LA VANGUARDIA DIUMENGE, 27 MARÇ 2016

DINERS 5

Des d’una perspectiva d’equitat social, el més
adequat seria que el manteniment de la xarxa
viària bàsica s’atribuís als que la fan servir”

de nous certàmens i va exportar
certàmens a tercers països.
El resultat, sorprenent, és que la
Fira, amb moltes menys armes
que Ifema, no només ha remuntat
la situació sinó que factura un 35%
més que la seva competidora. Cal
destacar el gran èxit que suposa
per a la Fira la creació de nous cer
tàmens i la seva exportació a paï
sos tercers, cosa que es creia que
només sabien fer els alemanys.
Però alerta, la Fira podria caure
en la fase decadent d’aquest cicle
infernal. Ha elevat a nou el grup
del consell, sembla que hi ha lluita
entre les institucions i hi ha una
sortida estranya del director. A
més, sembla que l’operativa de
l’exportació de certàmens s’ha
centralitzat. Mentrestant, a Ma
drid, hi ha una senyora anomena
da Carmena que recorda molt Ti
erno Galván.
Una última observació. No jut
jarem si el futbol és o no un tema
menor, però el tema firal és trans
cendent. L’hostaleria i la restaura
ció són la part visible de l’iceberg
impulsor de l’economia de tota
ciutat firal. Però el gruix és la crea
tivitat d’empreses que porta asso
ciat el fet firal i, com a conseqüèn
cia,lageneraciódetreballicreixe
ment.
Un exemple curiós d’això el te
nim en el Mobile. Va venir a Bar
celona de manera meritòria, afor
tunada i rara perquè no hi havia el
mínim d’indústria autòctona en el
sectordelesTIC.Encaraaixí,amb
un cert retard, s’està consolidant
una indústria de les TIC que supo
sa un revulsiu econòmic per a
l’economia local. No oblidem que
Barcelona deu molt a les fires.

Alerta: la Fira podria
caure en la fase decadent
d’aquest cicle infernal.
Ha elevat a nou el grup
del consell, hi ha lluita
entre les institucions...”
ta manera, cal tenir en considera
ció companyies de referència amb
un potencial de creixement formi
dable–comHuawei,LenovooXia
omi–quedediquenentreel10%iel
15% de la facturació a R+D i en què
més del 40% dels treballadors són
enginyers. Es tracta d’un conjunt
de fortaleses que els permet inno
var i llançar els productes amb més
rapidesa que els seus competidors.

La ruta de la seda del
segle XXI és una extensa
xarxa de comunicació i
transport per millorar la
connectivitat entre la
Xina, Euràsia i Àfrica”
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En aquests moments en què els
accidents a la carretera s’incre
menten es torna a plantejar
l’alternativa del desplaçament
del trànsit de camions que uti
litza vies no desdoblades o
que passa per l’interior de nu
clis urbans cap a vies més se
gures i de més capacitat. Es
tracta d’un debat recurrent
que no es pot abordar cas per
cas. La desviació dels camions
de l’NII a l’AP7 a Girona, un
cas d’èxit, ha estat un mo
viment forçat i una solució
puntual ajustada a unes cir
cumstàncies concretes.
Cal afrontar el problema en
conjunt, i per això cal comen
çar identificant correctament
els corredors de transport amb
la definició de les vies que els
integren i l’anàlisi de les seves
capacitats actuals per al trans
port de mercaderies i de perso
nes. Aquesta avaluació perme
trà decidir si calen més obres,
adequacions o només accions
de manteniment. Aquest estu
di ha de prescindir de factors
com la titularitat de la via i el
seu règim d’explotació, i s’ha
de concentrar en el seu estat i
capacitat, amb la diferenciació
de vies amb sentits separats de
la marxa amb mitjana física,
sense mitjana física o absència
de tota separació de sentits de
circulació. Només a partir
d’aquesta realitat física es po

La Xina està preparada per al
creixement i no deixarà escapar
l’oportunitat de millorar el futur
dels seus més de 1.300 milions
d’habitants.Aixíhoconsideratam
bé Oxford Economics, que preveu
que el 2030, de les 15 ciutats que
aportin més PIB al món, nou esta
ran ubicades a la Xina.
Tampoc no desaprofitarà la seva
excel∙lent posició geoestratègica i
geopolítica. El Govern ja ha mani
festat unes quantes vegades la in
tenció d’augmentar la influència
internacional en el moviment de
fluxos comercials i financers. És
precisament
la
consecució
d’aquest repte tan ambiciós el que
ha impulsat el país a plantejarse
una nova ruta de la seda, que han
definit com One Belt One Road.
La versió del segle XXI de la seva
llegendària ruta de la seda es plan
teja com una extensa xarxa de
comunicació i transport per millo
rar la connectivitat entre la Xina,

