollers hi fem el desdoblament de la C-17 i el desdoblament de la Renfe, la R3; a les Gavarres hi fem l’autovia de les Gavarres i es parla d’un tren-tramvia anella de
les Gavarres. Sí, de veritat? Tanta capacitat necessitem?
Estem prioritzant de veritat els mitjans més sostenibles
o estem posant-ho tot.
És redundant això? Volem desdoblar l’eix transversal viari, volem fer l’A-2 i l’A-7, volem fer un tercer carril a l’AP-7
en algunes zones de Catalunya, volem fer l’autovia Lleida-Montblanc-Tarragona, volem fer l’eix transversal ferroviari, volem fer l’AVE Madrid-França, volem fer el corredor del mediterrani per la zona de Tarragona, volem
fer una línia de mercaderies exclusiva en alguns trams...
És tot això el que necessitem per transportar persones i
mercaderies entre la Península i França i atendre la mobilitat local? De veritat ens ho hem pensat bé que neces-

sitem tota aquesta capacitat els propers 20 anys? No podríem potser fer un calendari i dir: «Ei, fins aquí, i llavors
revisarem les hipòtesis», que tot això ho hem fet a base
d’hipòtesis, que ningú ens diu que siguin veritat, perquè
ningú té la bola de vidre. Fins aquí anem bé? I si anem bé,
anem fent, i si no, parem. Ho hem d’acabar fent tot això
sense acabar de revisar res?

costosa econòmicament. Per tant, té un cost d’oportunitat; cal que sapiguem que cada cop que decidim fer una
infraestructura no podem dedicar els diners a una altra
cosa. I com que l’objectiu no és moure’ns, sinó viure millor, podríem ser més rigorosos a l’hora d’afinar quines
són les inversions que ens aporten més qualitat de vida i
més prosperitat que d’altres.

Per últim podríem pensar a millorar infraestructures
existents, com a part de la reflexió, com a part del model
territorial d’infraestructures a casa nostra: la C-31 a Badalona, la B-23 a Esplugues, això hauria de ser un tema
que jo crec que també hauria de ser part de tot plegat.

Per exemple, al Ripollès i a la Cerdanya els anirà molt bé
aquesta autovia que estem fent (Vic-Ripoll) de peatge a
l’ombra (que vol dir que cada trimestre posarem diners
de la caixa comuna perquè tinguin una autovia)? És
aquesta la millor inversió que podem fer pel Ripollès i
la Cerdanya? O l’autovia amb peatge a l’ombra que hem
fet entre Manresa i Berga, és aquesta la millor inversió
de la col·lectivitat que podem fer al Berguedà? És difícil
de respondre, jo no en tinc les respostes, eh!, però com
a mínim tinguem al cap que aquest mite de les infraestructures l’hauríem de començar a desmuntar i que, si
bé és cert que en un sistema com el nostre (un sistema
capitalista) els beneficis particulars els fem sobretot a
partir d’externalitzar tots els costos (els ambientals i
tal, que els paguem entre tots), potser sí que té sentit
aquest desaforament de: «Sí, que facin la infraestructura, sí, que la facin.».

Em queda un minut? Doncs, simplement, ja veieu que he
anat molt ràpid però volia tocar diversos temes i em feia
gràcia ensenyar-los. Simplement acabar dient que hi ha
aquest mite que construir infraestructures ens portarà
progrés, prosperitat, diguem-ho com vulguem. Jo crec
que la veu del territori, aquesta veu d’alcaldes diferents
que es diu així, la «veu del territori», demana amb insistència tots aquests temes: «Fes-me l’autovia, fes-me
tal...», segurament sense reconèixer que hi ha molts
altres factors més importants que l’accessibilitat; que
l’accessibilitat dóna un plus quan és un territori isolat i
de cop hi construeixes la carretera, però un cop deixa
d’estar isolat, les noves infraestructures no tenen perquè
comportar molts més salts qualitatius, hi ha coses més
intangibles. Es parla de la capacitat empresarial, de la
formació del personal, del grau d’implicació de la gent,
de si hi ha molta absència laboral o no, de les xarxes de
telecomunicacions, de l’eficàcia de l’Administració, coses
més intangibles, però que segurament et poden assegurar més la prosperitat del territori. En tot cas la construcció és una demanda jo crec que simple, però molt

Si per contra tendim cada cop més (això espero, encara que sigui dins el sistema capitalista) a internalitzar
costos, potser començarem a veure que no ens aporten
tants beneficis, potser...
I aquí ho deixo.
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Marta Fernández:
La seguent presentació tracta del corredor mediterrani:
ferrocarril, o autopista o autovia.
El ponent és en Manel Larrosa, doctor en arquitectura,
membre de l’ADENC des de fa anys i també membre de la
Campanya Contra el Quart Cinturó.
Entre el 1979 i el 1987 va ser regidor d’urbanisme de Sabadell. El 1996 va participar en el Fòrum Terrassenc per
la formulació de la via verda Sant Llorenç - Collserola, i
també col·laborà amb l’Associació Via Verda Cerdanyola
per la seva aplicació a l’àmbit de la Universitat Autònoma
de Barcelona. També va participar en la redacció del Pla
Estratègic de la ciutat de Terrassa entre el 1992 i el 1995.
Ha estat impulsor de l’associació Sabadell Cruïlla (20052007) i promotor de l’associació Via Vallès (2009).
Treballa en el camp de l’arquitectura i de l’urbanisme, i és
autor de nombrosos articles i publicacions de mobilitat
regional.

Manel Larrosa:
Anem donant voltes sobre dues novetats. L’una és la crisi
i l’altra és el debat de Catalunya: cap a on vol anar? La
crisi va esclatar el 2008. Per tant portem dos anys de crisi, però no és fins aquests moments que s’arriben a con-

clusions de què significa realment la crisi, i encara falta
temps per acabar de prendre consciència de tot el que
implica. Curiosament, has d’esperar que ministres com
el senyor Blanco diguin «res tornarà a ser com abans» o
«no pot haver-hi AVE per tothom» i «no té sentit que els
costos de manteniment de l’AVE siguin 100.000 euros/
km any», i que afirmi clarament que Espanya està en els
llindars més alts del món en infraestructures. Per tant,
aquesta és una novetat absoluta i a mi em sembla molt
bé que un polític parli, i en aquest cas el senyor Blanco parla i penso que a Catalunya els polítics, i sobretot
els responsables d’obra pública, no parlen amb aquesta
mateixa contundència. Per tant, res no serà com abans
i està canviant l’escenari, i això des d’un punt de vista
ambientalista ens facilita la feina.
Les conclusions, les vull polaritzar sobretot en una anàlisi de l’A7, que és una aberració, o sigui a criticar el fet
d’haver de duplicar l’autopista AP7 amb una autovia A7
que fa el mateix recorregut. Això ara pot començar a ser
admès, però fa anys era com un dogma intocable. Quan
el ministre Josep Borrell va dir que al costat de qualsevol
autopista de peatge hi hauria d’haver una autovia lliure,
cosa que semblava com un dret, doncs això és un dogma,
és un tòpic que va configurar el PEIT, el Pla Estratègic
d’Infraestructures de Transport del Ministeri de Foment a
Madrid, que és quasi el mateix, tant és si governa el PSOE
com el PP, perquè els matisos són pràcticament idèntics i

seria una de les primeres coses que hauríem de començar a replantejar. Fa anys que expliquem que la nostra dotació d’infraestructures viàries és absolutament enorme,
i faltava que ens ho vingués ratificar el ministre Blanco
perquè ara això comenci a ser un fet admès.
Aquesta gràfica situa en vertical la dotació en ferrocarrils i en horitzontal la dotació en autopistes i autovies.
Bé, ja es veu que hi ha una línia com diagonal que indica
que es tendeix a tenir una dotació en ferrocarrils més
elevada que no pas en autopistes, perquè les autopistes
necessiten carreteres secundàries, accessos, etc., i en
canvi el ferrocarril demana més recorregut, si no de porta a porta, sí barri a barri.
Catalunya està situada en un llindar molt alt en autovies,
superior a la mitjana de la Unió Europea dels 15. Espanya estaria una mica més avall. Catalunya estaria molt
a la banda elevada, i només ens superarien en autovies i
autopistes els Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, que estarien pràcticament empatats amb Suïssa, però en canvi
estem en un llindar molt baix de ferrocarril. En aquest
aspecte no arribem ni a la mitjana europea i evidentment
no estem ni en llocs com la República Txeca, Suïssa o
Luxemburg.
Això queda molt teòric. Això li ensenyes al senyor Manel
Nadal, secretari de mobilitat de Catalunya, i diu «ai, mira
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que maco» però no l’afecta absolutament gens. En canvi, Espanya resulta que planifica el PEIT (el Pla Estratègic
d’Infraestructures de Transport) mentre nosaltres fem el
PITC (Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya).
El PEIT, a horitzó 2020, pretén fer un increment important
en ferrocarrils, encara que sabem que és AVE, superant la
mitjana dels països europeus, però per contra a Catalunya
pensem fer una cosa tan curiosa com superar a tothom en
autovies i quedar-nos empatats amb l’Europa dels 15 en
ferrocarril. Per tant, està clar que estem fent una cosa que
no fa ningú al món. Aquestes xifres poden semblar molt
teòriques, però són reals i aquests factors pesen, i aquests
fets els hauríem de saber plantejar. Si més no, la crisi ens
hi obligarà, perquè fins ara resulta que teníem recursos, o
pensàvem que teníem recursos, per construir tot això, i si
no ho feia ningú era el seu problema. Però ara sí que tenim
el problema i és que no podem fer-ho.
Aquesta segona gràfica es dibuixa com si cada país fos
igual en superfície i ja es veu que la Catalunya del 2026
estaria plena d’autopistes, que són les línies vermelles, i
tindria una certa dimensió de ferrocarrils, però estaria
molt lluny de països com Luxemburg o com Alemanya o
com Bèlgica, on realment la dotació ferroviària és molt
gran i la dotació d’autovies és molt menor. Per tant, el
nostre model territorial no convergeix amb Europa, sinó
que en divergeix clarament. Aquest balanç fins ara era
una cosa teòrica que entretenia, però que no condicionava la realitat. Ara sí que la condicionarà. Per tant, divergim d’Europa i tenim molt més marge per plantejar-nos
el camp del ferrocarril, que seria el que racionalitzaria la
mobilitat.
A tot Europa fan un ús molt més intensiu del ferrocarril
que no pas nosaltres, fan que els autobusos i els sistemes

