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La T-Casual que castiga a usuaris
habituals
La desaparició de la T-10 de quatre, cinc o sis zones que utilitza de manera habitual la majoria
de gent de la Catalunya Central que baixa i puja de l'Àrea Metropolitana de Barcelona diversos
cops a la setmana, ha causat estupor, i està creant fortes tensions dins de Junts x Cat i el
PDeCAT, en ser el conseller Damià Calvet qui la va presentar en públic com un estalvi pels
usuaris. Modificació que ja ha estat rebutjada per les institucions de Berguedà, i ha generat un tràfic
de trucades mai vist de polítics de tota mena vers els seus caps del PSC, PDeCAT o dels
Comuns, que han avalat la proposta, dient-los que s'ha tornat bojos, i preguntant quin sociòleg,
urbanista o economista autista o talibà ha fet l'estudi, que ha motivat la supressió de la T-10
multipersonal.
El conseller ha presentat la supressió de la T-10 multipersonal en benefici de la T-Usual
unipersonal, per fidelitzar i premiar l'ús del transport públic. Però la majoria de gent de la
Catalunya Central que va a Barcelona en bus o tren no fa 36 viatges al mes, que és el nombre
mínim que la fa rentable la nova T-Usual. La majoria de la gent no fa tants viatges perquè no es
cap secret que, molts estudiants ja s'hi queden a dormir alguns dies i, sobretot a l'hivern molta
altra gent també s'ho munta per quedar-s'hi a dormir algun dia a casa d'un familiar o amic si
plega tard. I el teletreball o feina a casa permet a molts poder treballar des de casa.
El problema principal no és que se'l castiga pujant la T-10, ara dita T-Casual, més d'un deu
per cent. El problema és que la fa unipersonal, cosa que impedeix que la puguin utilitzar diverses
persones a la vegada. I també castiga molt, als grups familiars que baixen a l'Àrea Metropolitana
de tant en tant, sobretot en cap de setmana.
Posem l'exemple que quatre amics o una parella amb dos fills volen baixar a Barcelona un
dia d'aquest pont pre-nadalenc per veure un familiar, anar de compres o gaudir de la ciutat. Ara
encara amb una T-10 poden viatjar els quatre i, més a més, per exemple, si ho fan amb el bus
Sagalès, únic transport públic del Moianès, quan baixin a Fabra i Puig, Sagrera o Passeig de
Sant Joan, agafar amb la mateixa T-10 el metro i bus sense que els signifiqui cap despesa en ser
transbordables durant un temps determinat. I mitja hora abans de tornar cap al Moianès amb la
Sagalès, amb la T-10 de cinc zones agafaran el metro o el bus per anar a la parada de tornada.
Si més a més, al llarg del dia s'han de moure per Barcelona en transport públic faran servir una
T-10 d'una zona de 10,20 euros que els permetrà a tots quatre moure's per Barcelona al llarg del
dia, més quan des que es pica el primer viatge, suposem al metro, hi ha una hora i quart per fer
canvis a bus, ferrocarrils i Tramb.
Però si això no ho fem aquest desembre, sinó al gener. O cada uns dels quatre compra la seva
pròpia T-Casual de deu viatges de cinc zones, i la seva T-Casual d'una zona, un deu per cent
més car que les antigues T-10, i que després si és una família, potser no les gastaran al llarg de
l'any. O compren vuit bitllets d'un viatge de 5 zones per anar i tornar de 7,35 euros cada un, que
no seran transbordables. I quan arribin a Barcelona i baixin del bus, hauran de comprar un bitllet
senzill de 2,40 euros no transbordable per cada desplaçament que facin dins la ciutat. La conclusió
només pot ser una. A partir d'ara serà moltíssim més barat baixar a Barcelona en cotxe i moure's
en cotxe per la ciutat, buscant aparcament a la càrrega i descàrrega o l'Àrea Verda o Blava que són
lliures el cap de setmana i, si cal una estona, pagar un pàrquing.
Però els perjudicats d'aquesta supressió de la T-10 multipersonal no és només la majoria de
gent de fora de Barcelona. Ho és també la gent de l'Àrea Metropolitana que amb una o dues T-10
al mes en tenien prou, no perquè vagin en cotxe, pecat pel que segons Ada Colau i Damià Calvet
se'ls castiga i intenta persuadir-los a que comprin la T-Usual, sinó perquè fan molts viatges a peu,
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en moto o van amb bici, i només agafen el metro quan van lluny o plou. I castiga també a la gent
que, perquè viuen i treballen a un lloc, per exemple L'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, tenen
la mare a Sabadell, i la parella actual a Mataró, es mouen amb de manera habitual amb diferents
T-10 d'una, dues i tres zones.
Un servidor que sóc dos o tres dies a la setmana a Barcelona, també seré castigat perquè
m'hi moc a peu o amb el bicing, i només agafo metro quan plou o vaig lluny. Precisament els
primers que van protestar en anunciar-se la supressió de la T-10, van ser els ciclistes i usuaris del
Bicing que es van sentir insultats en escoltar al conseller i l'alcaldessa justificant-ho parlant de
sostenibilitat i canvi climàtic. Repeteixo que ignoro quins tècnics autistes o talibà han fet l'estudi.
Perquè pretendre fidelitzar o incrementar que la gent que a les vuit o nou del matí ens desplacem,
caminant, en bici o en moto, fent que agafem el metro, és un disbarat. Perquè a aquelles hores
les estacions on es fan els transbordaments com Sagrera, Sagrada Família, Verdaguer o
Diagonal, o l'estació dels Ferrocarrils de Provença, estan col·lapsades i no hi cap ni una agulla. Sí
que animaria a molta gent que entra en cotxe a Barcelona a deixar de fer-ho, resoldre desgavell
de Rodalies, i fer com va dir en conya el Maiol Roger, la T-Puntual. Això sí que ho petaria!
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