
L’oposició sindical al traspàs
de Rodalies col·lapsa lamobilitat
El Govern reclama una “transferència completa” en plena vaga demaquinistes de Renfe
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LavagademaquinistesdeRenfe,
que ahir va tornar a sembrar el
caosaRodalies, apartde tornara
posaraprovalainfinitapaciència
dels viatgers, ha desempolsegat
una qüestió que no és nova però
que ara torna amb força: les con-
dicions del traspàs del servei a la
Generalitat. Es tracta d’un dels
motius de lamobilització convo-
cada pel sindicat Semaf, que
s’oposa frontalment a qualsevol
tipus de transferència. En pa-
ral·lel, elGoverncatalàhaaprofi-
tat l’ocasió, ambel servei ferrovi-
ari col·lapsat per la protesta, per
exigir a l’Executiu central que es
faci efectiu el que es va cordar el
2010, un “traspàs complet” que
inclogui, amésde la dotació eco-
nòmica pertinent, el personal i
els trens de l’operadora estatal,
elements que, recorda, figuren
en aquell pacte assolit fa dotze
anysquevadonarpeual traspàs.
MentreelSemafveul’assump-

te ambdesconfiança, el conflicte
entre lesadministracionscentral
i catalana està servit. Fins ara el
Ministeri de Transport, almenys
públicament, només s’ha mos-
trat disposat a parlar de transfe-
rències de diners. Res sobre el
material mòbil o els empleats de
Renfe. L’envit del Govern català
té lloc, a més a més, en un mo-
ment complicat per a la mobili-
tat, amb les carreteres ja habitu-
alment col·lapsades i, ara, amb el
tren tambésotapressió.
“No firmarem cap contracte

programa amb Renfe”, va mani-

festar ahir amb rotunditat a La
Vanguardia Ricard Font, secre-
tari general de Vicepresidència,
Polítiques Digitals i Territori.
Senseaquestdocument,envirtut
de les sevescompetències, elGo-
vern tindria mans lliures per re-
clamarelsactiusdeRenfe iassig-
nar-los a una empresa pròpia,
preferentment a Ferrocarrils de
la Generalitat (FGC). “El traspàs

del 2010 ho va fixar així”, va rei-
terar Font. Però la veritat és que
desquel’Executiucatalàvaassu-
mir les competències del servei
no ha signat cap contracte pro-
grama amb l’operadora estatal,
malgratqueendiversesocasions
es va dir, des d’ambdues parts,

queestavaapuntde fer-se i faun
any imig es va arribar a assenya-
lar fins i tot que podria tenir una
duradade15anys.
Què ha canviat, doncs, perquè

laGeneralitat aravulgui arrabas-
sarRodaliesaRenfe?“Lescondi-
cions –respon Font–: tenim co-
missions obertes per abordar-
ho”. De fet, els representants de
laGeneralitat ja ho van plantejar

a la ministra de Transports, Ra-
quel Sánchez, a la reunió del 2
d’agost, en què es va assolir
l’acord, que més tard va naufra-
gar, de l’ampliació de l’aeroport
del Prat. Van iniciar converses
per obrir una negociació en què
es fixessin els recursos econò-

mics necessaris per al servei de
Rodaliesques’handetransferira
la Generalitat –el traspàs del
2010diu quehande cobrir el dè-
ficit d’explotació any rere any– i
també, va subratllar el secretari
general, “començar a abordar la
transferència dels actius deRen-

fe (el material mòbil) i els treba-
lladors”. Aquests aspectes, va
afegir, s’haurien de tractar
aquest últim trimestre a les co-
missions bilateral d’infraestruc-
tures i mixta d’afers econòmics i
fiscals, de manera que el 2022
puguin ser efectius. “Ens van dir
que n’hem de parlar, no s’hi van
negar”, va assegurar el número
dosdeldepartamentdelvicepre-
sident, Jordi Puigneró. “I si es
planten–vaavisar–,hoportarem
on faci falta; el traspàs és llei, i
s’hadecomplir”.Peramésenda-
vantquedaria la transferènciade
vies i catenàries, ja que, va reco-
nèixer, “s’haurien de tractar a la
comissióde traspassos”.
DesdelGoverncentral sembla

que les coses no es veuen de la
mateixa manera. En una visita
recentaCatalunya, latitulardela
cartera de Transports va reco-
nèixerqueésuna“anomalia”que
l’Executiu català no gestioni els
recursoseconòmicsper ferelpa-
gament a Renfe pels seus serveis