ferroviaris es complementin i es reforcin l’un a l’altre. La
xarxa d’autobusos redistribueix i els autobusos són als
finals de línia del ferrocarril. Tot això es pot demostrar
amb xifres, de manera que l’ús de la modalitat de transport públic i de la modalitat ferroviària té tota una altra lògica, cosa que aquí ni ens hem plantejat. Per tant,
sembla lògic que aquestes anàlisis les tinguem en compte per, si més no, saber on som, ja que aquestes comparacions amb Europa i la resta del món tenen la seva
versemblança.
L’A7 és una aberració que no es produeix enlloc del món.
La pensem fer, el Ministeri la pensa fer, encara que ara el
ministre també ha dit que no pensa construir autovies
al costat d’autopistes de peatge que no siguin plenes de
trànsit. Per tant, això és una primera informació interessant. El cas és que l’A7 està dibuixada des d’Algesires fins
a la Jonquera, encara que quan arribessis a la Jonquera i
passessis a França, evidentment, allà no farien una autovia al costat de l’autopista. L’autopista a França, a l’alçada d’Avinyó, recull tots els fluxos de transport que venen
d’Itàlia i que vénen de la Península Ibèrica, però allà tampoc no faran una autovia al costat de la autopista, i aquí,
en canvi, pensem que sí que ho hem de fer.
Alguns trams de l’A7 ja s’han construït i en aquests moments entre l’Hospitalet de l’Infant i Cambrils ja tenim
tota una autovia trenada amb l’autopista, la qual cosa és
un rècord mundial. Tot això deriva del que sembla que és
aquest dret universal que tenim a gaudir gratuïtament
de les inversions, que és com una llei espanyola. Mentre
que Europa construïa autopistes de peatge, o de vegades
les feia l’estat, però ha estès l’eurovinyeta, per tant es
paga, aquí semblava que érem tan magnànims que havíem de tenir xarxes lliures per a tothom.

Això ha produït models d’aquest tipus, com és el cas de
Vila-seca al Tarragonès. Trobar a Europa una ciutat menor que tingui una autopista per sobre i una autovia per
sota és gairebé impossible. Jo us convido a mirar els mapes de carreteres i que ho busqueu; i no n’hi ha, perquè
les xarxes tenen una potència tan extraordinària que no
té sentit que hi hagin elements tan forts de distribució
de trànsit que com a mínim tinguin aquesta densitat territorial. Per tant, el Camp de Tarragona és una absoluta
desgràcia en aquest moment amb el model d’infraestructures que té. I, segurament, el mateix Camp de Tarragona
hi té responsabilitat, perquè de vegades les divisions entre Reus i Tarragona, que s’assemblen a les de Sabadell i
Terrassa, ens porten que del territori que hi ha entremig
no se n’ocupi ningú. Però això és una aberració, com és
una aberració la línia en vermell del plànol que seria la
continuació de l’A7 des del sud del Vendrell en direcció
a l’Arboç, cap amunt. Un tros aniria al costat de la C-32,
després aniria donant voltes a la N-340, després ens
acostaríem a Vilafranca. Però això és impagable, no té
cap sentit i enlloc del món es fa, i tanmateix té l’estudi
informatiu aprovat i qualsevol dia d’aquests podria ser
adjudicat. Però benvingut el ministre Blanco, benvinguda
la manca de recursos, perquè finalment és possible que
tot això es pugui replantejar.
Aquesta situació actual produeix projectes d’aquest tipus, és a dir, l’enginyeria ho resol tot, és a dir, tens una
autopista i una autovia, tot connecta amb tot, però el territori el trinxem. I el territori és un dels grans capitals del
país. Hi ha una cita de Pere Duran Farell que diu «a part
de la llengua, el territori i el paisatge és un patrimoni
del país». Per tant hauríem de tenir tant de respecte al
paisatge com li tenim a la llengua, no? Però si aquests
projectes, avui dia, a un tècnic li preguntes perquè els fa,
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et dirà «perquè m’ho han manat», o perquè evidentment
la seva enginyeria va guanyar un concurs, però això són
coses que estem fent ara i que plantegem fer de punta a
punta de Catalunya.

nollers i els altres pobles són incapaços d’aportar del seu
interior i absorbir d’una manera endreçada aquests volums de trànsit. Els estudis acaben sent tan tecnòcrates
que t’expliquen una part de la pel·lícula però no l’altra.

Per tant, durant molt temps nosaltres ens hem dedicat a
intentar demostrar teòricament, amb petits models, que
les coses no podien ser d’aquesta magnitud. Si tu tens 4
municipis A, B, C, D i els vols comunicar amb l’autopista,
que és la línia blau cel, evidentment, si surt un vehicle
de cada municipi, en el punt que hi ha més intensitat de
cotxes serien 4 en el tronc central de l’autopista, però
n’hi haurien 3 que sortirien de cada municipi en cada direcció. Per tant, omplir una autopista costa molt, i una
autopista necessita molta xarxa secundària que la dreni i
distribueixi. Aquest tronc gruixut necessita moltes branques. Aquest és un model teòric però a sota amb xifres
reals també es demostra el mateix fet: que no es poden
fer grans dosis d’autopistes sense considerar la totalitat
del territori i la seva xarxa distribuïdora.

El tema a escala espanyola és tan bèstia que el PEIT,
el Pla Estratègic del Ministeri, parteix d’aquesta xarxa.
Vegeu el plànol, on les línies vermelles són les autonòmiques, siguin pròpies o en concessió, les blaves són les
estatals, ho veurem ara en aquest nou esquema, i això
serà segons la previsió de l’any 2020. Arriba el senyor
Zapatero al govern i diu: «sí, però a més a més, ho farem
en malla, és a dir ja no fomentarem que tot vagi radialment cap a Madrid sinó que ho farem en malla». Llavors
dius: fantàstic, a partir d’ara les coses començaran a
funcionar bé, però si et mires les xifres resulta que l’Espanya en malla, significa sobretot inversions a Aragó,
Castelles i Extremadura, de manera que si en aquests
moments aquestes regions tenen 100 de xarxa bàsica,
en passarien a tenir 240, 200, 250 respectivament, és a
dir que com a mínim duplicarien la xarxa que tenen, i redistribuiríem els recursos públics únicament en funció
d’un mapa que fes bonic, perquè fos quadriculat, però
que no té res a veure amb unes inversions equitatives
en el conjunt del territori d’Espanya. Per tant davant la
necessitat que el factor població i el factor demanda
tinguessin alguna cosa a veure, la proposta és simplement donar resposta a un model de mapa i aquí ens
quedem la mar de contents.

Això arriba a la paradoxa en el cas del Quart Cinturó.
En aquest projecte, perquè hi hagi una intensitat mitjana diària de 100.000 vehicles entre Terrassa i Sabadell,
resulta que Sabadell n’ha d’aportar 150.000, Terrassa
112.000, i Granollers 86.000. Això està estudiat amb les
dimensions de la mobilitat real que tenim en aquest conjunt de municipis. Llavors, els autors diuen «com que tindrem 100.000 vehicles al mig, entre Terrassa i Sabadell,
aquesta autopista s’ha de fer». Clar que, fins i tot amb
aquesta xifra resulta que entre Palau i Caldes són 35.000
i prou, és a dir, de vegades són moviments molt locals
els que usen aquestes xarxes. Però per fer això hem de
col·lapsar les ciutats i això els estudis no ho mostren, no
demostren que les ciutats com Sabadell, Terrassa i Gra-

Com que aquest és el menú que a Espanya es vol, els
catalans també ho volem. Per tant des de Catalunya es
reivindica i el Pacte Nacional per a les Infraestructures,
signat l’any 2009, quan ja feia un any que hi havia crisi, diu que el 60% de les inversions en xarxa viària que

pretenem que faci el Ministeri les volem al llarg de l’AP7,
com a A7, i, fins i tot, dins del Pacte amb això encara no
faríem net, encara faltarien més inversions per acabar
aquesta duplicació. Per tant estem dient, amb la Disposició Addicional tercera de l’Estatut, que admetem que el
Ministeri faci allò que a ell li agrada, que és acabar l’AVE i
fer les seves autovies, i fins i tot el 60% d’aquestes inversions anirien al llarg de l’A7. Això està dit un any després
de ser oficialment vigent la crisi, i amb unes xifres tan
disbauxades que el Pacte Nacional per a les Infraestructures diu que començarem l’any 2007 amb 4.000 milions
d’euros que ens farà l’estat i acabarem l’any 2013 amb
6.000 milions d’euros, i serà fabulós de diners. Clar que,
per arribar de 4.000 milions d’euros a 6.000 en participació, és creure’s que l’economia espanyola creixerà un
7,5 % anual. Això està dit l’any 2009 en plena crisi. Per
tant: quin significat té que des d’un govern, des d’unes
entitats econòmiques, se signi un pacte que pressuposa
que tindrem un creixement econòmic que el vam tenir
de forma puntual als anys 70 i que en aquest moment
només l’assoleix la Xina? I que, a més a més, gran part
d’aquestes inversions les destinarem per exemple en carreteres en el capítol de l’A7? És una aberració absoluta,
és una disbauxa de país. Un país on volem ser europeus
i en aquest aspecte ho som perquè tenim autopistes de
peatge des dels anys 60, i aquest model no ens hauria
de crear el sentiment de greuge, tenim aquest model, no
passa res. Les autopistes es paguen, tant si són de peatge com si no són de peatge. Si no són de peatge, les
paguem entre tots. Si són de peatge, les paga el que les
usa. Per tant, tenir autopistes de peatge no és un greuge.
Haver considerat a Catalunya que tenim autopistes de
peatge i que això és un greuge i que ara volem autovies lliures, com a la resta d’Espanya, gratuïtes, i que això
implica el model de duplicar l’AP7 amb l’A7, això és una
3/6

Ponències

Manel Larrosa, arquitecte, ADENC.

