Un recorregut virtual pel Quart Cinturó
La Campanya Contra el Quart Cinturó converteix l'estudi informatiu del "Cierre"
en un viatge aeri virtual sobre el Quart Cinturó.
El debat sobre la traça proposada és un intent d'ocultar el debat sobre el
model de país.
Altres ajuntaments s'afegeixen a la sol·licitud de pròrroga del termini
d'informació pública
El Quart Cinturó, al Google Maps
La Campanya Contra el Quart Cinturó ha aplicat el traçat inclòs en l'estudi informatiu en una
aplicació del Google Maps. D'aquesta manera planera i senzilla, qualsevol usuari amb unes
nocions mínimes de navegació a la xarxa pot fer un viatge aeri virtual sobre el recorregut del
Quart Cinturó i identificar quines són les principals afectacions. Així, hom pot veure per on el
Ministerio de Fomento i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques proposen la
traça.
Podeu accedir a aquesta versió aèria del Quart Cinturó clicant aquí
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=h&msa=0&msid=114879315121545477441.00044fb7086789d7843b4&z=11

Així mateix, avui també hem incorporat seccions transversals del perfil de la traça i els
moviments de terres associats a la pàgina web on qualsevol persona pot consultar la
memòria executiva de l'estudi informatiu i els plànols. Podeu trobar tota aquesta informació
clicant aquí
http://www.adenc.cat/campanyes/pagina/quart-cinturo-estudi-informatiu-cierre-30-de-juliol-de-2010-memoria-i-planols

Recordem que facilitar l'accés universal a la informació amb les noves tecnologies és una
obligació de l'administració. A més de la data de l'anunci i de la durada de la informació
pública, les dificultats per accedir a l'estudi informatiu haurien d'obligar a l'administració de
l'estat a revisar profundament els seus protocols d'actuació.
Hi ha qui fa trampa i se salta passos previs
Intentar centrar el debat sobre la traça del Quart Cinturó no és res més que falsejar el
debat. Aquest és un dels principals objectius de l'anunci de l'estudi informatiu: no afrontar
com toca el debat al voltant del Quart Cinturó. Quan encara no sabem quins són els
objectius concrets que es volen assolir en usuaris de transport col·lectiu i quines
infraestructures són necessàries per assolir-los, hi ha qui pretén obviar aquesta discussió.
Hem de denunciar que obviar aquesta discussió és obviar el debat sobre amb quines
mesures farem possible créixer en usuaris de transport públic (el Quart Cinturó més aviat en
reduiria el nombre), com afrontem la millora de la qualitat atmosfèrica a la regió

metropolitana (més de 3000 morts anuals prematures per complicacions respiratòries
afegides a altres patologies), com reduïm l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com fem
més competitiu els transport de mercaderies de llarg recorregut en la xarxa ferroviària, com
abordem la dependència energètica de recursos externs (el transport n'és un dels principals
consumidors), com mantenim la connectivitat dels espais agronaturals que ens permet
disposar d'una elevada biodiversitat...
Aquestes qüestions són les estratègiques per un país. Centrar el debat en la traça del Quart
Cinturó és ignorar el debat veritable, és voler fer veure que amb obra pública sortirem de la
crisi, quan el que farem de veritat és gastar els pocs recursos de què disposem en
escenografies luxoses de decorats per a fotografies de cops de tisores en cintes inaugurals...
Noves sol·licituds de pròrroga
Com ja us vàrem informar el passat 5 d'agost, la Campanya Contra el Quart Cinturó va
formular la sol·licitud de pròrroga del termini d'informació pública de l'estudi informatiu al
Ministre de Foment, José Blanco, i al Cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a
Catalunya, Luis Bonet. Així mateix, va demanar als 18 ajuntaments afectats directament o
indirecta pel projecte (Terrassa, Matadepera, Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat,
Polinyà, Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, Lliça d'Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, Canovelles, la Garriga, Granollers, les
Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i Cardedeu) que sol·licitessin aquesta mateixa
pròrroga al Ministeri. La proposta és que el termini es prorrogui fins al 4 d'octubre, per així
compensar els 27 dies hàbils d'informació pública que coincideixen amb el juliol i l'agost.
Fins avui, els ajuntaments de Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, Sabadell i
Terrassa ens han comunicat que han formulat ja aquesta sol·licitud.
La Campanya agraeix públicament la petició d'aquests ajuntaments.
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