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va llarga tramitació adminis·
trativa i també les que reque·
reixen una inversió més gran. 
Són la nova línia d’alta veloci·
tat entre Castelló i Tarragona, 
la conversió a l’ample mixt 
del corredor entre Ulldecona 
i Portbou i també la línia en·
tre Valls i Lleida, per tal que en 
el futur es puguin connectar 
amb el corredor. 

Pel 2030 el full de ruta esta·
bleix el traçat de noves línies 
entre Sant Vicenç i Martorell 
i Mollet i Sant Celoni, i tam·
bé que les ciutats de Girona i 
Figueres comptin amb bypas-
sos per segregar el transport de 
passatgers de les mercaderies. 

Els plànols de la Generali·
tat inclouen actuacions no in·
closes per l’executiu central, 
com ara el baixador a l’aero·
port de Girona. “La Generali·
tat creu que és una oportuni·
tat per donar embranzida” a 
les instal·lacions, va assenya·
lar el conseller.

La Generalitat també ha 
dibuixat la connexió del cor·
redor del Mediterrani amb 
Saragossa pel centre de Lleida, 
mentre que el mapa del Go·
vern central evita la ciutat. “La 
connexió espanyola té un tra·
çat molt estrany i complex per·
què el tren puja a cotes altes”, 
va considerar Recoder.

El Govern català haurà de 
negociar tots aquests canvis i 
els terminis d’execució amb el 
futur Govern que sorgeixi de 
les urnes del 20 de novembre. 

previsió de necessitat de sòl 

El full de ruta català, a ban·
da de definir l’execució de les 
obres en el temps, estableix re·
serva de sòl en possibles cen·
tres logístics i zones d’interès 
estratègic amb previsió que 
en el futur s’hi puguin instal·
lar activitats. També preveu 
espais per on puguin passar 
nous corredors i interconne·

xions, per tal que altres obres 
no hipotequin el desenvolu·
pament de la xarxa.

L’estudi fet per la conse·
lleria ha calculat que el pas 
dels trens permetrà redu·
ir les emissions de CO2 en  
900.000 tones a l’any, l’equi·
valent al 6% de totes les 
emissions que generen tots 
els sistemes de transport a 
Catalunya.

L’elevat cost de l’obra fa 
que, per aconseguir comple·
tar·la, “segur que serà neces·
sària l’aportació del sector 
privat, que ajudarà que l’exe·
cució sigui més ràpida”, va 
assentir Recorder, que tot i 
això va admetre que encara 
hi ha poques experiències a 
Catalunya en aquesta línia.

Tot i no renunciar·hi, la 
Generalitat considera ara 
que l’eix transversal ferrovi·
ari ara és secundari, ja que 
els recursos s’han de centrar 
en el corredor del Mediter·
rani. El transversal “costa 
6.000 milions d’euros, se’ns 
escapa de les nostres possibi·
litats”, va justificar el conse·
ller. Recoder va defensar que 
el del Mediterrani ha de ser 
el corredor prioritari sobre la 
resta perquè té més impacte 
econòmic en el territori. “Si 
les obres no es fan tal com les 
hem assenyalat, és perquè hi 
ha interessos o decisions po·
lítiques d’invertir en un altre 
lloc”, va dir. D
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El cap de llista de ciU al 
congrés, Josep Antoni Duran i 
lleida, va aventurar ahir que si 
Mariano Rajoy aconsegueix la 
majoria absoluta “no hi haurà 
corredor mediterrani”. En un 
esmorzar organitzat per la pa-
tronal pimec, Duran va alertar 
que la decisió de brussel·les 
no és garantia que el pròxim 
Govern central apostarà per la 
via mediterrània per davant 
de la central. El candidat na-
cionalista va assegurar que ni 
Alfredo pérez Rubalcaba ni el 
mateix Rajoy “s’han mullat” a 
favor del projecte, malgrat ser 
l’obra més “racional”.
“Si hi ha una majoria absoluta 
del pp estic convençut que no 
hi haurà corredor. El mateix 
passaria amb una majoria del 
pSOE”, va sentenciar Duran. 

