
Inici  de  la  campanya  de  recollida  d'al·legacions  a  l'estudi 
informatiu del "Cierre"

La Campanya Contra el Quart Cinturó inicia la recollida d'al·legacions contra  
l'estudi informatiu.

Una presentació sintetitza els motius d'oposició i les alternatives proposades en  
el document "Propostes territorials. El Vallès sense el Quart Cinturó".

Reconeixement als ajuntaments que han sol·licitat una pròrroga en el termini  
d'informació  pública,  i  reconeixement  de  les  limitacions  del  Ministerio  de  
Fomento.

Campanya de recollida de signatures d'al·legacions a l'estudi informatiu
La Campanya Contra el Quart Cinturó ha iniciat una campanya de recollida de signatures en 
suport a una al·legació de caràcter genèric a l'estudi informatiu del "Cierre de la autovia 
orbital de Barcelona", sotmès a informació pública el passat 30 de juliol.

L'al·legació (hi podeu accedir clicant aquí) té un caràcter genèric atès que calia iniciar la 
campanya de recollida  de signatures  de manera ràpida  per  respondre  a  la brevetat  del 
termini d'informació pública, el qual finalitza encara oficialment el 2 de setembre. Amb el 
títol "Al·legació en pro d'un nou model territorial i de mobilitat" el document fa un repàs molt 
sintètic  als  motius  d'oposició  al  Quart  Cinturó  i  demana  la  desestimació  el  projecte,  la 
transferència de les reserves a la Generalitat i el destí de les inversions en la correcció del 
dèficit en infraestructures de transport col·lectiu per a persones i mercaderies, d'acord amb 
el document "Propostes territorials. El Vallès sense el Quart Cinturó", presentat el 2007 (hi 
podeu enllaçar aquí).

Aquesta  al·legació  de  caràcter  generalista  serà complementada  amb una al·legació  més 
extensa  de  marcat  caràcter  tècnic  i  jurídic  subscrita  per  les  entitats  que  integren  la 
Campanya Contra el Quart Cinturó i altres que s'hi vulguin afegir.

Per  acompanyar  aquesta  al·legació  estem  distribuint  una  presentació  que  sintetitza  la 
informació relativa al Quart Cinturó i integra imatges de suport (hi podeu enllaçar clicant 
aquí).

Noves sol·licituds de pròrroga
Com ja us vàrem informar els passats 5 i 9 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 

http://www.adenc.cat/sites/default/files/docsadjunts/10011%20CCQC%20alegacio%20Cierre.pdf
http://www.adenc.cat/sites/default/files/docsadjunts/elvallessenseQC%2010%20v4r.pdf
http://www.adenc.cat/sites/default/files/docsadjunts/elvallessenseQC%2010%20v4r.pdf
http://ccqc.pangea.org/cat/alternat/vallessenseqc/0711ElVallesSenseQCdoc.pdf
http://ccqc.pangea.org/cat/alternat/vallessenseqc/0711ElVallesSenseQCdoc.pdf


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 que sol·licitessin aquesta mateixa pròrroga al Ministeri.

La Campanya vol reconèixer públicament les gestions fetes pels ajuntaments de Caldes de 
Montbui, Cardedeu, Castellar del Vallès, les Franqueses del Vallès, Palau-solità i Plegamans, 
Sabadell  i  Terrassa.  Aquests  són  els  ajuntaments  que ens  han comunicat  oficialment  o 
telefònicament que han formulat aquesta demanda al Ministerio, però fem extensiu el nostre 
agraïment a qualsevol altre Ajuntament que hagi fet la mateixa demanda. Entenem que el  
gest d'aquests ajuntaments és significatiu atès que reivindica clarament el ple exercici d'un 
dret  democràtic  (la  participació  en  condicions  de  normalitat  de  la  ciutadania  en  els 
mecanismes de presa de decisions) independentment de les diferents opinions que aquesta 
infraestructura genera.

A hores d'ara sabem, per comunicacions de representants dels mateixos ajuntaments i per 
declaracions  del  conseller  Nadal  que  el  Ministerio  ha  anunciat  una  pròrroga  fins  al  9 
d'octubre. No obstant això, sembla ser que el Ministerio no farà public aquest anunci fins a 
gairebé esgotar el límit del termini ara vigent. Contrasta aquesta lentitud per resoldre una 
pròrroga (només han d'analitzar  tirant llarg 10 demandes de pròrroga  d'un full)  amb la 
premura  amb  què  les  entitats  ciutadanes  hem d'analitzar  els  2850  fulls  A3  de  l'estudi 
informatiu. Fins i tot els ajuntaments, amb poc personal, han pogut trametre la sol·licitud de 
pròrroga.  Contrasta  per  tant,  les  urgències  que  exigeix  el  Ministeri  a  la  ciutadania  i  la 
lentitud  amb  com  el  Ministeri  afronta  la  signatura  d'una  pròrroga  que  hauria  estat 
innecessària si haguessin fet les coses correctament respectant els drets de participació de 
la ciutadania i les administracions locals i publicant d’entrada un termini d’exposició pública 
no coincident amb el període vacacional.

De  moment,  i  mentre  no  hi  hagi  un  anunci  oficial  del  perllongament  del  termini,  la 
Campanya està obligada a informar que el  termini  d'informació pública  finalitza  el  2 de 
setembre. La formalitat ens hi obliga. Una situació tan grotesca que ha arribat a l'extrem de 
convertir el conseller Nadal en un èmul dels ja desapareguts "serenos".

Campanya Contra el Quart Cinturó
L'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès, 20 d'agost de 2010

NOTA
1.- Recordeu que es pot accedir a una versió virtual aèria del Quart Cinturó sobre el Google 
Maps clicant aquí
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=h&msa=0&msid=114879315121545477441.00044fb7086789d7843b4&z=11

2.- Podeu trobar la documentació més rellevant de l'estudi informatiu clicant aquí
http://www.adenc.cat/campanyes/pagina/quart-cinturo-estudi-informatiu-cierre-30-de-juliol-de-2010-memoria-i-planols

Més Informació: Toni Altaió 937 171 887 655 179 694 taltaio@adenc.cat
http://ccqc.pangea.org
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