El corredor mediterrani: ferrocarril o autopista i autovia?
aberració absoluta. El greuge de Catalunya no és el peatge de l’A7, el greuge de Catalunya és que el Ministeri no
inverteix i que el Ministeri hauria d’invertir a Catalunya
de manera equitativa. I que, si invertís, podria invertir
alliberant el peatge de Bellaterra, per exemple, que es
paga amb peatge a l’ombra i la concessionària cobra la
tira. Potser sí que hauríem de comprar algun tros d’autopista, però bàsicament hauríem d’invertir perquè el nostre model convergís amb Europa i per tant perquè fos un
model més ferroviari.
Per tant, entre el PITC i el PEIT, el català i l’espanyol, ja
hem vist que fins i tot alguns aspectes de l’espanyol eren
notablement més ferroviaris que el nostre, que és molt
de xarxa viària. Però és més, molta part de la xarxa ferroviària que plantegem a Catalunya, la desplacem a inversions de l’estat, és a dir estem demanant a l’estat que
pagui el ferrocarril orbital, perquè pretenem fer l’esforç
català en autovies dins de Catalunya. Per tant, tot i ser un
model molt més d’autovies, resulta que aquelles poques
xarxes ferroviàries que volem les desplacem a la inversió
de l’estat. Com deia el ponent anterior, el veritable Pla
Territorial de Catalunya és el PITC, el Pla d’Infraestructures. Aquest model és el que determina la totalitat del
disseny futur del país.
Els problemes greus estan sobretot a les perifèries. En
aquests moments, a la perifèria de Barcelona, a la perifèria de Tarragona, de Manresa..., i són problemes de
mobilitat que han de ser estudiats d’una manera acurada, no solament dissenyant noves vies sinó fent sistemes
intermodals i per tant fent més eficient la mobilitat i no
únicament planificant-hi duplicacions de xarxes viàries.
En aquest aspecte, la metodologia que utilitza el PITC és
completament invàlida. És un model només de deman-

da. Diu: com cada any circularem el 4% més en cotxe,
doncs farem tantes carreteres com necessitem per circular cada any el 4% més en cotxe, acumulativament.
A Europa aquests models no funcionen així. Aquests increments de mobilitat s’han produït en alguns moments
però després s’han estabilitzat i, per tant, l’únic factor
que genera la metodologia del PITC, que és aquest creixement, és absolutament invàlid i és invàlid, a més a més,
perquè és un problema. I un model d’oferta –ja hem vist
amb el ponent anterior que significava un model d’oferta– mai no relaciona en cada corredor de mobilitat quina part de responsabilitat d’aquesta mobilitat la portem
als medis viaris, siguin cotxes o siguin autobusos, i quina
part la posem en el sistema ferroviari.
Tot això sense entrar a parlar de consums energètics, que
és un camp on tenim obligacions internacionals i hem de
respectar. Per exemple, els consums energètics sembla
que siguin una cosa teòrica, però resulta que el Quart
Cinturó entre Martorell i Terrassa puja 300 metres, és a
dir que per fer passar per allí els camions en comptes de
fer-ho per la vall de l’AP7, que és la vall natural, que és la
via històrica, la via romana, posar-los de Martorell a Terrassa significa pujar-los 300 metres d’alçada. Si passessin uns 5.000 camions/dia per aquest sector de darrere,
perquè es volguessin estalviar el peatge, doncs significaria que cada mes transportaríem la massa equivalent a la
piràmide de Keops; és a dir, muntar la piràmide de Keops
té exactament el mateix cost energètic. La piràmide de
Keops la van fer a força de mongetes i ara la faríem a
força de benzina, però significaria muntar cada any de
més aquest volum de cost energètic, que si passéssim
per la vall de l’AP7. Aquest diferencial ens l’estalviaríem,
tindríem un cost, però no d’aquesta mateixa dimensió.
Per tant, el PITC és un pla molt poc documentat i ha ge-

nerat tots els plans territorials posteriors pel que fa a
disseny viari. És un pla sense autor. Com és possible que
l’administració actual funcioni amb documents sense autor? Sense tècnic que digui «d’aquest model jo me’n faig
responsable». I, si aquest model té inconvenients, tindrem algú a qui responsabilitzar-ne i en tot cas podrem
fer un altre model amb altres bases i autors? No, l’Administració fa molts plans, i el PITC és un d’ells, sense autor.
Són una comissió, és un garbuix, un conjunt d’elements
que a vegades no lliguen la memòria amb les propostes,
però no passa res. Per tant, els documents haurien de
ser molt més sòlids interiorment pel que fa metodologia
i pel que fa a responsabilitat.
No s’entén tampoc que la congestió no sigui un problema
sinó un equilibri que ens permet resoldre conflictes. Si
l’accés de Barcelona és relativament raonable en proporció de mitjans amb xarxa viària o ferroviària és perquè
hi ha una congestió, resultat que la ciutat de Barcelona
no admet més vehicles i, per tant, hi ha un equilibri entre
aquests dos sistemes. I aquesta racionalitat que s’aplica
aquí, fruit de la congestió i fruit que el sistema no dóna
per més, hauria de ser un mecanisme que al conjunt dels
corredors de Catalunya es tingués en compte.
Una visió complementària d’això és la d’un company de
l’ADENC, l’Alfred Martínez, que diu: «Si prenem el mapa
de Catalunya i el girem, el posem pla i posem la costa
d’aquesta manera horitzontal, tenim un corredor que
aplega el 80 % de la població de Catalunya, que és la
costa i la vall prelitorial històrica. Aquest corredor toca
mar a Tarragona i per això la capital romana estava a
Tarragona, perquè el mar era un element absolutament
decisiu de comunicacions, però que per Barcelona no
passa per la ciutat de Barcelona sinó que passa per l’es4/6
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quena, passa més enllà del Tibidabo. Si en aquest conjunt de sistemes articuléssim una xarxa ferroviària, que
bàsicament ja existeix, i s’articulés amb un sistema de
tramvies que fessin les distribucions locals, tindríem el
80% de la població de Catalunya pràcticament amb una
accessibilitat al sistema de transport públic absolutament notable. Aquest sistema, que seria l’alternativa raonable a l’A7 com a autovia que duplica l’AP7, en aquests
moments ens sembla completament utòpic, ja que no
forma part de cap plantejament de Catalunya.»
Vindria a ser la defensa d’aquest gran corredor, o aquest
gran territori, que és la costa però també la vall interior, també amb Igualada, Manresa, Vic, que no estan tan
lluny d’aquest sector, i que representen la major part de
l’economia de Catalunya. Sobre aquest espai hi ha pràcticament la totalitat de l’economia productiva. Lleida juga
un paper més petit, està a l’interior i ja tenim eixos de
comunicació amb Lleida. Però en aquest corredor, si hem
de fer que l’economia productiva s’hi desenvolupi, el problema no és de fer-hi xarxes de mercaderies únicament,
en ferrocarril sí, però el que no ens cal és fer més autovies. El que cal és relacionar la mà d’obra, el capital humà,
de forma estreta i, per tant, el projecte a impulsar és un
projecte urbà. El projecte productiu de futur ha de ser
un projecte urbà. No cal oferir a Catalunya més xarxes
viàries, que és allò que oficialment semblava que calia
fins ara. El problema és estructurar Catalunya com a sistema urbà o com a gran sistema urbà, que és la costa
i l’eix interior. Es tractaria d’un projecte d’estructuració
interna que està molt lluny dels plantejaments del PITC
en aquests moments.
El problema és que aquests plantejaments oficials són
molt compartits pels dos grans partits de Catalunya; és

a dir, CIU i el PSC comparteixen molts aspectes d’aquest
«desarrollisme» i, per tant, portem molts anys instal·lats
en uns paradigmes, en unes idees mentals que condicionen molt el desenvolupament de Catalunya. Aleshores
poden dir, «sóc molt sobiranista, però vull que em facin
l’A7» o «som molt ambientalistes, però resulta que necessitem molta inversió en autovies». Aquests lemes
falsos formen part d’un debat que col·lapsa la societat
catalana i hauríem de ser capaços de projectar models
de futur una miqueta més rigorosos. De vegades sembla que només establint queixes respecte a Madrid ens
en sortirem, quan resulta que tenim problemes interns,
mentals, greus com a catalans. Per tant, Catalunya té un
model de futur una miqueta més sòlid o realment ens
estem desgranant, ens estem bloquejant i perdem capacitat d’imaginar el país d’una manera molt més sòlida.
Tenim molt dèficit a dins de Catalunya i és un dèficit que
és de la societat sobretot, no solament dels partits, sinó
que és de la societat mateixa. És també dels tècnics, ja
que la qualitat de la intervenció tècnica que ha donat
vestimenta a totes les propostes tecnòcrates que hi ha
és molt deficient i les veus crítiques de les institucions
tècniques corporatives són absolutament inexistents.
Aquest problema també el tenim i és greu.
Ara bé, el mateix mapa ens indica la xarxa urbana que
podríem acabar de racionalitzar amb una visió de país
que tingués en compte el potencial que hi ha entre Girona i Tarragona. Madrid en aquests moments es projecta
entre Toledo i Guadalajara, i València funciona entre Castelló i Alacant, però Catalunya com a gran àrea metropolitana europea funciona bàsicament, o hauria de funcionar, entre Tarragona i Girona. No obstant això, si algú
pretén avui anar de Girona a Tarragona amb unes certes
condicions, doncs ho té molt magre. Per tant, aquest mo-

del de país que incorpori l’element productiu, que incorpori una racionalització radical de les infraestructures,
és el que necessitem. Ara la crisi ens hi obligarà i aquesta
és la gran sort. Una aberració com l’A7, en aquests moments la podem criticar en un fòrum d’aquests, i sembla que ho podem entendre, però l’opinió pública encara
no està aquí, tot i que ministres com el senyor Blanco
ja comencen a dir-ho: «No faré una autovia paral·lela a
una autopista de peatge». Però ens falten segurament
encara un parell d’anys com a societat catalana per reconèixer que no hem de créixer en noves xarxes sinó que,
sobretot, hem ser eficients amb les infraestructures que
tenim i que hem de saber fer millor el sistema urbà. Ara
bé, per això benvinguda sigui la crisi, perquè això ens
permetrà encarar una altra dimensió de país.
Moltes crítiques que s’han fet a les infraestructures han
vingut d’una base ambiental i de destrossa del territori,
però al final hem hagut de fer plantejaments de base més
econòmica o de base de comparació amb Europa perquè
els nostres arguments tinguessin una certa solidesa.
Aquestes imatges són del Quart Cinturó al tram de Terrassa en aquests moments. No seria aquest el model que
ens agradaria que s’estengués en el conjunt del Vallès,
però és el tipus d’obres que fa el Ministeri, i és el tipus
d’obres que hem demanat que el Ministeri faci. I així, el
Conseller diu: «Quan surti l’estudi informatiu del Quart
Cinturó ja hi farem al·legacions». És a dir, renunciarem
com a país a un projecte propi, dibuixat des del primer
punt fins a l’últim en termes d’allò que volem, i ho delegarem a allò que faci el Ministeri.
L’A7 genera diversos conflictes al Baix Montseny. Al
voltant de Sant Celoni, ja passen prou coses per aquell
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corredor i és difícil fer-ne passar una altra. Ho deixem de
banda, però hi haurà un dia que haurem de plantejar-ho.
Si la carretera C-35 ha de desdoblar-se en autovia, cosa
que s’ha deixat de moment aparcada, hem de saber que
forma part del mateix projecte d’A7. A l’àmbit del Penedès,
al Vendrell, ara sobre la taula hi ha una amenaça considerable i, per tant, tot això hauria de poder generar un debat
sobre les autopistes de peatge més rigorós. Les autopistes
de peatge son autopistes públiques però gestionades per
un agent privat, com la recollida de brossa o els autobusos
d’alguns municipis. Tanmateix, aquests concessionaris privats evidentment estan controlats per la seva administració municipal. En canvi, qui controla Abertis? Qui controla
les autopistes? Ningú. I els comptes d’explotació d’aquestes infraestructures haurien de ser públics, auditats, i hauríem de saber com va el negoci perquè, quan el negoci
va malament, les mateixes concessionàries ja demanen a
l’estat que compleixi la seva obligació, que garanteixi un
equilibri econòmic en la concessió. Per tant, si l’equilibri
econòmic serveix en el moment que hi ha pèrdues també
ha de servir en el moment que hi ha guanys.