Duran posa en dubte el projecte

“Tornarem a les de sempre: 
si no el defensem nosaltres, 
no el defensarà ningú”, va 
afegir Duran i lleida, que va 
advertir que “no hi ha diners” 
per emprendre tots els cor-
redors previstos per la UE. 
per la seva banda, el diputat 
d’ERc Joan puigcercós es va 
interrogar si tots “els de la fo-
to” de l’acte de la cambra de 
comerç, dimecres passat, es 
plantaran si el nou Govern es-
panyol sorgit de les eleccions 
decideix dedicar les primeres 
inversions al corredor cen-
tral. Segons indica puigcercós 
en el seu bloc, “l’última cosa 
que han de fer el parlament 
i el Govern és el ridícul” per-
què “la ciutadania està molt 
cansada i farta d’espectacles 
com el de la cambra”. J. R. G. C.

La Generalitat 
inclou actuacions 
que l’executiu 
central no recull

Territori considera 
ara secundari 
l’eix transversal 
ferroviari
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Drets socials en perill » retallades a la sanitat pública

ajuSt » Els metges de família avisen que les urgències als hospitals es poden saturar

Els ambulatoris perden 
mil treballadors en un any

Els metges de família, 
integrats en el Fòrum Català 
d’atenció Primària (Focap), 
van denunciar ahir que les re·
tallades aplicades als ambula·
toris dependents de l’institut 
Català de la Salut (iCS) s’han 
endut per davant un miler de 
llocs de treball des de principi 
d’any. Els facultatius van acu·
sar el departament de Salut 
de dur a terme una política 
oposada a la que defensen en 
prioritzar el finançament dels 
hospitals i van augurar un “rà·
pid deteriorament” del siste·
ma de salut. 

Les primeres conseqüènci·
es, interpreta la plataforma, 
seran una “saturació” de les 
urgències hospitalàries aquest 
hivern, tal com ja va denunci·
ar el president del Col·legi de 
Metges de Barcelona, Miquel 
Vilardell. això vindria donat 
pel tancament de les urgèn·
cies nocturnes en 56 centres 
ambulatoris. La presidenta 
de Focap, Francesca Zapater, 
va admetre que alguns tanca·
ments estaven ben argumen·
tats, però que d’altres, la ma·
joria, no. 

La reducció de plantilla 
suposa menys d’un 5% dels 
22.000 treballadors que teni·
en plaça a l’atenció primària el 
2010, però suposa un plus de 
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El conseller Boi Ruiz, flanquejat pels consellers del País Basc, Galícia i el País Valencià, ahir. aRnau baCh

Els nous contractes 
tenen 11 hores 
menys, de 36 a 
25 per setmana

Focap denuncia 
que hi haurà menys 
temps per pacient i 
gens per a formació

pressió per als professionals 
dels ambulatoris. La retalla·
da de personal ha suposat la 
pèrdua de 272 places de met·
ge i 114 d’infermera, i la res·
ta serien treballadors eventu·
als. aquesta política restrictiva 
és conseqüència d’un menor 
grau de substitució de les jubi·
lacions i el no cobriment de les 
baixes laborals i del personal 
de vacances. 

Tanmateix, la plataforma 
denuncia que el departament 
de Salut està apostant per re·
duir el nombre d’hores dels 
nous contractes, que han pas·
sat de 36 a 25 hores per set·
mana. “Menys temps per pa·
cient i nul temps per a forma·
ció i tasques de coordinació”, 
va concloure Zapater, que va 
denunciar que la caiguda de 
recursos també ha afectat l’ús 
de proves diagnòstiques, co·
sa que “acabarà generant més 
costos econòmics per al siste·
ma de salut”. 

Focap ha elaborat un infor·
me per analitzar com ha afec·
tat l’iCS la política de reajusta·
ment pressupostari. S’hi posa 
de manifest que, en els últims 
anys, s’ha produït un procés 
en què la Generalitat ha do·
tat de més recursos econòmics 
els hospitals dependents de 
l’empresa pública mentre re·
duïa els destinats als ambula·
toris. aquest any 2011, el pri·

mer de la història en què el 
pressupost de salut es con·
treia, s’ha mantingut la ma·
teixa filosofia. El Catsalut va 
reduir la partida destinada a 
centres sanitaris un 12,86%, 
i la meitat la que afectava els 
hospitals. 