Cal buscar l’optimització de les infraestructures viàries actuals

drà emprendre un nou model de
gestió que permeti optimitzar
els actius en infraestructura de
transport actuals i plantejar les
necessitats futures amb l’objectiu
d’homogeneïtzar tota la xarxa
d’alta capacitat de l’Estat i deter
minar els recursos necessaris.
Per això és urgent traslladar a
l’opinió pública la conveniència
d’assumir el principi del paga

Els recursos obtinguts
s’han de destinar al
manteniment de la xarxa,
al pagament de
compromisos i al sector
del transport viari”
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ment per ús, tant per part dels ca
mions com per part dels turis
mes, que permeti aquesta opti
mització. Aquest pagament ja
s’aplica a totes les infraestructu
res amb l’excepció de les carrete
res que no són de peatge. Des
d’una perspectiva d’equitat soci
al, el més adequat seria que el
manteniment de la xarxa viària
bàsica el suportessin els que la
utilitzen. I no hi ha millor mo
ment que el començament d’una
legislatura per abordar aquesta
mena de decisions.
Malgrat que és més complex,
ens inclinem pel pagament per
quilòmetre recorregut, que pot
ser variable en funció del lloc i del
dia i l’hora, enfront d’altres opci
ons com una quantitat fixa o
qualsevol altra de ja implantada
als països europeus. La tecnolo
gia actual permet aplicar el paga
ment per quilòmetre amb unes
despeses de gestió que s’absor

La Xina està preparada per al creixement i no deixarà escapar aquesta oportunitat
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beixen amb una petita part dels
ingressos generats. És la proposta
més justa, ja que homogeneïtza
tota la xarxa d’alta capacitat i, a
més a més, aporta un gran po
tencial com a eina de regulació
del trànsit via la modificació de
les tarifes. Un altre avantatge del
pagament per quilòmetre re
corregut és que facilita el compli
ment de la directiva sobre l’euro
vinyeta, ja que permet disposar
del cost que suposa per a l’usuari,
i el sector del transport el podrà
repercutir.
Els recursos obtinguts han de
tenir, en tot cas, un caràcter fina
lista i s’han de destinar al mante
niment de la xarxa, al pagament
de compromisos adquirits i al
sector del transport per carrete
ra. En aquest marc que es propo
sa, les vies que en aquest moment
estan concessionades haurien de
passar al sistema general i rebre
la compensació necessària que
eviti el perjudici dels titulars.
En principi, els dos grans rep
tes per a una eventual implanta
ció del pagament per ús en tota la
xarxa bàsica de l’Estat podrien
ser: l’acceptació de la ciutadania i
del sector del transport, d’una
banda, i l’actuació conjunta de to
tes les administracions titulars de
les vies, de l’altra. La primera ob
jecció se salvaria amb un exercici
d’informació clara i precisa del
sistema i la difusió de la realitat;
excepte les carreteres, a la resta
de les infraestructures es paga
per ús. Quant a la coordinació de
les administracions, es tracta
d’un repte inevitable si es vol as
pirar a millorar el rendiment dels
recursos públics.
La societat ha d’exigir als seus
polítics l’esforç de consensuar un
marc comú que permeti optimit
zar les infraestructures viàries
que hi ha, que millori el confort
de la carretera i que redueixi la si
nistralitat.
La demarcació de Catalunya
del Col∙legi d’Enginyers de Ca
mins assumeix el compromís
d’impulsar aquest plantejament i
de col∙laborar amb les admi
nistracions en les etapes d’estudi
i, si calgués, d’implantació del
sistema.

EuràsiaiÀfrica,aixícomassegurar
el camí cap al creixement econò
mic. Per donar coherència a aquest
projecte inspirat en una lògica
inclusiva de països (en comptes
d’una competència entre blocs), la
Xina ha liderat la creació del Banc
Asiàtic d’Inversions i Infraestruc
tures (BAII).
Els països de la Unió Europea,
malgrat el seu baix PIB i la bilionà
ria política monetària duta a terme
pel Banc Central Europeu, ara te
nen una gran oportunitat: estendre
els vincles amb la Xina i la resta
dels països d’ÀsiaPacífic. Això su
posa trencar la seva tendència late
ral de creixement, fer un planteja
ment global de la seva economia i
tenir valentia per dissenyar una es
tratègia de futur. La seva implica
ció en el finançament i desenvolu
pament de la ruta de la seda pot ser
unagranoportunitatperalesseves
empresesiperalacreaciód’ocupa
ció, molt necessària.

