SABADELL 3 d’octubre de 2010
MANIFEST
Benvinguts i benvingudes
Els que estimem la nostra terra ens trobem novament a Sabadell, on fa 16 anys
ja es va organitzar la primera Marxa contra el Quart Cinturó, al Bosc de Can
Deu, un dels molts espais amenaçats.
Després, en aquests anys, ens hem manifestat a Granollers, a Terrassa, a
Abrera, a Sabadell, i ens hem mobilitzat contra el Quart Cinturó amb tot tipus
d’actes i accions per tot el Vallès.
Ho hem fet per tot el Vallès, des de llevant a ponent, per defensar els camps i
boscos, els torrents i les carenes plenes de vida que ens donen vida. Per
preservar el nostre paisatge que és la nostra llar.
I avui tornem a ser aquí, per mostrar un cop més el rebuig més enèrgic al Quart
Cinturó. Per proclamar que estem disposats a enfrontar-nos a la barbàrie que
pretén ferir de mort casa nostra, el nostre territori i el nostre patrimoni
ambiental, cultural, històric i social.
Ells, els amants de la destrucció que defensen el Quart Cinturó, els idòlatres de
l’asfalt

i

del

formigó,

els

apassionats

del

fum

i

la

contaminació,

els

especuladors... no tenen cap mena d’argument, no tenen cap raó que justifiqui
aquest atemptat i per això ens el volen imposar.
No tenen la raó, però la prenen per la força quan els convé, saltant-se si cal les
seves pròpies lleis, imposant infraestructures que el territori no vol, que el
territori no necessita. Però no defallirem pas.
Nosaltres en tots aquests anys de lluita hem après molt. Hem après que no
tenim cap dret a destruir el territori ni a deixar-lo destruir. Hem aprés que no
podem arrabassar el futur dels nostres fills i filles deixant construir autopistes
que l’únic que persegueixen és urbanitzar encara més les nostres comarques. En
aquests anys, no només no ens han convençut, sinó que els nostres arguments
encara tenen més pes, hem trobat noves raons per dir NO al Quart Cinturó.

Ells, en canvi, no sembla que hagin après res. No han pas après que les
agressions al territori són irreversibles, que ataquen els valors ambientals i
naturals, però també els valors històrics, culturals i socials de la nostra terra.
Nosaltres hem après que construir més carreteres vol dir generar més mobilitat,
que l’asfalt porta més especulació del territori, que fomentar que hi hagi més
cotxes porta a la destrucció, pessic a pessic del nostre país i de tot el planeta,
que tot això forma part de l’obsolet model de creixement de fa 50 anys, que tot
això ha de ser passat per sempre més.
Ells, no han après pas com funcionen les dinàmiques de la mobilitat. Que l’ús del
cotxe creix quan hi ha més oferta viària, que el model és insostenible, que cal
canviar la mirada per veure que hi ha altres alternatives.
Nosaltres hem après que el model de mobilitat actual és una de les principals
fonts d'emissió de gasos d'efecte hivernacle i una de les principals fonts de
contaminació i d’efectes negatius sobre la salut de les persones.
Ells no han après res sobre els greus efectes de l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle, no han après que el petroli s’esgota, no han après que cal apostar
per les energies renovables.
Nosaltres hem après que el transport col·lectiu genera més llocs de treball i més
estables que el transport amb vehicle privat. Fins i tot hem après -altres no ho
volen aprendre- que l'eficiència i la competitivitat energètica, ambiental i
econòmica del transport de mercaderies es diu transport ferroviari.
I tot el que hem aprés ens serveix per saber què volem.
-

Volem preservar els pocs espais naturals, els espais agrícoles i ramaders,
fonamentals per mantenir la biodiversitat i la qualitat ambiental de les nostres
comarques i la salut dels qui hi vivim.

-

Volem polítiques veritablement sostenibles i que es faci un ús racional del sòl i
del transport.

-

Volem que s’aposti inequívocament pel transport públic, l’opció més racional i
més econòmica. L’única que pot ser sostenible.

-

Volem reduir els gasos amb efecte hivernacle i, per tant, prou autovies.

-

Volem que es millori la xarxa secundària de carreteres, que comuniquen i
vertebren el territori.

-

Volem decidir per nosaltres i per això reclamem que les competències de les
infraestructures es traspassin a la Generalitat de Catalunya.

-

Volem que es respectin la veu de la ciutadania i els processos de participació i
que es tinguin en compte les nostres raons i argumentacions, però també que
els estudis presentats per l’administració siguin tècnicament solvents i no una
presa de pèl.

-

I, sobretot, volem que ens escoltin i ens respectin, perquè nosaltres coneixem
i estimem el territori en el que vivim i volem viure i per això volem un Vallès
sense el Quart Cinturó.

Apel·lem a la responsabilitat dels que han de gestionar bé el present però
sobretot el futur del nostre país. Apel·lem a la sensibilitat dels que poden ajudarnos a preservar el Vallès per a les generacions futures.
Perquè el Quart Cinturó són dures realitats i molts espais greument amenaçats.
Perquè tenim alternatives raonables i de pes a aquest desori com la potenciació
dels espais agrícoles del Vallès, la preservació dels espais naturals del Vallès, la
xarxa de ferrocarrils i tramvies a tot el Vallès, i un llarg etcètera interminable.
Tenim i defensem propostes de futur. No com ells, els defensors del Quart
Cinturó, que són la cultura del NO. El NO a la sostenibilitat, el NO a la
biodiversitat, el NO a la història, el NO a la qualitat de vida. EL NO AL FUTUR.
Perquè un país amb futur estima el seu territori.
NO al QUART CINTURÓ !!!
Sabadell, 3 d’octubre de 2010