L’informe va arribar en 
plena crisi en el si de l’iCS. 
amb la plantilla en peu de 
guerra per les retallades sa·
larials plantejades per Salut i 
després que El País revelés els 
plans de la conselleria per re·
organitzar l’empresa pública 
en un hòlding del qual penja·
rien una desena d’empreses  
–cadascuna encarregada 
d’un hospital o d’una àrea ge·
ogràfica– amb tots els seus 
ambulatoris. Fruit de la po·
lèmica, el secretari d’Estra·
tègia i Coordinació de Salut, 
Francesc Sancho, reiterava 
“contundentment” que el 
Govern no es planteja obrir 
l’ens a l’entrada de capital 
privat, informa aCn. 

El titular del departa·
ment, el conseller Boi Ruiz, 
no en va parlar, tot i que va 
tenir·ne l’oportunitat en un 
col·loqui amb homòlegs del 
País Valencià, el País Basc i 
Galícia, on tots van coincidir 
en la necessitat de reformar 
el sistema i parlar d’introdu·
ir el copagament o les taxes  
sanitàries.D

Cada cop es destina 
menys recursos 
als ambulatoris i 
més als hospitals
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La Generalitat 
retalla el dèficit 
públic un 28% 
respecte al 2010

La política de la Gene-
ralitat de reducció de la des-
pesa ha aconseguit retallar 
el dèficit públic un 28% en 
el tercer trimestre del 2011 
i respecte de l’any passat. Ai-
xò vol dir que l’administra-
ció catalana ha gastat mil 
milions d’euros menys que 
en els nou primers mesos del 
2010, segons acrediten les 
xifres d’execució pressupos-
tària de setembre publica-
des pel Departament d’Eco-
nomia. El document asse-
nyala que aquesta millora 
s’ha obtingut tot i el deterio
rament del procés de recu-
peració econòmica, que ha 
tingut un efecte directe en la 
disminució dels ingressos de 
la Generalitat, que han cai-
gut un 2,95%. 

Entre els ingressos de la 
Generalitat relacionats amb 
els impostos cedits, un dels 
que està afectant més les ar-
ques públiques és el de trans-
missions patrimonials i actes 
jurídics documentats. En re-
lació amb el comportament 
de l’evolució del ritme de 
despeses de cada departa-
ment, el més estalviador ha 
estat el de Territori i Sosteni-
bilitat, amb una  reducció del 
dèficit d’un 10,32%, uns 80 
milions menys. D
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El conseller Mas-Colell.

economia

El PP pacta amb CiU per frenar 
la pressió contra les retallades

El PP va exhibir ahir al 
Parlament la seva connivència 
amb CiU i la seva capacitat de 
maniobra per influir sobre el 
Govern en frustrar l’aprovació 
d’una moció del PSC que exi-
gia la paralització de l’agenda 
de retallades en la sanitat pú-
blica. En contrapartida, CiU 
va negociar i va donar suport a 
una moció dels populars que, 
després de ser pentinada en 
part de les seves exigències, 
insta però el conseller de Sa-
nitat a presentar en 20 dies un 
balanç dels efectes de la reor-
denació dels serveis sanita-
ris i, eventualment, revisar el 
programa d’ajustos als centres 
d’atenció primària (CAP).

Coincidint amb una nova 
jornada de mobilització del 
sector, els grups polítics van 
pujar ahir el to contra la polí-
tica de retallades i els plans de 
reorganització de la gestió de 
la sanitat pública. “Ja no ens 
queda temps per a la lírica i 
molt menys per a l’èpica”, va 
afirmar el diputat socialista 
Josep Sabaté, que va encorat-
jar el suport de la cambra a un 
text simplificat amb una úni-
ca exigència: “Deixar sense 
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evita la derrota del 
Govern davant una 
moció de l’esquerra 

CiU dóna suport a 
una moció aigualida 
del PP a canvi de 
tombar l’ofensiva 

tos del 2012, sobre els quals el 
PP aspira a tenir un pes deter-
minant i molt més directe amb 
la vista posada en els resultats 
del  20N. 

La moció del PP va ser inter-
pretada en clau electoral per 
l’oposició. La diputada ecoso-
cialista va acusar la portaveu 
popular de “fer teatre” per ma-
quillar el suport del partit a la 
política de retallades i les “in-
tencions amagades” del Go-
vern en matèria de política sa-
nitària. “No sé quin és el titu-
lar que està buscant, si la com-
plicitat amb el Govern o el ti-
tular de suport als professio-
nals”, va dir per la seva banda 
amb ironia la diputada Carme 
Capdevila (ERC), en al·lusió a 
l’estratègia del grup popular.

