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Opinión

EDITORIAL

Danza 

L
a temporada estable de danza del Centre Cultural ha 
convertido sin duda a Terrassa en la capital catalana 
de la danza. La apuesta del centro por esta especiali-
dad ha sido firme desde el principio y de hecho es el 

referente que se pretendía. Es por ello que tiene mucho sen-
tido la creación de un ballet catalán con sede en la ciudad. 
La cuestión no está tanto en la defensa de esta manifestación 
artística, sus valores educativos y sus potencialidades para 
el desarrollo corporal, cognitivo y social, se trata de aspectos 
íntimamente relacionados con la danza que se dan por so-
breentendidos; se trata de proyecto y de viabilidad.  
El gran ballet nacional de Catalunya que se pretende en Te-
rrassa y con trascendencia internacional nace desde la ini-
ciativa privada y la incógnita está en comprobar qué nivel de 
colaboración obtendrá de las administraciones públicas, cada 
una en una proporción y un compromiso acorde con sus po-
sibilidades. Y en caso contrario, si la entidad que lo promue-
ve dispone del músculo económico necesario a través de do-
naciones y patrocinadores para llevar el proyecto al ambi-
cioso estatus que planea. La colaboración público-privada 

puede ser una buena fórmula, pero habrá que ver si el sec-
tor público considera la danza una apuesta estratégica y si 
está en condiciones de apostar por ella. Qué duda cabe que 
el proyecto es atractivo y permitiría fortalecer el perfil cultu-
ral y creativo de Terrassa en un ámbito  en el que ya destaca. 
 

Escenografía 

L
a declaración ayer como testigo del presidente del go-
bierno de España en la sala del juicio de la trama Gür-
tel creó una situación inquietante. Al margen de la 
circunstancia en sí, del fondo, de la trascendencia del 

hecho de que un presidente del Gobierno declarase por pri-
mera vez en la historia como testigo en un procedimiento ju-
dicial está la escenografía. El presidente declaró en el estra-
do, al mismo nivel que jueces fiscales y abogados, algo abso-
lutamente inusual en un ámbito tan simbólico, tradicional y 
formal como es la administración de justicia. El hecho no 
debe pasar desapercibido si tenemos en cuenta que Maria-
no Rajoy Brey acudió a esa comparecencia en calidad de ciu-
dadano de a pie. En esas circunstancias, incluso las togas te-
nían poco sentido.

La C-58 ens costa 17 milions d’euros cada any

                                          
EMILI ASÍN

EMANAVA fa poc Salvador Car-
dús en aquest mateix diari que 
el RACC fes “quatre números” 
del cost econòmic i social deri-

vat del col·lapse viari que pateix la C-58. Com 
a club de serveis que treballa per millorar la 
mobilitat dels usuaris, al RACC hem estudiat 
en profunditat el problema. Per això el 2016 
vam presentar un ampli estudi que analitza-
va la situació als accessos a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona i que xifrava en 12,8 mili-
ons les hores anuals perdudes i en 137 mili-
ons d’euros l’any –equivalent al 0,1% del PIB 
de Catalunya– el cost econòmic derivat de les 
congestions. 

A la C-58, segons el mateix estudi, els em-
bussos crònics causen cada any 1,77 milions 
d’hores perdudes que, incloent-hi el consum 
de combustible i les emissions de CO2, supo-
sen un cost de 16,76 milions d’euros, equiva-
lent a 466.000 euros per quilòmetre o 308 eu-
ros per usuari. A tots els que vivim al Vallès, 
aquestes xifres ens haurien de fer reaccionar 
perquè, com diu Cardús, el col·lapse de la C-
58 s’arrossega de lluny i els ciutadans no te-
nen altre remei que assumir-lo com a inevi-
table. 

D

OLÍTICAMENT, fa molt 
temps que sóc en un punt 
de passotisme total. El go-
vern convergent deu ésser 

masoquista. Quan la CUP va fer saltar 
en Mas ens volgué convèncer tot dient 
que ell mateix s’havia autoimmolat, a 
tall de messies. Realment fou la CUP qui 
el va fer fora. Ara, amb la ventilada de 
tres nous consellers, piquen -de bell 
nou- en la mateixa argúcia. Qui els ha 
foragitat? Em sobta que no hagin encu-
nyat el lema en anglès (take a step by 
the side). Sobretot perquè quedaria 
prou rimbombant. De passada, arrela-
rien encara més odi visceral envers tot 
el que és forà. 

