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Les aglomeracions en els FGC del Vallès
Els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), coneguts popularment com 'els catalans', són una empresa
modèlica a Europa. Tot i tenir una dimensió reduïda pel fet que Catalunya no és un Estat i que el
territori està tristament i obligatòriament dominat per Renfe, tenen un gran prestigi internacional, tant
pel que fa a l'operació del servei ferroviari o al sistema de gestió de la seguretat com als plans
d'autoprotecció o a la comunicació d'accidents. N'hi ha prou de veure l'espectacle vergonyós que ofereix
Rodalies Renfe, dia rere dia, per veure'n la diferència. Començant per la puntualitat. Amb els FGC,
l'usuari sap el minut exacte que pujarà al tren i el minut exacte que serà a la seva destinació.
Aquesta efectivitat, però, no ha de ser considerada cap mèrit. Simplement és l'obligació que hauria de tenir tot
servei públic respectuós amb la ciutadania. Però el despropòsit que suposa Renfe és tan gran, tan colossal, que
s'agraeix l'eficiència dels Ferrocarrils de la Generalitat. No és estrany que el metro de la capital argentina,
Subterráneos de Buenos Aires, hagi decidit prescindir de les infraestructures ferroviàries espanyoles i
formar-se a través dels FGC.
Per això sobta tant que la línia del Vallès, especialment a Sant Cugat, pateixi unes aglomeracions immenses en
les hores punta del matí arran de la incorporació de les noves estacions a Sabadell i Terrassa. L'ampliació ha
fet que augmentés el nombre d'usuaris, cosa magnífica, però els trens que hi circulen no poden absorbir tanta
gent i el confort propi d'aquest servei se'n ressent. La companyia ha anunciat la compra de quinze nous trens
que, tan bon punt entrin en servei, resoldran la situació. El problema és que un tren no és un producte
'prêt-à-porter', sinó que cal encarregar-lo, fabricar-lo i provar-lo, i això requereix temps. Es comprèn que FGC
hagi demanat paciència, però ha deixat la gent astorada quan ha afegit que caldrà esperar fins a l'any 2019. És
a dir, tres anys! Em pregunto, per tant, si, aquesta comanda no es podia haver fet abans i en paral·lel al
desenvolupament del projecte de noves estacions. És molt agradable arribar a lloc a l'hora prevista, però
encara ho és més fer-ho com una persona i no pas com una sardina.
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