Aquesta no és la situació actual, però hauria de ser la
situació, i amb això acabo.
Aquestes crítiques les vam presentar al Departament de
Política Territorial, l’any 2006, conjuntament amb moltes
entitats ecologistes que ho emparaven, però aquest debat no ha tingut l’efecte que havia de tenir. Ara el nostre
plantejament és que la crisi, segurament, ens facilitarà
aquesta situació.

Molts municipis demanen una variant, demanen una autovia lliure, per la mandra de pagar el peatge. Però, si es
gestionessin bé les autopistes, també podríem fer que hi
hagués un sistema de franquícia en el qual tothom pogués
fer servir l’autopista, per exemple, 15 km gratis. Per tant,
que es pogués fer servir com a sistema de rodalia. Doncs
és com s’està aplicant pràcticament a Tarragona per problemes d’obres, com s’ha fet al Vallès encara que amb un
peatge a l’ombra, o com a Girona es proposa. En conclusió,
si tot Catalunya és un eix absolutament urbà des de Tarragona fins a Girona, tota ella podria gaudir de solucions
molt més intel·ligents si els peatges fossin governats.
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Les limitacions de les estratègies econòmiques actuals i futures:
les respostes des del decreixement.
Marta Fernández:
Comencem amb la darrera xerrada d’avui. Després d’aquesta xerrada farem un debat amb els ponents en el
qual us demanem que participeu, intercanvieu idees, suggeriu... En Josep Riba moderarà aquesta taula rodona.
La següent ponència és sobre les limitacions de les estratègies econòmiques i les respostes que es donen des del
decreixement.
La ponència és a càrrec d’en Ramon Caralt, enginyer, i
membre del comitè científic d’ATTAC a Catalunya. Ha publicat diversos llibres, entre els quals “Catalunya en venda” i “Neoliberalisme contra el territori de Catalunya”.
Actualment treballa com a enginyer en diversos municipis.

Ramon Caralt:
Bon dia a tots. M’ha tocat un tema difícil: parlar de la
situació econòmica que estem patint i les respostes des
del decreixement. Per entrar en el tema faré primerament un resum molt esquemàtic de la situació actual i
després abordarem les respostes des del decreixement.
Comencem.
Com sabeu, estem dins d’un model de creixement neoliberal. Aquest model té per objectiu el creixement pel

creixement per sobre de qualsevol consideració ecològica, financera o social. L’objectiu s’ha aconseguit utilitzant, entre altres mesures, la impulsió d’una sèrie de
bombolles especulatives, creditícies, borsàries, immobiliàries... Que han provocat un flux financer especulatiu
internacional dins de la denominada economia virtual
(o sigui no productiva). S’ha aconseguit així que la diferència entre rics i pobres s’accentuï. Una característica
del model és que els fluxos financers entren i surten de
qualsevol país amb total llibertat buscant la màxima rendibilitat i escapant a la fiscalitat (paradisos fiscals). En la
dècada passada van entrar a Catalunya, sota l’impuls de
la gran rendibilitat financera de l’especulació immobiliària, una gran quantitat d’aquests fluxos financers i ara
n’han sortit després de l’explosió de la bombolla immobiliària. Altres conseqüències són un territori molt degradat i un futur gens clar del model neoliberal.
El detonant d’aquesta crisi van ser les hipoteques subprime. Recordem resumidament la seqüència dels fets que
ens han conduït a la situació actual: primerament, la
concessió d’hipoteques subprime als Estats Units (hipoteques per adquisició d’immobles sense comprovació de
garanties). A continuació, explosió immobiliària, descobriment a tot el món de valors contaminats per hipoteques subprime, i crac financer mundial. Després, salvació
de la banca internacional amb diners públics. La banca se
salva, obté de nou beneficis, però no dóna crèdit. Sense

crèdit disminueix el consum i algunes empreses tanquen.
L’estat espanyol incrementa el seu deute i el dèficit. Es
produeix una crisi de tot el model econòmic financer internacional. Perdedors: persones i territori.
Després del període especulatiu de construcció i de la
crisi actual, el territori ha quedat mol afectat ecològicament, ja sigui per la construcció d’habitatges o d’infraestructures i del serveis necessaris per a les urbanitzacions. Actualment sobren moltíssims habitatges, els preus
continuen sent cars, els lloguers també, i tenim un territori urbanitzat i ple d’habitatges buits.
Pel que fa a infraestructures, com deia molt bé en Manel
Larrosa, no s’actua amb racionalitat i es construeixen
en excés. A més dels interessos propis de sector, un altre motiu d’aquesta expansió irracional és perquè amb
la construcció d’autopistes, autovies i AVE es pensava
compensar la baixada de la construcció immobiliària i
continuar amb el creixement del PIB amb inversions públiques, però el que s’està aconseguint es més endeutament públic i privat a futures generacions i que s’aturin
obres públiques en els pressupostos de l’Estat per manca
de finançament.
A més, s’està impulsant lamentablement el transport privat (amb tot el que això significa d’exhauriment de petroli, contaminació, congestió i sinistralitat) i s’està potenci1/5
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ant principalment l’alta velocitat, amb preferència sobre
el ferrocarril convencional de viatgers i mercaderies. Pel
que fa als altres serveis: aigua, electricitat, etc. (Repsol,
Endesa, Agbar…), els bancs han invertit en aquests serveis de rendibilitat assegurada. S’han creat una sèrie
d’interessos entre companyies de serveis, constructors,
banca i també el món de la política, els quals formen un
cercle de comú acord per defensar els seus interessos,
cosa que implica la destrucció de territori de manera innecessària.
Fins aquí la primera part de la conferència, que, recordem, era per fer un resum esquemàtic de la situació
actual.
Podem dir que l’activitat especulativa no ha acabat. Després de l’explosió, s’està buscant la continuació amb una
nova bombolla que afectarà un cop més el territori amb
noves edificacions: més del mateix. Per continuar amb
el creixement, atesa la urgència i la velocitat amb què
s’ha generat aquesta crisi i la manca d’idees noves, es
va plantejar la solució que havia funcionat després de la
Segona Guerra Mundial, és a dir, política d’inversions públiques, consum, inflació, etc. Parlem del model keynesià.
El va plantejar primer Obama i després Rodríguez Zapatero. No encerta amb aquesta solució Zapatero perquè
el país no està sanejat econòmicament i així es posa en
mans del banquers neoliberals que l’«obliguen» a aplicar
mesures draconianes a base de fer retrocedir l’estat del
benestar per pagar el deute públic. Amb la solució proposada no hi ha hagut cap intervenció en els bancs i la crisi
la paguen, sobretot, els treballadors, les classes mitjanes
i els pensionistes.
La discussió entre els economistes és enorme. Saben

que volen créixer, però com? Creixement per polítiques
econòmiques keynesianes o no? Des del moviment ecologista ja fa temps que veiem que el problema no és com
continuar el creixement sinó que no és possible créixer
il·limitadament. Hi ha una limitació natural de recursos,
i el que plantegen des del model neoliberal és absurd i
perillós per a la societat.
Les limitacions ecològiques al creixement són molt clares: primer el petroli (estem al pic de la corba de Hubber), tindrem també problemes amb el gas, amb els
minerals (s’acaba el ferro, l’alumini…), problemes amb
la corba demogràfica (creixement de la població), problemes de canvi climàtic… Com a resposta a aquestes
denúncies, els neoliberals diuen que la humanitat, amb
la seva gran saviesa, ho arreglarà tot. Això és la teoria
del fals optimisme: la humanitat, amb el seu coneixement, si segueix amb aquest model, es pot convertir
en una plaga per a la biosfera. Podria tenir problemes
fins i tot d’alimentació i de supervivència. L’ecologisme
sempre ho ha dit. Hi ha un límit. El planeta és finit. Per
això l’ecologisme està bastant desacreditat, perquè no
interessa que això es digui.
La crisi actual no és com les anteriors. Fins ara, quan
patíem una crisi a la construcció, s’amagaven les grues
i al cap d’un temps sortien altre cop i tornaven a construir. Eren bombolles cícliques. Però ara tots els indicadors ens diuen que estem davant d’una crisi molt més
llarga i que podem catalogar de crisi sistèmica. Indicadors com construcció, consum, producció, contaminació,
endeutament mundial… Tot això ens dóna una situació
que abans no existia. No és com la postguerra. Estem
en una situació nova: una crisi sistèmica. I les institucions no ho volen reconèixer i prefereixen seguir amb un