Qualsevol roda de premsa de la Neus 
Munté era com un encefalograma pla. 
Una matxucada en tota regla, d’acord 
amb les regles de joc de la discogràfica 
“la voz de su amo”. Déu nos en guard, a 
hores d’ara, amb el canvi pel Jordi Tu-
rull! Ja en té prou amb haver vist recom-
pensats els serveis prestats a la causa. 
Una moneda de canvi molt recurrent a 
la bancada del PDeCAT. M’adormiré. 

Tant de bo que es pugui celebrar un 
referèndum com cal. Molt millor, però, 
si es guanya. Ara bé, han analitzat seri-
osament una més que probable derro-
ta i totes les seves nefastes conseqüèn-
cies? D’entrada, caldrà convocar elec-
cions avançades. En aquest punt -tal 
com com passà amb Unió- Convergèn-
cia quedarà esmicolada i passarà a mi-
llor vida. Moment on ERC assestarà el 
seu cop de puny definitiu damunt la 
taula. Tot es radicalitzarà molt i molt 
més.  

Paral·lelament, considero en termes 
idèntics les substitucions Jordi Jané/ 
Quim Forn, Meritxell Ruiz/Clara Pon-
satí i Albert Batlle/Pere Soler. Quan el 
cos dels Mossos d’Esquadra ha passat 
darrerament per moments on sovint 
s’ha qüestionat la manca de professio-
nalitat en alguns casos, calia un perfil 
moderat i assenyat. L’entrada d’en Forn 
-a banda d’afeblir el grup municipal, a 
l’Ajuntament de BCN- esdevé un retorn 
al perfil dòberman de l’exconseller Fe-
lip Puig…  

Pel que fa a Ensenyament, ningú no 
pot dubtar de la discreció i savoir faire 
de na Meritxell Ruiz. Ben allunyada de 
tot escarafall. Així és com paguem els 
bons servents? Són uns altres els qui 
haurien d’haver fet el pas.

P

Amb la C-58, els 
vallesans i la resta dels 
catalans estem patint 
les conseqüències              
no desitjades de          
molts anys d’inacció

Quan han d’escollir entre diferents propos-
tes de mobilitat, els usuaris valoren els pros i 
contres de cada una d’elles, comparen i al fi-
nal es decideixen per l’opció que els resulta 
més útil, avaluant factors com el confort, el 
cost, el temps invertit i la resta d’activitats de 
la seva agenda diària. D’aquesta manera, si el 
sistema de transport públic no els garanteix 
els desplaçaments amb un temps de viatge, 
flexibilitat, freqüència, preu i comoditat rao-
nables, el vehicle privat esdevé la seva única 
alternativa. 

Per això des del RACC insistim, com a solu-
ció per disminuir les congestions, a demanar 
una millora de l’oferta i la qualitat del trans-
port públic, amb especial referència al servei 
de Rodalies, on cal exigir al ministeri de Fo-
mento (ADIF) les inversions compromeses i 
no executades. Igualment s’han de crear 
“hubs” comarcals de tren, on hi hagi aparca-
ments de canvi modal (park & ride) amb tari-
fes integrades al bitllet de transport públic, o 
consolidar la línia ferroviària transversal del 
Vallès. La gestió intel·ligent del trànsit, amb 

tecnologies que permeten establir límits de 
velocitat variables, és una altra opció que aju-
da la fluïdesa de la circulació i que ara mateix 
ens manca a la C-58. 

La recuperació econòmica implica des de ja 
fa mesos un augment progressiu del trànsit, ja 
que gran part de la circulació està directament 
vinculada a l’activitat laboral. De fet la conges-
tió, segons càlculs del RACC, pot créixer en els 
propers anys un 50%, assolint de nou els ni-
vells previs a la crisi, el que implicaria una pèr-
dua de competitivitat econòmica i un contra-
temps important per a la millora de la quali-
tat de l’aire.  

Per això cal posar remei al problema avui, 
sense esperar més. Les xifres del que paguem 
pels embussos de trànsit de la C-58 són da-
munt la taula. Ara falta la voluntat política de 
redreçar-les. La pròxima ampliació ja planifi-
cada de l’enllaç amb l’AP-7 podria ser un pri-
mer pas, però esperem de les administracions 
més iniciatives i fets. Els governants haurien 
de fer tot el possible per revertir un col·lapse 
crònic que implica un cost enorme –quasi 
46.000 euros per dia– en una via de comuni-
cació cabdal per al país. Amb la C-58, els va-
llesans i la resta dels catalans estem patint les 
conseqüències no desitjades de molts anys 
d’inacció. 
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