Viatgers al costat d’un tren que presta serveismínims a l’estació de Sants
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Continua a la pàgina següent

El2010esvapactar
quetreballadors i
trenspuguinpassara
laGeneralitat, recorda
l’Executiucatalà

ElMinisteri de
Transport està
disposat a traspassar
diners, però no
empleats nimaterial

ElSíndicdemanaexplicacions

n Les greus afectacions de
les dues primeres jornades
de la vaga demaquinistes
de Renfe han portat el Sín-
dic de Greuges a obrir una
actuació d’ofici. En aquest
context, Rafael Ribó va
recordar ahir que les dis-
funcions creades (retards
considerables, trajectes
anul·lats, interrupció de
serveis, aglomeracions de
persones, tancament d’es-
tacions, falta d’informació
als viatgers...) són un “ma-
nifest atemptat als drets de

mobilitat”. És per això que
s’ha dirigit tant al Departa-
ment de la Vicepresidèn-
cia, Polítiques Digitals i
Territori com alMinisteri
de Transports,Mobilitat i
Agenda Urbana per dema-
nar-los informació en rela-
ció amb lesmesures que
tenen previst implementar
per evitar que aquests inci-
dents es continuïn pro-
duint, i sobre com actuaran
en cas que suposadament
s’estiguin incomplint els
serveis mínims decretats.
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La tempesta
perfecta: caos
aRodalies
i cues a les
carreteres

El trànsit en vehicle privat no para de créixer. A la imatge, la Diagonal ahir al vespre
XAVIERCERVERA

de Rodalies a Catalunya i que en
lloc seu ho faci el ministeri, una
situació que ja fa deu anys que
dura. A això preveu donar res-
posta. Però la ministra Sánchez
vavolerdeixarclarquenoinclou
el traspàs de personal, ni de ma-
terial, trens o instal·lacions, que,
a parer seu, han de continuar en
mansdeRenfe, ambqui laGene-
ralitat hauria de subscriure un
contracte programa. I, en pa-

Ve de la pàgina anterior ral·lel,s’hauriendeposarenmar-
xa les inversions pendents de
l’Administració central en les in-
fraestructures ferroviàries, so-
bre lesqualsesprestael serveide
Rodalies, una altra qüestió amb
què l’Executiu central ha dit que
escomprometrà.
La qüestió encallada a Catalu-

nyatéressonsa laComunitatVa-
lenciana,onelgovernautonòmic
ha anunciat aquestamateixa set-
mana la intenció de sol·licitar el
traspàs de les competències. Són
els dos territoris on la vaga està
tenintmés incidència.Mésavan-
çats estan al País Basc, que ja
mantenennegociacionsdesde fa
mesos. Si tiressin endavant totes
aquestes peticions, no seria cap
raresa. Són diversos els països
europeusquetenendescentralit-
zadalagestióferroviàriadelsser-
veisequivalentsaRodalies.
Tot i queavuidia éspuraespe-

culació, l’abast del traspàs és un
dels motius que han portat els
maquinistesdeRenfealavaga.El
Semaf s’hi oposapels efectesque
podria tenir sobre les condicions
laborals.LaGeneralitat,encanvi,
creu que no hi ha raons per a
l’aturadaperaquesta raó. Segons
Font, s’asseguraran les retribuci-
ons i la mobilitat laboral, tant
funcional com geogràfica. “El
traspàs no és una crítica als em-
pleatsdeRenfe, al contrari; ésun
problemademodel, nodeperso-
nes”, va precisar el secretari de
Vicepresidència, que es va com-
prometre a blindar els aspectes
abans esmentats. “El sistema ac-
tual –va afegir–, comque no està
governat des de la proximitat i
segons els paràmetres fixats pel
Governcatalà,noresponalesne-
cessitats dels ciutadans de Cata-
lunya; això també ho veuen a
Euskadi i aValència”.