model iniciat al segle XIX. Es possible més creixement?
Es podria continuar amb aquest model de creixement,
però a base d’estrènyer el cinturó de molta gent, d’aquí i
del Tercer Món, i exhaurir per sempre els recursos naturals? Ho hem d’impedir. En aquest moment és quan s’ha
de plantejar un nou model alternatiu. Ningú sap molt bé
com ha de ser, però existeixen alternatives. La seva implantació dependrà de nosaltres mateixos i de la nostra
capacitat per convèncer els altres. El que està clar és
que no podem seguir amb el model actual perquè ens ha
portat a aquesta situació immoral. Necessitem un model fonamentat en altres valors, valors no economicistes,
valors aparentment passats de moda com la solidaritat,
la igualtat (revolució francesa), l’ètica (Saramago), el respecte pel medi ambient… També ha d’estar fonamentat
en el control de la banca, dels fluxos financers i de tots
aquests pocavergonyes que s’estan enriquint a costa de
tots nosaltres i del territori. Aquestes han de ser les bases del nou model.
Entre els models alternatius hi ha una proposta, que és
el decreixement sostenible. No és l’única proposta, n’hi
ha d’altres com la democràcia inclusiva, o d’altres que
són formulades des del pensament anarquista o des dels
fòrums socials, etc., moltes propostes que conflueixen en
la necessitat d’un altre model.
Com s’indicava al títol de la conferència, avui parlarem
del decreixement sostenible. El decreixement sostenible
intenta aconseguir la transició de la societat de creixement (actual) a una societat que no estigui basada en el
creixement. Certament això és complicat. S’ha de considerar el decreixement sostenible com una proposta de
transició i de canvi no traumàtic. No pot ser ràpid ja que
en l’imaginari col·lectiu, on estem tots ficats, el creixe2/5
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ment és inqüestionable. Desconstruir aquest imaginari
pot costar anys. i la majoria de gent i polítics pensa que
només es pot viure dins del creixement. No es així. Per
tant, hem de construir un altre imaginari, és a dir un pensament en el qual viure diferent és possible i necessari.
El decreixement sostenible defensa essencialment que la
transició des del creixement al decreixement sostenible
no ha de ser traumàtica. Aquesta és més o menys la filosofia del decreixement. La resposta neoliberal és que
els que plantegem aquest moviment estem equivocats
perquè ja tenim el decreixement i les seves conseqüències. Que no s’enganyi ningú. La crisi que estem patint ara
no és decreixement sostenible, és una crisi conseqüència
del capitalisme actual i no és el decreixement sostenible que proposen Latouche i altres filòsofs. No hi ha res
pitjor que una societat del creixement com l’actual: una
societat sense creixement abocada a un decreixement
salvatge.
No s’ha de deixar de considerar que hem de decréixer
tots, però principalment han de decréixer els beneficis
dels bancs. Per això el decreixement sostenible només
es pot plantejar dins d’una altra lògica no capitalista-finançera, ni tampoc es pot plantejar des d’un punt de vista socialdemòcrata, ni de socialisme d’estat… Realment
l’alternativa es mou dins d’una altra lògica. Molts potser
diran que és una alternativa irreal, que és una utopia,
però el que es defineix com a decreixement sostenible
és una utopia concreta, molt concreta, amb idees realitzables i amb l’esperança d’aconseguir-les. La utopia és
pensar que es pot créixer il·limitadament. Aquest nou paradigma ens obligaria, però, a produir menys, a consumir
menys i conseqüentment a repartir el treball amb grans
beneficis socials i ecològics. Aquests són els grans principis del decreixement. El que passa és que no tothom hi

està d’acord, ja que estem massa impregnats de neoconservadorisme consumista.
«Decreixement o barbàrie» vol dir que tenim dos camins:
o seguir el camí actual fins que ens estavellem o bé cercar un altre camí, un altre món, aquest que anomenem
«un món diferent», en el qual els valors han de ser uns
altres. No és un tema d’elecció, és forçós anar cap a un
altre camí. Voldria citar una frase de Carlos Táibo, professor d’economia que parla molt bé d’aquests temes. Deia
que «el creixement no ha donat la felicitat sinó que ha
donat una forma de vida esclavitzant. És urgent actuar
per no seguir creixent i destruint el planeta i la felicitat».
He citat el concepte de felicitat, felicitat que amb aquest
creixement no s’ha donat i que per tant s’ha de continuar
buscant per altres vies. Però és possible canviar de creixement a decreixement sostenible? Des del món oficial no
és possible i tampoc des dels partits polítics amb els seus
programes actuals. La transició depèn del que nosaltres
siguem capaços de transmetre i de la nostra capacitat de
convèncer. No és tan difícil. Les propostes entren dins de
la lògica de defensar els interessos de les majories i del
planeta (no dels banquers i financers especuladors) i és
un inici per sortir de la decadència. Alguns creuen que el
model capitalista actual caurà quan caigui el petroli (any
2050) d’una forma brusca, sense transició. Això provocarà guerres, s’autorregulará la població pels morts, etc.
Només es tractaria, segons ells, d’esperar. Això es una barbaritat, s’ha de actuar des d’ara. L’espera és molt perillosa
perquè pel camí poden sortir dictadors, poden ressuscitar
ideologies feixistes... S’incrementaria la pobresa i la fam
al món, en definitiva s’incrementaria el patiment de molta
gent. Precisament parlem de decreixement sostenible per
evitar aquesta transició brusca.

Es necessita molta complicitat dins de la societat per
aconseguir-ho, i no la tenim perquè estem educats en el
consumisme i no estem disposats a renunciar a les cotes
de consum que ens han inculcat. D’aquí ve la importància
de l’educació en el no consumisme. Si ara ens diuen que
hem de prescindir del que sigui, direm que no. La nostra
educació ens diu que el consum ens dóna la felicitat.
Què succeeix en el marc polític? Els partits polítics no
accepten un possible canvi de model, no els interessa.
Ja els va be tal com estan les coses. En la societat civil
en general existeix bastant pessimisme sobre la idea de
generar un camí diferent. Davant d’aquest escepticisme
és bo introduir unes quantes cites. La primera de Chomsky: «Si assumeixes que no hi ha esperança, garanteixes
que no hi haurà esperança. Si assumeixes que hi ha esperança, hi haurà oportunitat de canviar les coses». Molts
van a favor del model neoliberal per ignorància. Com diu
Baudillard, «restem submisos perquè vivim la virtualitat
que ens fa creure en el model», i per la ignorància i la por
que arrossega no som capaços de reaccionar. S’han de
trencar aquestes cadenes que ens lliguen al passat. Acabo amb una última cita de Castoriadis: «Hem de trencar
els cercles d’aquest model que ens fan passar com a únic
i que ens mantenen presoners.»
Resumint, és possible i urgent canviar la nostra forma de
vida si volem atacar el model neoliberal.
A continuació es fan una sèrie de propostes des del punt
de vista territorial i ecològic per avançar cap al decreixement sostenible:
•

Seria imprescindible substituir urgentment les bases de l’actual model, és a dir el lliure mercat i la de3/5
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

mocràcia no participativa, per un model basat en la
democràcia participativa i la intervenció del mercat.
Necessitem una legislació urbanística que controli
els mercats especulatius immobiliaris.
S’han d’aturar les planificacions d’infraestructures
i aprovar nous planejaments. S’ha d’intervenir radicalment en el sector automobilístic considerant la fi
de l’era del petroli del 2050 i pensant que en el futur
viatjarem menys i de forma més cara.
S’ha d’aprovar una nova llei electoral i de finançament de partits per evitar corrupcions urbanístiques
i polítiques.
També cal una nova llei de bases de finançament local per finalitzar la dependència econòmica municipal de la planificació especulativa.
S’ha d’acabar amb els paradisos fiscals, refugis dels
guanys de l’especulació i diners de màfies mundials.
S’ha de protegir el terreny agrícola i el no urbanitzable.
S’ha de fomentar la sobirania alimentària dels pobles
generant proximitat i protegint la nostra pagesia.
S’ha d’aprovar una nova llei d’arrendaments urbans
potenciant el lloguer social dels pisos.
Creació d’una banca pública de crèdit.
Més intervenció fiscal sobre la banca privada.
Control de les transaccions financeres internacionals, la taxa Tobbin, i control públic d’aquesta taxa
(intervenció en els mercats financers).
Renacionalitzar les companyies de serveis (energètiques , aigua, telefonia) i transport.
Substituir el Fons Monetari Internacional, el Banc
Mundial i el Banc Mundial de Comerç per institucions democràtiques que tinguin com a objectiu garantir el respecte, la solidaritat i l’equilibri ecològic
(canvi totalment radical d’aquestes organitzacions
no democràtiques).

•

Promoció d’energies alternatives dins de l’eficiència
del decreixement.

incògnita és què passarà amb la corba demogràfica.
Cap on anirà?

Més directament, actuacions a nivell de carrer:
•
•

•
•
•

Estudiar estratègies territorials comarcals.
Els partits polítics parlamentaris estan donant suport a polítiques econòmiques i territorials neoliberals. Cal pensar molt bé si votem o no en la democràcia orgànica amb aquests programes neoliberals.
Potenciar el municipalisme assembleari i la democràcia participativa.
Divulgació i educació d’idees democràtiques alternatives en escoles i associacions.
Ampliar el cercle de moviments implicats a engranar
la resistència al creixement.

Una frase final «Una societat es defineix no només pel
que és sinó pel que decideix no destruir.», Edward Osborne Wilson (popularitzador del terme de la biodiversitat).
Em sembla que em queda 1 minut. Jo havia preparat 6
imatges que intentaré ensenyar-vos en aquest minut.
Imatge “evolució població mundial”, “consum_energètic_mundial_1800_2000” i “pick oil”. Quan parlàvem
de l’ecologisme i de l’evolució de la població mundial...
Fixeu-vos cap on va la població al 1930. El creixement
de població es dispara cap als milions d’habitants. Això
té una gran relació amb el creixement del consum de
petroli i de combustibles fòssils, que també s’inicia el
1930 i té un gran creixement. Hi ha una gran relació entre creixement del petroli i creixement demogràfic. Però,
què passa quan el creixement del petroli, amb la corba
de Hubber, comença a baixar a partir del 2008? La gran
Feu clicK a la imatge per ampliar-la
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Imatge “esgotament recursos minerals no energètics”
i “pick recursos energètics i minerals”. Aquí tenim els
minerals, que també s’estan esgotant. Sobretot tenim
mercuri, ferro, estany, zinc… Tots aquests s’estan acabant. Hi ha un estudi, a la revista «Ecologista», d’Alícia
Valero que fins ha estimat quan s’acabaran el ferro, l’alumini, el coure, el gas natural… A uns quants només els
donen 150 anys de vida.

Imatge “legislant participació”. Legislant per la participació. La llei del sòl ens garanteix la participació, però
després veiem que això no es compleix com nosaltres
voldríem.
Això és tot.

Feu clicK a la imatge per ampliar-la
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JR.

Ara comencem un petit torn de debat, preguntes i
taula rodona. Tenim 35 minuts. Abans de començar,
però, m’agradaria comentar un parell de coses, perquè
crec que s’ha de fer ara. En primer lloc, agrair per part de
l’ADENC la rebuda que hem tingut per part de l’ICHN per
coorganitzar aquestes jornades, fet que també ens ha
permès disposar d’aquesta sala, i el suport econòmic del
CADS. També per part de l’entitat mostrar l’agraïment als
socis i membres de l’oficina tècnica que han participat en
l’organització d’aquestes jornades. L’altre punt que volia
comentar ara, i no deixar-lo pel final, és que farem una
compilació electrònica i, quan la tinguem llesta, per la
llista d’inscrits, us ho anunciarem i, en tot cas, també ho
publicarem a la nostra pàgina web. Recordeu que el que
s’ha parlat aquí ho podreu tenir per escrit.
Comencem el debat i el torn de paraules, i el que demanaria és poca contenció a l’hora de fer preguntes, però
si brevetat i concreció per tal de no tenir una sisena ponència. Per començar, mentre us penseu les preguntes,
voldria demanar si algun dels ponents vol fer algun comentari respecte al que s’ha parlat aquí. En principi no?
Doncs d’acord, endavant.

