Manifest: "30 ANYS DEFENSANT EL VALLÈS CONTRA EL QUART CINTURÓ"
Ara fa 30 anys ens vam començar a moure per donar a conèixer l’amenaça que suposava el
Quart Cinturó per a la Plana del Vallès. I avui fa exactament 28 anys ens trobàvem en aquest
mateix indret per construir col·lectivament un gran NO contra el Quart Cinturó.
Fa 30 anys ens vam organitzar per preservar el rodal, la biodiversitat, l’activitat agrícola, el
paisatge... Als mitjans de comunicació, llavors, tot just es començaven a sentir veus ecologistes
que alertaven dels perills de la creença errònia en un creixement il·limitat, de l’ocupació del
territori, de la pèrdua de riquesa natural. Però encara no érem prou conscients que ens
esperava una crisi climàtica i energètica amb conseqüències devastadores.
Ara la sostenibilitat és un dels conceptes més utilitzats en discursos, declaracions polítiques i
objectius globals de futur. Cada cop són més les veus que clamen per la necessitat de reduir
l’impacte humà sobre el planeta. Les directrius europees per lluitar contra l’emergència
climàtica i per reduir els elevats nivells de contaminació aconsellen no construir noves
infraestructures que puguin afavorir la pèrdua de biodiversitat i l’increment de la
contaminació atmosfèrica i els greus efectes sobre la salut pública.
Malauradament, això ha tingut poc efecte sobre la planificació d’infraestructures com el Quart
Cinturó. Els seus defensors s’entesten a mantenir-lo viu, fent oïdes sordes dels objectius de
reducció d’emissions, dels estudis que relacionen contaminació amb morts prematures, o de la
constatació que ens calen polítiques de proximitat a nivell agrícola i ramader.
El Quart Cinturó és un projecte anacrònic, que no es basa en cap anàlisi rigorosa, sinó en la
inèrcia per construir més i ocupar més territori amb un mal entès progrés. No està dissenyat
per resoldre les necessitats de comunicació de la Regió Metropolitana, sinó per afavorir
l’especulació en un model de creixement insostenible.
Ara mateix el veritable progrés va en sentit contrari. Tots els recursos s’haurien de dedicar a
invertir l’ordre actual de la mobilitat: a construir i millorar les infraestructures ferroviàries, a
millorar la xarxa actual de carreteres secundàries, a afavorir el transport públic col·lectiu i a
impulsar polítiques intel·ligents de reducció de la mobilitat.
Amb la gestió de residus hem après que no només cal reciclar i reutilitzar, sinó també reduir.
Amb la mobilitat cal fer el mateix: moure’ns amb menys impacte, però també aprendre a
moure’ns menys. No podem oblidar que la majoria dels vehicles motoritzats privats utilitzen
combustibles fòssils, que tenen un rol preponderant en el canvi climàtic.
Després de 30 anys continuem, amb més força, defensant els espais naturals més ben
conservats i més emblemàtics del Vallès: Ca n’Argelaguet i Ca n’Ustrell, bosc de Can Deu, Can
Moragues, Colobrers, Togores, Torre Marimon, Santa Justa, Llerona, Marata... El traçat del
Quart cinturó els trinxaria de ple i implicaria la pèrdua irreparable dels valors culturals, socials,
productius, ecològics i paisatgístics que atresoren actualment.

Després de 30 anys continuem, amb més força recordant que els reptes ambientals són cada
dia més urgents i que passen per reduir impactes sobre el territori. Per això, davant de la
voluntat del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana liderat pel PSOE-PSC de
reactivar el projecte, la Campanya Contra el Quart Cinturó s’ha de seguir mobilitzant per
defensar els espais naturals i la qualitat de vida fins aconseguir l’enterrament definitiu del
projecte.
Som aquí des de fa 30 anys defensant el Vallès
- Exigint que es desestimi la construcció del 4rt Cinturó
- Defensant polítiques per preservar la biodiversitat i el paisatge
- Descobrint la importància de l’activitat agrícola i ramadera
- Lluitant pels espais agroforestals de la plana del Vallès
- Denunciant els greus efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el medi ambient i la salut
pública
- Reivindicant més i millors trens: anem 30 anys tard en les inversions en transport públic
Som aquí des de fa 30 anys lluitant per Defensar el Vallès Contra el Quart Cinturó. Ha passat
prou temps perquè el “No al Quart Cinturó” deixi de ser un clam i sigui només el record d’un
passat que ja no tornarà més.
Perquè volem que la sostenibilitat deixi de ser només un lema de les declaracions polítiques,
volem polítiques racionals, coherents i ecologistes. No volem que hipotequin el futur del
nostre territori.
Defensem el Vallès contra el Quart Cinturó!
Sabadell, 29 de maig de 2022
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