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El president, José Montilla, "pot entendre la impaciència dels ciutadans"
sobre el mal funcionament de Renfe perquè la mateixa paciència del Govern
sobre això s'està esgotant. Sense escarafalls públics, però amb un evident
canvi de tàctica comunicativa, es va veure ahir al Parlament. Inquirit sobre
el penúltim incident de Renfe per CiU, el PP i fins i tot els seus socis d'ICVEUiA i ERC, Montilla va anunciar fins a quatre vegades que en la comissió
bilateral del 17 de juliol la Generalitat demanarà al Govern central obrir
"formalment la ponència" que ha d'estudiar i concretar el traspàs del servei
de Rodalies i Regionals.
Amb aquest anunci --adaptat al que fins ara era (i segueix sent) doctrina
governamental: les inversions per millorar el servei són "tan prioritàries"
com el seu traspàs--, Montilla va esquivar pronunciar-se sobre la possible
assumpció de responsabilitats de la ministra de Foment, la socialista
Magdalena Álvarez.
El portaveu d'ICV-EUiA, Jaume Bosch, i el líder del PP, Josep Piqué, van
coincidir a demanar la dimissió d'Álvarez. I el líder de CiU, Artur Mas, va
reclamar infructuosament que Montilla es definís sobre la petició
nacionalista, a través de l'article 59 de l'Estatut, que la ministra comparegui
davant el Parlament.
DOBLE TÀCTICA DEL PSC
Fonts socialistes van explicar que no són partidaris d'aquesta
compareixença ministerial en una cambra autonòmica per efectista, però de
dubtosa viabilitat i utilitat, i pel precedent que representaria. No obstant, el
PSC manté la prudència a l'espera de veure quina postura prenen els seus
socis d'ICV-EUiA i ERC. No vol que el deixin en evidència en una qüestió
socialment sensible (Renfe) i d'interpretació estatutària (l'article 59).
Diverses fonts parlamentàries vaticinen que el repte plantejat per CiU -encara sense data de votació a la comissió de política territorial-- podria ser
reconvertit pels grups del tripartit en una petició de compareixença de la
ministra al Congrés, que no seria la primera.
Al marge d'aquesta discussió, els socialistes catalans, amb Montilla al
davant, sí que han redoblat privadament davant el Govern central el seu
malestar per la situació de Rodalies. Dimarts mateix, un destacat socialista
va justificar a la ministra l'agressivitat amb què la va rebre la premsa
catalana. Així mateix, fonts del PSC van assegurar que el caos per
l'accident de divendres pot ajudar a accelerar la constitució de la ponència
sobre el traspàs ferroviari que Montilla va anunciar ahir.

