Nota de premsa

Estudi informatiu del "Cierre de la autovía orbital": ni els
números surten.
El cost d'un projecte barroer sense mesures d'inserció paisatgística, pel cap
baix el doble de l'anunciat per Fomento
Múltiples actes informatius: l'avantsala de la manifestació del 3 d'octubre.
De 387 milions d'euros a 919... i sense incorporar "millores"
Quan el Ministerio de Fomento va fer públic l'estudi informatiu del "Cierre de la autovía
orbital de Barcelona" el 30 de juliol, anunciava un cost estimat d'execució de 387 milions
d'Euros (vegeu la nota de premsa aquí).
A més de la inoportunitat de l'anunci, de la manipulació de la tramitació ambiental, de la
baixa solvència tècnica i la manca de seguretat jurídica de l'estudi informatiu, el Ministerio
de Fomento vol fer creure que aquesta via costarà pocs diners i la seva execució no es veurà
afectada per les limitacions pressupostàries que afecten tots els nivells de l'administració
pública.
La realitat de l'obra pública que executa actualment el mateix Ministerio de Fomento el
desmenteix categòricament. El cost previst per a aquest "Cierre" Terrassa-Granollers és 387
M€ per 34,7 Km. El cost previst per Km construït, IVA inclòs, és doncs de 11,52M€. Aquest
cost estimat esdevé ridícul si el comparem amb el cost dels trams en construcció entre
Abrera i Terrassa, tal i com es constata en la taula següent.
Quart Cinturó.
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Amb el preu unitari d'execució amb modificacions i en les condicions actuals de redacció (no
les admet cap ajuntament, ni s’adeqüen a la Llei del Paisatge), el cost del TerrassaGranollers seria de 919.2M€
Les desviacions, sense fer cap modificació al projecte en funció de les al·legacions per tal de
reduir l'impacte fragmentador i paisatgístic, són espectaculars. Només que s'incorporessin
alguns túnels i alguns viaductes, el cost estaria entre 1.200 i 1.500 M€. En un escenari
temporal tan llunyà, no es poden fer actuacions que millorin la competivitat dels transport
col·lectiu de persones i mercaderies que presentin un millor balanç de rendibilitat social?
Amb les dades de l’Estudi Informatiu a la mà, la correcció del pressupost implica a la
pràctica que el Quart Cinturó no és rendible.

Actes informatius: camí de la manifestació del 3 d'octubre a Sabadell
La Campanya Contra el Quart Cinturó, amb la col·laboració de diverses entitats, formacions
polítiques i ajuntaments, està realitzant una àmplia tasca de divulgació de l'estudi informatiu
i de les alternatives que impulsem. Fins avui s'han realitzat actes a Marata, Llerona, i
Sentmenat, a més de múltiples contactes amb ajuntaments i formacions polítiques, així com
punts d'informació al carrer a diversos municipis. Enfilant ja la imminència de la manifestació
del 3 d'octubre a Sabadell, els actes previstos són (llistat provisional susceptible de ser
ampliat; consulteu les actualitzacions i modificacions aquí):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dimecres 22, 21 h. Acte informatiu. Centre Cultural de Marata. Les Franqueses del
Vallès. Organitza: Centre Cultural de Marata
Dijous 23, 20 h. Acte informatiu. Masia de Can Ribas, Corró d’Avall. Les Franqueses
del Vallès. Organitza: Consell del Poble.
Dijous 23, 20h. Acte informatiu. Sala de cuines del Balneari de Can Rius. Caldes de
Montbui. Organitzen: Campanya contra el Quart Cinturó, ERC, ICV-EUiA-EPM,
Assemblea de Joves de Caldes i Ateneu del Molí d'en Ral
Divendres 24, 20 h. Acte informatiu i projecció del documental "Un país dempeus".
Sala petita de l'Auditori Miquel Pont. Castellar del Vallès. Organitza: Castellar
Sostenible. Amb el suport de l'Altraveu, ICV, ERC i la Campanya contra el Quart
Cinturó
Diumenge 26, matí. Caminada pels indrets amenaçats pel Quart Cinturó Les
Franqueses del Vallès.
Dilluns 27, 20.30 h. Acte informatiu. Consell de Poble de Corró d'Amunt. Les
Franqueses del Vallès. Xerrada Corró d'Amunt (les Franqueses). Organitza: Consell de
Poble de Corró d'Amunt
Dimarts 28, 20 h. Acte informatiu. La Sala. Llinars del Vallès. Organitza: Ass. per a la
Defensa del Corredor-Montnegre i Baix Montseny, "La Coordinadora"
Dijous 30, 12h. Acte informatiu. UAB (pendent de confirmar lloc). Organitza:
Campanya contra el Quart Cinturó
Dijous 30, 19.30 h. Acte informatiu. Casal Pere Quart. Sabadell. Organitzen: Entesa
per Sabadell / ICV-EUiA / ERC / Campanya contra el Quart Cinturó
Divendres 1, 20 h. Acte informatiu. Biblioteca Marc de Villalba. Cardedeu. Organitza:
Campanya contra el Quart Cinturó
Divendres 1, 20h. Acte informatiu. La Roca del Vallès (pendent de confirmar lloc).
Organitza: Campanya contra el Quart Cinturó

Tots aquests actes precedeixen la manifestació el diumenge 3 d'octubre a Sabadell per
reclamar un Vallès sense el Quart Cinturó. Podeu trobar-ne el cartell clicant AQUÍ. La
manifestació preveu dos actes que es complementen:
- 10.30 h. Concentració de bicicletes a l'avinguda de Can Deu (cantonada amb
l'avinguda de Matadepera). Les bicicletes sortiran en direcció a la plaça d'Antoni
Llonch per engruixir la manifestació.
- 11.30 h. Manifestació. Sortida de la plaça d'Antoni Llonch (al costat de l'estació
d'autobusos i de RENFE Sabadell Centre). La manifestació recorrerà el centre de
Sabadell fins a la plaça del doctor Robert, on es clourà amb la lectura d'un manifest.
Campanya Contra el Quart Cinturó
L'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès, 22 de setembre de 2010
NOTA
1.- Recordeu que es pot accedir a una versió virtual aèria del Quart Cinturó sobre el Google Maps clicant aquí
2.- Podeu trobar la documentació més rellevant de l'estudi informatiu i els models d'al·legacions clicant aquí
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