
L
a crisi econòmica ha posat en evi-
dència l’esgotament d’un model 
productiu del passat, ineficient, 
energèticament dependent, amb 
poca innovació i competitiu en 
baixos costos i precarietat laboral, 
i no en valor afegit. Catalunya ne-

cessita reformes estructurals per garantir el pro-
grés econòmic, la cohesió social, l’equilibri ter-
ritorial i la modernització ambiental, científica 
i tecnològica. Amb aquest motiu el Govern de la 
Generalitat i les organitzacions sindicals i empre-
sarials vam signar l’acord estratègic per a la inter-
nacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana. Aquest camí 
iniciat l’any 2004 no s’hauria d’aturar per proble-
mes pressupostaris si no volem perdre el tren de 
la competitivitat i endarrerir encara més la sorti-
da de la crisi. Les infraestructures són importants 
pel servei que proporcionen, ja que condicionen 
el funcionament del sistema productiu, i no han 
de ser un objectiu en si mateixes, sinó que s’han 
de valorar els seus beneficis, tant socials com eco-
nòmics.
 Les infraestructures tenen la capacitat d’es-
tructurar i ordenar el territori configurant dife-
rents usos del sòl i determinant-ne el valor. Poden 
permetre abordar problemes que tenen a veure 
amb els colls d’ampolla energètics, ambientals, 
tecnològics i de mobilitat, generats per un siste-
ma econòmic ineficient, malbaratador de recur-
sos i desequilibrat. La planificació i la gestió de les 
infraestructures a Catalunya han de fer possible 
avançar a la vegada en la sostenibilitat ecològica i 
en la justícia social, tot impulsant el canvi de mo-
del productiu. 
 L’acord estratègic i el pacte nacional d’infra-
estructures, encara en vigor, establien una sèrie 
de prioritats que haurien de quedar exemptes de 
les tisorades del Govern. Entre aquestes prioritats 
hem de considerar, principalment, les mesures 
que serveixin per facilitar i potenciar la mobilitat 
de proximitat de la població i les actuacions que 
signifiquin un canvi en les bases del model pro-
ductiu a partir de l’aplicació de criteris més soste-
nibles: desenvolupament decidit de les energies 
renovables, reaprofitament dels residus, genera-
ció de nous recursos hídrics, millora de la quali-
tat de l’entorn, transport sostenible de persones i 
mercaderies.

 A CCOO de Catalunya considerem imprescin-
dible continuar la millora i modernització del ser-
vei de rodalies, la finalització de la L-9 del metro 
de Barcelona i desenvolupar els projectes de tren/
tramvia arreu de Catalunya i l’eix orbital ferrovia-
ri per cohesionar el territori i millorar el transport 
de proximitat. 
 Avançar en el transport ferroviari de mercade-
ries resulta essencial per millorar la competitivi-
tat. Cal recordar que únicament un 5% dels nos-
tres productes es transporten mitjançant el tren, 
quan a la resta de la Unió Europea aquest percen-
tatge és molt superior. És prioritari el desenvolu-
pament definitiu del corredor del Mediterrani, 
l’ample de vies europeu i l’accessibilitat ferrovià-
ria als ports de Barcelona, Tarragona i a les infra-
estructures logístiques. En relació amb el port de 
Barcelona, s’ha d’actuar de manera urgent donat 
el risc de saturació existent, segons reconeixen 
fins i tot els seus gestors.

 

Prioritzar el desplegament del pla sectorial d’in-
fraestructures de tractament de residus, fona-
mental per al reciclatge i la inertització de la bros-
sa domèstica. Continuar amb la construcció de 
la dessaladora Costa Sud que permetria proveir 
cap al nord i el sud la costa catalana en episodis 
de sequera que, tard o d’hora, arribaran, i la reu-
tilització dels recursos hídrics locals del Camp de 
Tarragona a partir de la regeneració d’aigües de 
les depuradores, per alliberar recursos hídrics des 
de l’Ebre i rebaixar la pressió sobre aquest ecosis-
tema.
 És prioritari continuar desenvolupant noves 
instal·lacions energètiques a partir de fonts reno-
vables per avançar en la lluita contra el canvi cli-
màtic i per millorar la competitivitat de la nostra 
economia davant uns preus dels combustibles fòs-
sils desorbitats i amb una clara tendència al seu in-
crement.
 A CCOO de Catalunya apostem per aprofitar la 
crisi com una oportunitat per avançar cap a un 
nou model d’infraestructures prioritzant les que 
ens permetin avançar cap a un model productiu 
menys dependent energèticament i aparcant les 
inversions que continuen amb la lògica de l’ocu-
pació del territori i la utilització del vehicle privat 
davant el tren o el transport col·lectiu. Creiem que 
cal donar prioritat a la implantació de carrils es-
pecífics per a autobusos o vehicles d’alta ocupació 
en lloc de continuar desenvolupant noves infraes-
tructures viàries com la B-40 o vies paral·leles a les 
autopistes.
 Cal planificar els nous desenvolupaments amb 
visió de país i coordinar les actuacions de les di-
verses administracions. Som crítics amb la plani-
ficació d’algunes infraestructures aeroportuàries 
o d’alta velocitat que han suposat un malbarata-
ment de recursos en relació amb la seva necessitat 
i oportunitat, i que ha significat menys diners per 
a inversions més equilibrades, sostenibles i neces-
sàries com ara la xarxa ferroviària convencional i 
la de rodalies.
 Creiem que aquest nou model d’infraestructu-
res ens pot fer més eficients i competitius i a la ve-
gada contribuir a la reactivació de l’economia i a 
la reducció de l’atur en el conjunt del territori de 
Catalunya.

Inversions
equilibrades 
i sostenibles
La planificació i la gestió de les infraestructures a 
Catalunya han de fer possible avançar a la vegada en la 
sostenibilitat ecològica i en la justícia social, impulsant 
el canvi de model productiu.
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