Pau Batlle. Una qüestió general que a mi em preocupa, i que en alguna de les ponències ha sortit, és
aquesta sensació que la planificació del programa d’infraestructures, els plans territorials acabats d’aprovar o
els POUM, també, que s’han acabat d’aprovar o que
s’estan tramitant, encara porten aquesta inèrcia anterior a la crisi econòmica; i em sorprèn que alguns
pobles o municipis que tenen problemes greus d’urbanisme pretenguin encara créixer i atacar més sòl per
créixer. Per exemple, el cas de Calafell: dos de cada tres
habitatges és de segona residència i, en canvi, preveuen créixer la tira. I d’aquesta previsió de creixement
la meitat han de tornar a ser de segona residència i,
a més, estem dintre de l’àrea metropolitana i s’entén
que possiblement es comencarà a plantejar seriosament que la segona residència desaparegui del mapa.
Jo tinc aquesta sensació i m’agradaria saber si vosaltres
teniu la mateixa sensació.
MB. Com a comarca que tenim litoral, home, sí, nosaltres
estem actualment en [fase] d’aprovació definitiva d’algun
planejament d’aquests i les bosses de creixement són les
mateixes que les dels planejaments dels anys 80. El que
ha passat, segons la nostra experiència, és que tenim
uns planejaments urbanístics dels anys 80 amb unes
bosses de creixement molt grosses, que s’ha crescut
molt, sí, però aquestes bosses segueixen iguals i, sigui
quin sigui el color municipal, les bosses es mantenen. El
Pla director territorial de l’Empordà no hi ha posat fre
perquè a aquestes àrees els diuen àrees especialitzades

i tenen una normativa especial i el pla territorial parcial
segueix mantenint aquests creixements. Ara s’estan desenvolupant molts plans d’austeritat municipal perquè
l’aportació de l’Estat es reduirà un 30%. No sé si aquesta
austeritat podria començar a produir contenció, no per
tornar a revisar planejament, perquè és feixuc, és llarg,
és costós, sinó perquè es facin fases o, senzillament, tots
els diners basats en urbanisme de creixement estiguin
basats en rehabilitació i en reordenar i reorganitzar una
mica el nyap que actualment tenim. Al litoral hi ha una
quantitat d’urbanitzacions sense recepcionar que estan
en un estat absolutament lamentable. Cap ajuntament
ara podrà recepcionar aquestes urbanitzacions. Què
farem amb aquests nyaps d’urbanitzacions penjats a la
muntanya amb carrers amb un asfaltat fatal, amb un enllumenat públic que s’aguanta pels pèls, d’una precarietat... Llavors, que els diners, en comptes de servir per
urbanitzar, es destinin a intentar organitzar el nyap que
hi ha actualment.

ML. El mercat immobiliari no ha tocat fons. I, per tant, els
preus que en aquests moments hi ha encara al mercat
són massa elevats. Per tant, continuaran baixant. Encara
que els plans generals estiguin a l’expectativa de zones
de creixement és molt difícil que aquestes zones es desenvolupin realment. I també és molt difícil que es produeixi una situació d’eufòria econòmica com perquè tots
tornem a creure en la bombolla immobiliària; en tot cas,
passaran molts anys abans d’això. Es una ficció que contenen els plans (tots plegats no en som prou conscients).
Encara que tinguem un pis per vendre, o una segona o
tercera residència per vendre a un preu tan alt que el
mercat ja no accepta, és més barat avui en dia un pis de
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segona ocupació a mercat lliure que no pas un habitatge
protegit. És a dir, que el mercat fins i tot ha trinxat les
expectatives de la protecció oficial. Per tant, el mercat
immobiliari ha canviat radicalment i continuarà canviant.
I encara no ens n’hem adonat del tot, encara ha de baixar.
Per tant, que es desenvolupin zones noves, costarà. N’hi
pot haver algunes de luxe. Però absolutament puntuals;
però amb la dimensió que teníem abans no serà. Hi haurà
un factor de protecció del territori que l’haurem d’agrair
al mercat immobiliari. Ara bé, en el sector públic el model
està definit a una escala de superinfraestructures (i en
una dosi enorme) i, en canvi, també serà la realitat econòmica de la impossibilitat de construir-les allò que portarà a racionalitzar-ho. Ara, això també tardarà, perquè
la consciència que hi ha, almenys a Catalunya, és que farem el mateix, però més a poc a poc, i això és inviable; no
hem de fer el mateix. I d’aquests plans que han dibuixat
moltes infraestructures, [caldrà] pensar-ne quina fem, si
la u o la dos. Haurem de deixar les altres perquè se n’han
dibuixades tantes que cal posar racionalitat en alguns
models. Per exemple, el que vèiem abans al voltant de Figueres: posar racionalitat allà no és treure’n algunes sinó
repensar-les de nou. El context on anem, del qual encara
no en som conscients profundament, és un context que
haurà de ser molt més eficient. A les coses els haurem
de donar tres o quatre voltes i, de la mateixa manera que
en dos anys hem canviat de pensament, d’aquí dos anys
encara tocarem molt més la crua realitat.

Lluís Mas. Sóc en Lluís Mas de l’Associació de veïns
d’Argentona. Ens estem organitzant en una plataforma
perquè estem a punt de patir un d’aquests desdoblaments de la C-32. Ens volen fer una C-31 paral·lela i
volen començar amb les rondes de Mataró, que és on

hi ha l’enfocament de la C-31. La meva pregunta anava
per veure... He vist que hi ha la plataforma de Salvem
l’Empordà i m’agradaria saber quin és el mapa de plataformes civils, si hi ha un coneixement a nivell de
les diferents comarques de Catalunya, si hi ha alguna
coordinació entre elles, i també proposar que el que
hauríem de fer és un desdoblament del govern amb
una coordinació d’entitats ecologistes, civils, quasi diria també de veïns, sindicals, prou forta per influir en
el nostre govern perquè no va pel camí potser més
adequat.
MB. A nivell de coordinació d’entitats, sí que és veritat
que és un tema que fa anys que estem intentant aconseguir. Hi ha molts personalismes, malauradament. Però
potser la crisi també ajudarà a trencar aquests personalismes i realment coordinar-nos. Perquè, com deia el Manel, en aquesta crisi el que toca és aturar les màquines
i replantejar-ho tot de nou. Crec que tots, societat civil i
govern, tots estem en estat de xoc. Ningú sap amb totes
aquestes situacions què passarà, però hauríem de tenir
la intel·ligència de començar a demanar coses. Aviat tindrem eleccions: algú deu estar elaborant els programes
electorals. No sé si seran capaços de fer programes electorals continuistes com s’han fet fins ara, però no sé com
s’ho estan plantejant, ni si des de la societat civil seríem
capaços d’avançar-nos perquè aturin màquines i es replantegi tot. A efectes pràctics de coordinació hi ha la
federació EdC, enfadats amb altres entitats; hi ha la Unió
de Plataformes, que va per la seva banda; i no sé si finalment ha quallat aquesta mateixa tarda una reunió de
coordinació d’entitats per temes infraestructurals. Penso que si la crisi ha de servir per alguna cosa ha de ser
per replantejar coses i ser capaços de donar directrius,

perquè no veig que el govern... L’única manera és coordinant-nos. A veure si som capaços de generar aquestes
sinergies i tenir aquesta efectivitat perquè crec que és
necessari.

ML. Sense ser catastrofista, però sent cru, anem a una
situació de catacrac, de bloqueig de les inversions públiques. Les administracions s’han posat en unes obres
que en aquest moments no són capaces de pagar. I això
té una dimensió que se silencia, però que és enorme. El
ministre, a Madrid, ja ho ha dit, però a Catalunya no hem
sigut capaços de dir-ho. És qüestió d’esperar el temps,
però en un parell d’anys no serem capaços d’acabar
pràcticament les obres que estan en marxa. I és així.
Per tant, un polític, de qualsevol obra nova que vulgui
engegar, n’haurà de defensar molt bé la seva eficàcia, i
el perquè aquella sí i aquella altra que demana un altre
territori o que ell s’ha imaginat en un altre territori, no.
Per tant, anem cap un context en què la manca de recursos serà tan greu que s’haurà de ser molt eficient.
I d’això, ara no se’n parla. La Generalitat ha dit «hauré
d’aturar obres, les alentiré», però no ha dit exactament
quines, ni quin dia ho farà ni el volum de la despesa en
què estem immersos i que ens obligarà a fer-ho. I al mateix temps, sobre aquelles inversions que pretenem que
faci l’Estat també hauríem de poder dir «fes aquesta o
aquella altra». Per tant, [el problema] no és que el sistema s’alentirà, és que hi haurà una fallida de les finances
públiques i que els requeriments seran tan grossos que
caldrà posar-hi molta imaginació i reconèixer que som
molt més pobres que abans. És a dir: tu pots haver rebut
les rodalies, però si sobre les rodalies no hi fas un mínim
pla, i si fas el seguiment de les inversions que ha de fer
l’Estat sobre infraestructura fixa però no ho fas d’una
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manera una miqueta rigorosa, això et caurà a sobre com
una llosa enorme. I quan el conseller diu que posarem un
servei nocturn més a Vilafranca, a l’aeroport, i que vigilarà
que els sanitaris estiguin nets, es queda molt curt. Això
s’aguanta durant sis mesos. Però d’aquí a sis mesos, que
la responsabilitat sobre les rodalies serà de la Generalitat
i que el ministeri, a part d’algunes catenàries, no haurà fet
res, haurem de fer números i la situació serà molt crua.
El sistema aquest tindrà una escenificació pública de catacrac de conflicte que ara simplement fem veure que no
passa, però anem cap a una situació en què realment els
desdoblaments d’aquesta carretera o de l’altra s’hauran
de replantejar. Radicalment topa amb la mentalitat de tots
els administradors que hem tingut fins ara. Però seran uns
altres. Encara que continués el mateix perfil de govern,
no és massa lògic que conseller que ho ha estat vuit anys
ho continuï sent i, per tant ,l’estructura de l’obra pública a
Catalunya canviarà, canviarà i posarà tot això al descobert
d’una manera més radical del que ens imaginem.

