
La Campanya Contra el  Quart Cinturó mostra la seva oposició a la 
forma i els continguts del Pacte Nacional d’Infraestructures.

El  govern  no  admet  un  debat  obert  entre  el  conjunt  dels  interlocutors  i  
segresta la possibilitat d’un diàleg més productiu

El  pacte  continua  apostant  per  fer  més  km de  carreteres  (1.150)  que  de 
ferrocarril (1.000)

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) vol continuar  mostrant la seva oposició a 
qualsevol traçat del Quart Cinturó, sigui quin sigui el nom que en aquest moment es doni a 
aquesta via. Reiterem el nostre posicionament en un moment en què la tramitació del Pacte 
Nacional d’Infraestructures sembla voler incidir novament en generar confusió respecte el 
nom i la funció d’aquesta via que continua tramitant el Ministeri de Foment.

El discurs emès pel govern només pretén camuflar una intenció clara del PSC de continuar 
apostant per una via amb un caràcter prioritàriament de pas. Només així es pot interpretar 
el  fet  que  no  s’exigeixi  com a  primer  element  el  traspàs  de  la  seva  competència  a  la 
Generalitat, element indispensable per a poder parlar realment d’un altre tipus de via.

Manca un veritable procés de debat i rigor en l’avaluació del Pacte

Des  de  la  Campanya  també  volem posar  en  evidència  la  manca  d’un  veritable  procés 
d’interlocució  entre  els  agents  implicats  en  la  negociació  del  Pacte  Nacional 
d’Infraestructures per la nul·la voluntat del govern d’articular mecanismes que permetin un 
debat multilateral entre totes les parts.

Considerem evident la necessitat d’aquesta interlocució oberta en el marc d’un debat tècnic, 
que  inclogui  aportacions  qualitatives  i  quantitatives  en  què  els  aspectes  ambientals 
assoleixin el rang d’importància que mereixen en un moment estratègic com el que vivim. 
Trobem a faltar l’avaluació de la contribució del Pacte als reptes estratègics, ambientals i 
econòmics que té el nostre país i en concret la zona afectada pel projecte del Quart Cinturó.



Novament més carreteres que ferrocarril

Així, tot i que la inversió en ferrocarrils és superior a la inversió en xarxa viària, tal com 
anunciava el conseller Nadal en roda de premsa del passat dimarts 12 de maig, no deixa 
d’escandalitzar-nos que el Pacte inclogui més de 1.000 km de nova xarxa ferroviària i més 
de 1.150 km de nova xarxa viària de gran capacitat i nova xarxa bàsica. 

Des de la CCQC reiterem la demanda d'una veritable aposta estratègica per reequilibrar el 
sistema de mobilitat, amb la construcció de nova xarxa ferroviària i la reestructuració de la 
xarxa viària  actual,  limitant-ne el  seu creixement,  i  posant especial  èmfasi  en la gestió. 
Recordem que la  Campanya  ja  ha  informat  manta  vegades  com Catalunya  es  troba  al 
voltant  del  20% per  sobre  de  la  dotació  mitjana d'autopistes  i  autovies  de  les  regions 
metropolitanes  europees  de mes de tres  milions  d'habitants,  i  un 50% per  sota  de  les 
dotacions  en  ferrocarrils;  una  mostra  clara  que  no  es  prioritzen  els  avenços  socials  i 
ambientals. La inversió en l'estructuració d'un transport col·lectiu competitiu de persones i 
mercaderies  (només ho serà si  és  accessible  per  a tota la població,  amb una xarxa  de 
distribució territorial i prioritzada davant la mobilitat amb vehicle privat) també genera llocs 
de  treball,  també  permet  avançar  en  equitat  social,  i  contribueix  a  millorar  la  qualitat 
atmosfèrica i ambiental, a reduir la dependència energètica i a augmentar la competivitat 
econòmica.

Considerem que l’actual  acord del  govern respecte el  Pacte Nacional  d’Infraestructures i 
concretament sobre el Quart Cinturó no té solidesa per la impossibilitat d’ésser concretat 
davant  l’absència  d’un  projecte  comú  que  satisfaci  un  conjunt  suficient  de  les  parts 
implicades.

Demanem al Govern i a la resta d'agents que han de participar en la concertació del Pacte 
Nacional  per a les Infraestructures que escoltin i  prestin atenció al territori,  i  tinguin en 
compte les propostes de les entitats i organitzacions ambientalistes.
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