Sigui com sigui, la realitat més
immediata és quemilers d’usua-
ris es van veure ahir atrapats per
segon dia consecutiu en un caos
provocat per l’incompliment
dels serveis mínims. Les últimes
hores Renfe va enviar missatges
als telèfons mòbils dels treballa-
dors per avisar-los que tenienun
correu electrònic certificat amb
la seva carta de serveis mínims.
Però laconsignadel sindicatés la
de no obrir el correu fora del seu
horari laboral i, per tant, no do-
nar-se per al·ludits, de manera
que formalment estiguin legiti-
matsanoanara treballar.
LadirectoradeRodaliesdeCa-

talunya, Mayte Castillo, va asse-
gurar que Renfe va enviar cartes

de serveis mínims mitjançant
aquestsistemadigitaldelqual te-
nen el comprovant. I va afegir
que, amés amés, va remetre dos
missatges als telèfons corpora-
tius per avisar els maquinistes
que obrissin l’e-mail de la feina,
per la qual cosa no hi ha “cap ti-
pusd’excusaperdirquelanotifi-
cacióno s’ha rebut”.Aixímateix,
la responsable del servei va con-
sideraruna“provaevident”el fet
que s’estiguin complint part dels
serveismínims, “cosa que vol dir
que [aquests treballadors] han
rebut lacarta igualqueelsqueno
s’han volgut presentar” a fer el
serveiquehaviende fer.
Davant aquest plantejament

dels treballadors, el conflicte ca-

Unvigilantde
Sants, expulsatper

unaagressió

n L’empresa encarrega-
dade la seguretat de
l’estaciódeSantsha
expulsat del servei un
agentperhaver agredit
unadona.Els fets van
passar ahir almatí al
vestíbul, després queun
grupdevigilants reduïs-
sin la víctimaperpre-
sumptament “haver
donatuncopaunopera-
dorde càmerade televi-
sió i posar-seunamica
agressiva”.Uncop l’ha-
vien reduït, undels tre-
balladors li va clavar
diversos cops i unapun-
tadadepeumentre esta-
va estirada a terra.Renfe
li va obrir unexpedient
urgent i l’Ajuntamentde
Barcelonavaqualificar
l’agressióde “trànsfoba”
i vaposar a la sevadispo-
sició l’oficinadenodis-
criminacióperdonar-li
suport jurídic.

davegadas’enrocamés,iladirec-
ció de la companyia ha passat a
obrirexpedientsper faltesconsi-
derades molt greus als que, per
exemple, deixin un tren abando-
nat en una estació. Ahir se’n van
obrirvuitatreballadorsdeRoda-
lies de Catalunya i Rodalies de
València. Fonts de l’operadora
asseguren que n’arribaran més
lespròximeshores.
Elmomentéscríticperlesdifi-

cultats creixents que tenen els
ciutadans per desplaçar-se entre
Barcelona i el seu entornmetro-
polità, també en vehicle privat.
Advertits del col·lapse a Rodali-
es, molts van optar ahir per aga-
far el cotxe en comptes del tren.
Aixís’agreujaunasituaciójaensi
molt complicada des de fa temps
per lapreferència, encaraclara, a
moure’s per mitjans propis en
comptesdecol·lectiusarrandela
pandèmia iperunúsmés impor-
tantdelesviesqueerendepeatge
iquehovandeixardeserl’1dese-
tembre. I, esclar, les restriccions
al cotxe a l’interior de la capital
tampoc no hi ajuden. Tot plegat
formaunatempestaperfectaque
nodona senyals d’amainar a curt
termini.Elsnivellsd’úsdeltrans-
port públic oscil·len entre un
70% i un 80% de mitjana –una
mica més en les hores punta–
respectealsquehihaviaabansde
la pandèmia. Per contra, el tràn-
sit a les carreteres s’ha recuperat
del tot i continua creixent... Re-
sultat:elsprincipalsaccessosvia-
ris i lesrondessuportencuesqui-
lomètriquesdiàriament.c

Unmaquinista en serveismínims a la seva cabina
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