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La comissió bilateral dóna via lliure al
reclamat traspàs de Rodalies
• Estat i Generalitat pacten la transferència però, de moment, en queden fora els trens
regionals
• El Govern entrega la gestió de l'Hospital Clínic i pagarà el deute històric que arrossega el
centre

La ministra Salgado i els consellers Puigcercós, Nadal, Saura i Castells.

Joaquim Nadal, Joan Saura i Elena Salgado.
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A la tercera va la vençuda. La comissió bilateral d'ahir entre l'Estat i la Generalitat
celebrada a Madrid va servir efectivament perquè, per primera vegada, es poguesssin
escriure en la llista de traspassos tancats cinc capítols. Es tracta de competències que
en alguns casos s'esperaven, per exemple, la cessió de l'Hospital Clínic o la gestió del
litoral, però en la trobada també es van obrir alguns nous fronts llargament reclamats per
Catalunya com el traspàs de Rodalies o la Inspecció de Treball. Les dues parts en van
sortir aparentment satisfetes i amb la voluntat que cada trobada d'aquest tipus sigui com
a mínim tan "fructífera" com la d'ahir.
Des que es va aprovar l'Estatut, aquest era el tercer cop que es reunia la comissió
bilateral. En les ocasions anteriors, la creació de grups de treball, ponències i
subcomissions havia entelat una mica el discurs dels dos governs. S'hi sumava, ahir,
l'estrena de la nova ministra d'Administracions Públiques, Elena Salgado, que només fa
una setmana que és en el càrrec. No obstant, i malgrat que van quedar diversos
assumptes importants pendents, Salgado i el conseller d'Interior, Joan Saura, van
coincidir que la reunió bilateral havia servit per donar un "fort impuls" a les competències
que atorga el nou text estatutari.
SENSE XIFRES
Però, ¿com afecta això la gent?, es va preguntar Saura en veu alta. I no va dubtar a
posar al capdavant de les peticions ciutadanes l'assumpció de Rodalies per part de la

Generalitat. De moment s'ha creat un grup de treball format per cinc membres de cada
govern, a més dels tècnics que cada part estimi necessari i que haurà de treballar
perquè el gener de l'any que ve el traspàs sigui efectiu.
La ministra Salgado es va preocupar de repetir en un parell d'ocasions que aquesta
transferència era fruit del compromís personal del president del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, que durant el debat de l'estat de la nació es va comprometre a
entregar Rodalies amb la dotació pressupostària pertinent.
En el text de l'acord a què van arribar ahir les delegacions no s'especifica la quantia
pressupostària perquè és una qüestió que es prendrà en la comissió mixta de
transferències, és a dir, en el grup encarregat de la part econòmica. Però es farà "amb
els mitjans personals, materials i financers corresponents", és a dir, que les reunions
dels pròxims mesos serviran per aclarir què s'ha de fer amb els treballadors de Renfe,
amb els trens o amb la gestió de les estacions.