Full de ruta

Els partits van coincidir a exi-
gir al Govern que clarifiqui el 
seu full de ruta sobre la refor-
ma del sistema de la sanitat 
pública i presenti el Pla de Sa-
lut (20112014). El diputat 
socialista Josep M. Sabaté va 
acusar directament el Govern 
de voler “fer créixer el sector 
privat a costa del públic, tot 
seguint el model americà”, a 
partir de l’informe intern so-

efecte les retallades previstes 
en el sistema sanitari públic 
pel darrer trimestre del 2011”. 
Tot i afirmar estar d’acord amb 
l’esperit de la moció en la seva 
versió íntegra, el PP es va abs-
tenir i va impedir-ne l’aprova-
ció. Un cop frustrada l’ofensi-
va de l’oposició, la diputada 
popular Eva García va esten-
dre acta dels fets: “El PP té ca-
pacitat per fer que el Govern 
rectifiqui (...) i hem aconse-
guit que s’obri una porta per 
tal que els tancaments [de 
centres] es puguin revisar i, si 
s’escau, modificar”. 

peça clau

L’objectiu bàsic del PP era apa-
rèixer un cop més com la peça 
clau de l’estabilitat parlamen-
tària del Govern. Els populars 
van acceptar renunciar a la se-
va petició que no es rebaixi el 
sou als professionals de la salut 
a canvi del compromís de CiU 
de “promoure acords (...) per 
minimitzar l’efecte dels ajus-
tos pressupostaris en les retri-
bucions i condicions laborals 
dels professionals”. També va 
acceptar sacrificar la seva exi-
gència inicial de “paralitzar” 
el tancament de centres fins 
a l’aprovació dels pressupos-

El PSC denuncia el 
pla de «fer créixer 
el sector privat a  
costa del públic»

PaRLamenT » Debat sobre l’impacte del programa d’ajust del sistema públic de Salut per a la reducció del dèficit

bre l’ICS citat pel mateix pre-
sident Artur Mas en la sessió 
plenària de dimecres.    

La presidenta del PP de 
Catalunya, Alícia Sánchez
Camacho, que va estar a punt 
d’arribar tard a la votació, es 
va deixar fotografiar als pas-
sadissos conversant amb el 
conseller de Salut, Boi Ruiz, 
que va assistir a la sessió des 
del seu escó amb alguns ges-
tos ocasionals de desacord 
amb les intervencions dels 
portaveus parlamentaris. 

Una vegada més, les crí-
tiques més dures contra la 
política del Govern van ve-
nir del grup d’ICVEUiA. “Les 
polítiques que duu a terme 
són irresponsables, hipote-
quen el nostre sistema sani-
tari i ja estan generant pati-
ment a molta gent”, va afir-
mar la diputada Laia Ortiz.  
Segons va afegir la portaveu 
ecosocialista, “les retallades 
ja estan fracturant la cohe-
sió social i també territorial 
al nostre país”. A mitja tar-
da, els sindicats van prendre 
la paraula en la  manifestació 
unitària davant la conselleria 
per rebutjar qualsevol pre-
tensió de privatitzar la xarxa  
de la sanitat pública. D
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Nova mobilització dels professionals de la sanitat pública amb el suport unitari dels sindicats

PRoTesTa // centenars de treballadors de la sanitat pública es van manifestar ahir 
davant la conselleria de Salut exhibint pancartes contra les retallades i exigint la 
dimissió del titular de Salut, boi Ruiz. Es tracta de la primera concentració unitària 

de tots els sindicats de la sanitat pública per fer front a les mesures de retallades 
pressupostàries del Govern de la Generalitat. Els manifestants van marxar pos-
teriorment pel centre de la ciutat i van provocar alguns talls de trànsit. J. COLÓN

MOTOESCUELA, S.C.P.

En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 14.1 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, se hace 
público que la Junta General 
Extraordinaria Universal de la 
Entidad “MOTOESCUELA, 
S.C.P.”, acordó, por unanimi-
dad, en su reunión del día 30 de 
septiembre de 2011, su transfor-
mación en sociedad de respon-
sabilidad limitada, así como la 
consecuente aprobación de otros 
estatutos adecuados a su nueva 
forma social.

Barcelona, a 30 de septiembre de 2011.
-Don José-Javier Vallejo Moros.
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