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En una aproximació de conjunt i històrica sobre les
infraestructures a Catalunya, Jaume Font ha pogut escriure que
“la primera transformació industrial de Catalunya es va haver de
fer, pràcticament, sense carreteres”1. Tributaris de la xarxa de
camins marcada per l’empremta dels romans i corregida, transformada i adaptada per la xarxa de camins i peatges medievals,
els esforços de diagnòstic dels il·lustrats i de les societats d’amics del país, de la Junta de comerç i de tot el món econòmic
de Catalunya, es van quedar a l’hora dels fets en aquest pobre
balanç que feia Jaume Font. Malgrat tot el que van representar
les inversions privades i posteriorment públiques en la xarxa
ferroviària, el fet és que l’aïllament, el dèficit i l’endarreriment,
marcaven la tònica de la situació a Catalunya.
Aquest és el panorama que va haver d’abordar el nacionalisme
reformista conservador de la Lliga Regionalista quan va arbitrar
una fórmula pràctica de coordinació i cooperació territorial i,
alhora, un embrió d’articulació institucional de Catalunya, la
Mancomunitat de Catalunya. Els volums de L’obra a fer, L’obra
realitzada i El pla general de vies de comunicació 2 marquen molt
bé l’agenda i el guió d’una tasca immensa a realitzar en l’afany
per trencar l’aïllament històric i acabar amb el dèficit acumulat
per la incúria, el desinterès i la manca de planificació.
De fet, a Catalunya, la preocupació pel diagnòstic adequat, l’obtenció i actualització de dades i la corresponent tasca planificadora des de la racionalitat i la sistematització, han estat intermitents i esporàdiques i mai no han acabat de quallar del tot en un
instrument de conjunt.
Per això té un gran interès la proposta del Regional Planning que
formulà Nicolau M. Rubió3 per encàrrec del Govern de la Generalitat i que vol ser, per primera vegada, un intent globalitzador
que adeqüi les polítiques territorials, urbanístiques i d’infraestructures en un document de conjunt que cerca la racionalitat

territorial i la resposta en el curt, el mitjà i el llarg termini. Els
entrebancs polítics avortaren la materialització d’aquesta proposta que amb prou feines va passar l’estadi d’una primera definició 4. En circumstàncies noves es desprèn dels objectius del
Regional Planning el Pla general d’obres públiques de 19355,
que va elaborar Victorià Muñoz Oms i que es va materialitzar per
l’impuls de Joan Vallès i Pujals a la Conselleria d’Obres
Públiques 6. L’any 1937, Santiago Rubió va dirigir la Conferència
de l’aprofitament industrial de les riqueses naturals de Catalunya
(CAIRN), però el desenllaç de la Guerra Civil va avortar tots els
intents de planificació racional i de determinació de les necessitats reals 7.
Durant el franquisme, els intents de planificació es van substituir per la discrecionalitat i l’arbitrarietat, i la consumació dels
endarreriments històrics i la dependència i subordinació d’unes
polítiques d’infraestructures radials i pensades més des de conceptes falsament polítics que des de les necessitats objectives
del creixement econòmic.
La recuperació de l’autogovern va significar un trencament amb
els mètodes anteriors i la recuperació tímida dels principis planificadors que es concretà en el Pla general de carreteres de
1985 8 , la Llei de carreteres de 1993 9, l’adaptació del Pla a la
Llei el 1995 10 i l’aprovació de la Llei del Pla territorial general de
Catalunya, també l’any 1995 11.
D’ençà d’aquesta data, l’escassa militància planificadora féu que
només en dates molt tardanes arribessin a acompanyar el Pla de
carreteres, el plans de ports i d’aeroports, aprovats a darrera hora
i passades ja dues dècades de l’assumpció dels compromisos
amb l’autogovern de Catalunya. El Pla de ports (aprovat el 29 de
maig del 2001), el Pla d’aeroports (aprovat el 26 d’agost de
2003), i un embrió d’escassa entitat de Pla ferroviari no es va
arribar a aprovar mai.

Però tots aquests intents resultaren tímids, parcials, plantejats
des de plans sectorials i sense un mínim de coherència territorial i globalitzadora i, si bé varen permetre avenços respecte de
les dècades anteriors, no van permetre d’articular un model territorial de caràcter conjunt on es combinessin els problemes de la
planificació territorial amb l’encaix de les infraestructures, les
necessitats del paisatge, els principis de la sostenibilitat, les
directrius de la mobilitat, en un model únic.
És per això que em sembla important d’emmarcar el PITC en el
conjunt de la política de planificació i que respon, en primer lloc,
a un impuls legislatiu que es concreta en:


La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial (26.05.2004)



La modificació de la Llei d’urbanisme, per al foment
de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i
de l’autonomia local (09.12.2004)



La modificació de la Llei de carreteres (26.05.2005)



La Llei de protecció, gestió i ordenació del
paisatge (02.06.2005)



La Llei de la informació geogràfica i de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (20.12.2005)



La Llei de l’Institut Geològic de Catalunya (20.12.2005)



La Llei ferroviària (16.03.2006)

A l’empara d’aquest nou marc legislatiu de base i complementat
amb la legislació vigent, el Govern ha impulsat el Programa de
planejament territorial i els seus criteris 12, que ha de permetre,

en un termini breu de temps, completar els set plans territorials
parcials de Catalunya i, alhora, aprovar el nou Pla territorial general de Catalunya.
Integrat en aquest programa i en els termes que es desprenen de
les Directrius nacionals de mobilitat 13, el Govern impulsa ara el
Pla d’infraestructures del transport de Catalunya14, que ha d’incloure un primer Pla de les infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, i que es completarà de forma immediata amb els nous plans actualitzats de ports i d’infraestructures
del transport aeri (aeroports i heliports).
L’apartat de la xarxa viària ferroviària i logística va ser sotmès a
informació pública el desembre de 2005 i s’aprova i es publica
ara, amb les modificacions i ampliacions que han estat objecte
del tràmit d’al·legacions i de negociació amb el món local i el
conjunt dels agents econòmics i socials que s’han sentit cridats
a opinar i intervenir en un debat ciutadà que es reclamava des
de feia temps.
Donem a conèixer ara aquest nou instrument al servei de la planificació, amb plena coherència amb els treballs avançats dels
diferents plans territorials i amb coincidència amb una xarxa
d’infraestructures que es defineix, no només a partir d’una lògica autònoma i estrictament funcional, sinó que busca l’encaix i
la coherència territorials.
Voldria pensar que el futur polític de Catalunya, les inversions de
l’Estat i l’autogovern enfortit a partir del nou Estatut
d’Autonomia donin continuïtat a aquesta tasca de planificació i
evitin noves interrupcions, frustracions i intermitències que en el
passat han hipotecat la gestió d’un model integrat destinat a fer
que Catalunya creixi, creixi bé i ordenadament d’una manera
intel·ligent i sensible.
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