Roger Calvet. Felicitar a l’ADENC per aquesta celebració. Jo també vinc del Maresme i també vinc amb el
tema preocupant de les rondes de Mataró, que sempre
maquillen, que és una carretera. I el tema és això de
voler desdoblar. I jo no sé si a vegades les coses es fan
més amb el cap que amb els peus. Perquè el Maresme
és una comarca molt estreta, una comarca on no hi
ha excessivament espai, que no és el corredor natural
com ha estat el Vallès durant tota la història. Ara voldran fer un desdoblament i posar uns laterals. De fet
l’autopista actual la voldran fer arribar fins a l’AP-7:
serà una alternativa de l’AP-7 per arribar a Barcelona;
serà una alternativa gratuïta i perquè la gent del Maresme no es queixi hi posaran uns laterals en què hi po-

dran anar gratuïtament. Però jo el que trobo a faltar és
una reflexió de fons: si posem uns laterals estem planificant el Maresme. D’ara endavant estem planificant
per moure’ns en cotxe privat i el transport públic pràcticament no tindrà alternativa. El Maresme té una gran
hipoteca, que són les urbanitzacions, que vénen d’una
falta de planificació prèvia. Es pot anar de Cabrils fins a
Tiana gairebé seguit sense cap mena de separació; per
la costa, més o menys igual. I això només t’ho relliga el
cotxe. Si ara, a sobre, posem uns laterals a l’autopista,
estem incrementant molt més la possibilitat d’anar a
tot arreu en cotxe i les possibles actuacions futures que
puguem fer de transport públic aniran coixes perquè
la potencialitat del vehicle privat serà tan gran que el
transport públic no hi podrà donar ajuda. I llavors tinc
la sensació que, a vegades, quan es planifica, això no es
té compte. No es té compte que si ara a la ronda nord
de Mataró hi ha cues, si el sistema funciona així (i no
són cues com les de la ronda de dalt), si la solució que
donem és posar-hi uns laterals... ens vindran a dir que
els laterals de baix seran per treure el transit de la nacional II. Però hi ha un estudi informatiu de la Generalitat que ens diu que, igualment, la nacional II tindrà
uns 15.000 vehicles al dia. És a dir, que tampoc no
traurem tots els cotxes. Per tant, estem donant molta
més capacitat viària a una comarca, una comarca que
és molt estreta, que només té uns 2 km d’ample i que,
fet i fet, no sé què més hi volen fer. Però, el que deia el
Màrius: primer hi posem una infraestructura, que tindrà unes conseqüències sobre el territori. Prèviament,
des de l’època de Franco, no es van pensar les urbanitzacions; quan va arribar la democràcia ningú va dir
parem les urbanitzacions que són legals o il·legals, o si
hi esteu cinquanta o seixanta anys sereu legals. Això no

s’ha fet mai. S’ha continuat urbanitzant tota la comarca; ara hi posem més infraestructura viària i així anem.
Trobo a faltar una reflexió: quina comarca volem i què
hem de fer per tenir-la. Reconec que ha faltat societat
civil que hi anés al darrere, que potser hi ha estat, però
cal més força per poder marcar una mica els planificadors i polítics.
MN. A mi em sembla precisament que el Maresme expressa una cosa que em sembla clara, i que abans he dit:
Catalunya té bona accessibilitat viària. Potser en algun
lloc no, però el Maresme té una bona accessibilitat viària
i si fem una autovia paral·lela tindrà la mateixa accessibilitat viària. El problema que tenim ara és claríssim: és de
capacitat. I si s’aposta per augmentar la capacitat de les
xarxes de transport en cotxe s’allunya, està clar, de tanta
parafernàlia de sostenibilitat i tanta història. És clar que si
el Maresme necessita més capacitat aquesta s’ha d’aconseguir amb transports més sostenibles, de menor impacte, diguem-ho com ho vulgueu dir. No hi ha volta de full.
I això s’ha de mirar amb cura: com ho fem per moure la
gent pel Maresme amb un altre mitjà de transport? I això
vol cura. Això vol dir creure-s’ho. Vol dir fer més eficaces
les infraestructures de transport que tenim. I què vol dir
que les hem d’optimitzar? No hi ha millor optimització que
convertir un dels carrils actuals en un carril bus-VAO. Però
dels actuals!!! Però, tothom, amb les mans al cap: home,
si tot està congestionat i traiem un carril dels actuals, on
enviem la congestió? Fins a Girona? No, no, perquè la congestió és un equilibri en temps recorreguts entre el cotxe
i el temps transcorregut en transport col·lectiu. Per tant,
juguem amb aquest punt d’equilibri: on posem la congestió, fins on l’estirem, juguem amb els temps de transport
que aconseguim amb un carril bus-VAO, quants busos hi
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hauríem de posar, d’on haurien de sortir, dels pobles de la
costa o dels pobles de dalt, com ho hem de fer. I sobretot
posar mesures creïbles. Perquè una de les mesures que
hi ha sobre la taula és una nova línia ferroviària, que diria
que ha de pagar Madrid, que té molts quilòmetres de túnel
subterrani (diria perquè és un projecte desconec, però que
intueixo molt costós); per tant, la credibilitat d’aquesta línia està per veure. Jo hi estic d’acord: el Maresme exemplifica la repetició del model al qual estem acostumats i,
per agreujar-ho, les alternatives de transport públic són
poc creïbles. Ho teniu una mica cru. Perquè exemplifiqueu
que necessitem capacitat i la capacitat la treuen amb més
viari. Exemplifiqueu exactament això.

Pau Batlle. No s’ha parlat massa de la logística i del
ferrocarril de mercaderies. El Blanco va dir l’altre dia
de triar el corredor mediterrani i, a més, fer-ho amb
mercaderies. En els plans territorials el tema de la traça
de l’eix ferroviari de mercaderies ha estat una constant
el canvi de lloc, de no saber per on passa. La gran ambigüitat de la planificació de la Generalitat en aquest
sentit ha estat el ferrocarril de mercaderies i, després,
quan s’ha imposat (ahir mateix es va aprovar inicialment el pla director que beneeix el CIM del Penedès,
que són unes 200 hectàrees de logística que s’imposen
sobre el territori), veiem que el Pla d’infraestructures de transport és realment el llibre gran del territori.
S’imposa tot això sense tenir en compte allò que el
territori diu. I a més s’utilitza la demagògia dient que
hi haurà molts llocs de treball.
RC. Sobre mercaderies ferroviàries... Realment, ningú
creu seriosament en el transport de mercaderies per fer-

rocarril, des dels organismes oficials. L’aposta ferroviària
és el tren de gran velocitat i la resta transportar-ho en
camions. Tota la resta que es diu, de l’eix transversal, és
fer volar coloms. La idea és transportar mercaderies per
l’eix mediterrani fins al centre d’Europa en camió. Primerament, això es plantejava en un model de fa uns quants
anys en què s’esperava que les mercaderies arribarien
al port de Barcelona i València i es transportarien cap al
centre d’Europa a una velocitat molt elevada perquè el
centre d’Europa ho demandava. Però actualment la cosa
canvia. És que inclús els països emergents ja no són els
que eren. L’arribada de mercaderies als ports de Barcelona i València, que s’ha estat incrementant, en el futur
serà diferent. Serà menor. Les valoracions que es fan del
nombre de tones de mercaderies que es transporten és
inferior a les que es feien fa deu anys. A més, el plantejament que s’està fent de transport de mercaderies de
Barcelona a França és caòtica. Surten del port de Barcelona, pel que he llegit, en una via d’ample internacional
amb un tercer carril de 800 mm d’ample de via que pot
compaginar ample ibèric i convencional. Surten del port
de Barcelona pel Vallès. Entren per Maçanet a la nova
via d’alta velocitat que arriba fins a Fornells. Allà entren
a la via convencional, l’existent pel viaducte de Girona, i
després fins a Figueres per la via convencional; llavors
passaria el túnel de La Pertús a Vilafant, per no haver de
pagar la quota que estem pagant diàriament a la constructora. Aquesta és la situació caòtica de les mercaderies en aquest moment i que s’implantarà l’any que ve.
Ningú ha fet un plantejament seriós de transport porta a
porta. Perquè el transport de mercaderies necessita moltes més coses. Necessita un camió que les transporti fins
al centre intermodal. S’ha de fer de dia o de nit? De dia
són horaris molt llargs, en moments en què les vies estan
ocupades per trens d’alta velocitat o de viatgers. Als Es-

tats Units la prioritat són les mercaderies. Aquí no; la prioritat és el viatger i l’alta velocitat. Arribarien al centre
d’Europa en unes hores punta, i fer circular trens de nit
en unes hores en què la línia d’alta velocitat té un manteniment és molt complicat. Una política de transport de
mercaderies ferroviària no s’ha plantejat i és la solució.
Una solució primera seria no haver de transportar tantes
mercaderies des de mercats emergents. Crear una producció més pròpia, d’aquí, una mica en contra del mercat
neoliberal. La deslocalització... Compte, estem deslocalitzant moltes empreses catalanes; molta gent s’ha quedat
a l’atur perquè s’està fabricant a Xina. Una idea fonamental seria tornar a fabricar aquí de nou. Una idea utopicorealista de les que parlàvem abans. Això seria una base
de partida. La segona, que Manel Nadal o qui sigui cregués en el transport ferroviari: menys inversions en alta
velocitat i moltes més en transport de mercaderies. Això
és fonamental, és el que deia el llibre Blanc europeu, ja fa
20 anys, i que ningú ha seguit. La xarxa és bona a Europa
i aquí és una merda. És perquè no s’ho creuen.

Pau Batlle. A nivell europeu s’hi està entrant molt seriosament. A Espanya fa poc hi hagut una reunió amb
dos plantejaments contraposats: un, el del corredor
mediterrani; l’altre, el del corredor que passa per Saragossa i que travessa el Pirineu Central, i que és molt
més costós i és més irracional. La reunió s’ha fet a Saragossa perquè la intenció del Govern espanyol és que
passi per la via més irracional.
Roger (Badalona). En relació amb la segona ponència, s’ha comentat com els plans territorials trepitgen
àmbits on ja es veu que molt territori ja està planificat
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a nivell municipal, en concret a l’àrea metropolitana.
Algú em sabria esmentar els motius pels quals, en la
fase de desplegament d’aquests set plans territorials,
no s’aprofita per actualitzar la planificació de l’àrea
metropolitana (tenint en compte que es regeix per un
pla del 76 i que contínuament hi anem posant pedaços)? Nosaltres, a ciutat, ho veiem bastant vivament.
Per què no s’impulsa l’actualització urbanística?
ML. L’àrea de Barcelona parteix d’un pla general de
l’any 1976. Sobre aquest pla s’han fet moltes coses: les
olimpíades, les rondes redissenyades...; s’ha fet molt. A
vegades tenim el mite del planejament: ens sembla que
som suficientment llestos com per donar-li tots aquells
continguts i després desenvolupar-los. Si comparem
el pla general del 76 amb la realitat del que s’ha fet
després, té alguna cosa a veure perquè el territori és
el mateix, però podeu confiar que les diferències són
enormes. Per tant, confiar que les novetats urbanístiques provinguin de la pura revisió dels instruments
de planejament és una fal·làcia. És a dir, els objectius
del planejament no els defineix el mateix pla sinó que
els defineix la societat. Per tant, l’important seria que
sobre àmbits com Badalona, o on fos, hi haguessin propostes o camins de treball que generessin planejament
nou. Però el simple fet d’actualitzar el planejament no
és garantia de res. I a vegades és al revés. Hi ha llocs
on han tingut quatre plans i s’han quedat igual. Hi ha
llocs amb un de sol i l’han fet servir bé. L’important
és que sobre aquests territoris hi hagi propostes diferents. Com per exemple el que deia abans el Màrius: si
la travessa de l’autopista la podem plantejar de manera diferent, això què genera? És un problema més de
propostes i de debat social que no pas sobre l’instru-

ment del planejament. El planejament és bo però no
serveix per tot, no cal que ens el creguem tant. I en
aquests moments, amb tot construït, esperar que la
nova planificació que hi ha en marxa ho arregli tot és
un greu error. Fatal.

JG. En relació a això, a vegades és més qüestió de planejament que de planificació... Això és el que ha funcionat aquí. És a dir, s’ha aprovat el pla territorial metropolità de Barcelona després de 30 anys de govern
democràtic; què vol dir això? Simplement que no es
volia cap pla per a la regió metropolitana de Barcelona. Feu, ompliu i després planificarem el que quedi.
Aquesta ha estat la voluntat i em sembla que, com ja
s’ha vist abans en un gràfic, si la zona amb més densitat de població, la zona amb més capacitat productiva de Catalunya, ha estat l’última on s’ha redactat
un pla és perquè encara faltava acabar algun tros. Des
de l’òptica, moltes vegades, de les infraestructures;
altres vegades, des d’òptiques dels municipis. Perquè
cada municipi és a vegades una espècie de república
independent, ja que cada municipi va arreglant les seves coses amb més o menys gràcia, amb més o menys
contradicció amb el del costat; cada municipi és una
esfera de poder que toca la base del pilar del poder polític: en el fons comença a escala municipal. Per tant,
autonomia i aneu planificant, cadascú, des de l’òptica
local el món, cosa que esdevé en irracionalitat total.
Per refermar-me en això tinguem en compte una cosa:
un dels primers plans que es va fer va ser el PTMB, fa
15 anys; després de gastar-se 2.000 milions de pessetes van tancar les carpetes i van dir: «Ja tornarem a
començar.» No està malament.

ML. Moltes vegades és el conflicte el que fa avançar; i si
el conflicte es resol positivament, llavors el planejament
incorpora la solució. Però si no hi ha conflicte, que no vol
dir debat o confrontació d’interessos o de propostes, no
hi ha planejament. Per tant, el que és bo sobre el territori
és que hi hagi conflictes, civilitzats, però conflictes. Perquè són el que genera novetats. El cas de l’Empordà és
prou clar. Una seqüència de conflictes plantejats permeten impulsar un planejament que els resolgui de manera
diferent... i podem veure si els resol o no els acaba de
resoldre. Però l’origen és el debat social i el conflicte.

MB. De totes maneres penso que, al moment actual, la
meva experiència en el món ecologista, de què hem i què
no hem aconseguit, és la que deia abans: hem aconseguit
pinzellades. Zones molt boniques, això sí... Però canvis
reals del model urbanístic no s’han aconseguit. Sempre hem lluitat contra grans infraestructures, però mai
se n’ha guanyada cap, de lluita. No sé si a Catalunya hi
ha algun exemple d’algú que hagi guanyat alguna cosa
pel que fa a grans infraestructures. Potser ara seran les
batalles locals, comarcals o de cada ciutat, les que generaran conflicte. I vist que no hi ha inversió per a tothom;
ara potser els polítics ens faran cas i acceptaran no fer
una o altra carretera perquè igualment no tindran diners
per fer-la. El problema d’això és que les batalles locals,
on cadascú defensa el seu territori, facin que aquest eix
mediterrani, on viu el 80% de la població, sigui una incongruència, que el nyap sigui més gran. No sé si seríem capaços de generar quatre directrius bàsiques fonamentals com perquè, si hi ha d’haver inversió, sigui una
cosa mínimament coherent. I de sol·licitar que s’aturin
màquines per a grans infraestructures, que aturin la màquina ja, que pensin i que siguem capaços d’incidir en
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els programes polítics, en les campanyes electorals que
deuen estar generant ja. Però possiblement i gràcies a la
crisi podrem aturar, a partir d’ara, grans infraestructures,
cosa que fins ara era impensable.

ML. A Catalunya i a Espanya hi ha hagut un debat que no

es dóna a tot Europa. I amb això que estem dient, simplement, el que estem dient és que volem ser com els europeus civilitzats, que tampoc no hi som gaire lluny. Però en
el debat que hi hagut en infraestructures es destacava un
dèficit enorme: tenir una dosi d’infraestructura era el que
ens modernitzava; això és una cosa d’una perversitat...
que ens ha fet anar com anem. I és el leitmotiv, la idea bàsica que trobes no tan sols en el sistema polític sinó en els
mitjans de comunicació i en moltes entitats econòmiques.
Tots han begut d’aquest plantejament: ens faltava una
dosi enorme d’infraestructures; estàvem endarrerits perquè no en teníem. Doncs aquest plantejament era mentida, perquè d’infraestructures en alguns camps en teníem i
en d’altres no. Però no es podia dir que no ens faltava tot,
i menys, que no ens faltava xarxa viària. I, per tant, això
s’enroscava sobre si mateix, i hem de superar aquesta situació. I la suposada manca d’infraestructures fa uns 15
anys que funciona sobre el debat públic. I aquest debat
és el que ha produït tot el desastre en què estem. Però és
una idea-guia que alguns, molt espavilats, van aconseguir
implantar; i aquesta idea-guia domina tot el debat polític
Fins i tot, quan renova el debat polític acaba dient el mateix. Per exemple, quan en Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, que no està al govern, diu: «Catalunya serà
logística o no serà» està reformulant la mateixa idea que
es va formular fa anys actualitzant-la un pèl. Però aquest
tòpic és enormement dur i no existeix enlloc d’Europa; només existeix aquí. Hem d’aconseguir treure’ns-lo de sobre.

JG.

Res, un petit apunt. Moltes d’aquestes infraestructures tampoc no s’entendrien sense la connivència entre el poder polític i el poder financer especulatiu. Això
és claríssim. És a dir, simplement, el problema no és si
aquesta infraestructura es necessita o no. Hi ha algú que
fa molt de temps que té calculats els beneficis que allò
li generarà a ell personalment. I és un personatge amb
prou influències per anar a molts llocs i recolzar aquella
infraestructura. Abans ho he comentat a algú. Precisament l’ADENC pot estar treballant contra el Quart Cinturó. A mi fa 25 anys em van venir a preguntar per on
passaria el Quart Cinturó perquè volien invertir i comprar finques. A veure, aquests senyors fa 25 anys que
estan anant a trucar a departaments de l’Administració i
van donant copets a les espatlles i van fent gestions. Tu
pots sortir al darrere, fer una pancarta i dir no al Quart
Cinturó, però els mecanismes que tenen influència, uns
i altres... I aquests senyors que compraven aquestes
parcel·les, havien mirat índexs de trànsit o si hi passaven 100.000 cotxes o no? Se’ls en fot els cotxes que hi
passaran. Aquestes finques han estat venudes quatre
vegades i deuen haver passat per moltes mans. Bé, en
molts casos en el planejament urbanístic també passa el
mateix. Que un sòl sigui o no sigui urbanitzable, si construeixes o no ja vindrà, però només amb el canvi de preu
del sòl que ha experimentat ja has marcat quin vols que
sigui el seu futur. En el cas del Vallès, també ho tenim. En
altres comarques no ho sé, però surten anuncis al diari
d’opcions de compra de sòl no urbanitzable. Una persona
adquireix l’opció de compra de sòl no urbanitzable: si un
dia es requalifica i s’ha de vendre en compra l’opció de
ser primer; aquell comprador ja paga perquè aquell sòl
és requalifiqui i generi tota una sèrie de beneficis. A vegades no es només racionalitzar el transport, el nombre
d’habitants o de cotxes que passen per la carretera; hi ha

uns altres barems que si no els tenim presents no entendrem segons què.

ML. A Espanya la Telefónica s’ha convertit en una empresa multinacional i s’ha fet gràcies a unes tarifes oficials
que li permetien un monopoli. De la mateixa manera, set
de les deu grans concessionàries mundials són espanyoles. Quan no han tingut prou autopistes de peatge per fer
aquí han comprat aeroports a l’estranger. I últimament,
a més a més, no és tan sols capital financer purament,
la banca, sinó que les constructores amb la gran caixa
de diners que han fet han entrat en el negoci dels peatges, i sobretot dels peatges a l’ombra. Perquè si tu fas una
autopista has d’anar cobrant a tothom que vingui, i si en
vénen pocs cobres poc... Però tenir un peatge a l’ombra i
que et pagui l’Administració, passin cotxes o no en passin,
és una situació absolutament diabòlica. En aquests moments hi ha tota una sèrie d’entitats interessades a cobrar
dels pressupostos de l’Estat de manera constant. I tant és
així que el pla estratègic d’inversions de disset mil milions
de què parla el ministre Blanco ve a dir: «M’interessa que
les concessionàries vinguin; ara perquè vinguin n’hauré
de salvar unes quantes i com que les concessionàries de
les autopistes radials de Madrid no tenen els ingressos
que haurien de tenir, primer les hauré de salvar perquè
vinguin a fer les obres que vull fer.» D’això abans se’n
deia capitalisme monopolista d’estat i quedava com molt
radical, però és una realitat operativa que es menja una
part important pressupostos públics. Ara, amb les noves
limitacions de l’endeutament públic, la contracció de la
despesa pública no serà tan grossa i no hi haurà felicitat
en aquest camp: tot això quedarà més cruament exposat.
6/7

debat

Debat amb el públic assistent.

JR. Me’n vaig amb una sensació més de preguntes que
de conclusions. La crisi econòmica ha xocat i hem de
veure com evoluciona. Una certa conclusió compartida amb d’altra gent de l’ADENC és que després de tot
aquest període dels últims anys de planificació per part
de la Generalitat (i que en principi encara no hauria acabat perquè falta encara el Pla Territorial General de Catalunya) no podem dir si hem avançat o retrocedit. Però
sí que concloem que en principi quedem lluny d’un terme, desacreditat o anacrònic, el de «desenvolupament
sostenible». En tot cas una constatació: n’estem lluny.
La planificació és un primer estadi. La gestió i l’execució
són un segon estadi que pot espatllar una bona planificació i no sabem si en pot arreglar una de dolenta. En
tot cas hi ha d’haver conflictes que serviran per avançar.
Hi haurà d’haver més oportunitats per coincidir altres
vegades, ja sigui coordinadament o no.
Donem per conclosa la jornada d’avui. Moltes gràcies
per la vostra assistència.
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