La Campanya Contra el Quart Cinturó considera que el PEMV no
resol els reptes reals de mobilitat del Vallès
El Pla Específic de Mobilitat del Vallès es valora com una estratègia de maquillatge del Quart
Cinturó
L’aprovació inicial del Pla Específic de Mobilitat del Vallès ha confirmat els temors que la
Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha vingut alertant des de fa temps. El Pla
presentat per part del Departament de Territori i Sostenibilitat no és creïble, no hi ha
capacitat de ser executat ni té capacitat d’aconseguir els objectius que es persegueixen. No
presenta cap mesura clau, cap decisió valenta, que permeti aconseguir els canvis necessaris
en la mobilitat al Vallès, sobretot en el context de la lluita efectiva contra l’emergència
climàtica.
El Pla fia la materialització de ¾ parts de les inversions necessàries al Ministerio de
Fomento, que ni ha participat en la seva redacció i ni es caracteritza pel compliment del
calendari de les inversions previstes els darrers decennis, a banda que algunes de les
actuacions no són de competència estatal. De fet, prop del 90% de les actuacions vinculades
al transport públic ja formaven part de diversos Plans que haurien d’estar completament
executats a dia d’avui. Com a exemple, els diversos intercanviadors ferroviaris previstos des
de fa ja vint anys, al Pla Director d’inversions 2001-2010. Compromisos i propostes de
millora ferroviària que, ni per reiterades, esdevenen ja creïbles.
Un altre dels elements fràgils del PEMV és que no disposa d’un calendari propi ni d’una
priorització de les actuacions que en pugui garantir la seva materialització. La CCQC
considera que el Pla no afronta amb ambició els reptes ambientals i econòmics de la
mobilitat en el territori vallesà i manté encara una proposta de Quart Cinturó maquillada. En
aquest context, el transport públic continua estant en desavantatge. Sembla, doncs, que
estem de nou davant d’una oportunitat perduda.
La CCQC segueix apostant per prioritzar els serveis de transport públic i la gestió de les
xarxes existents, completant amb inversions puntuals per a la seva millora. La saturació
ferroviària actual necessita d’actuacions urgents que evitin un estancament o una regressió
en el seu ús.
El Quart Cinturó en el marc del PEMV
Amb les mancances exposades, la CCQC considera que el PEMV vol servir d’excusa per
seguir avançant amb el Quart Cinturó. Tal com es va recordar a la sessió de presentació del
PEMV a Castellar del Vallès, la contractació dels treballs del PEMV anava acompanyada per
l'encàrrec de l’”Estudi d’oportunitat i avaluació per la millora del disseny i traçat de la B-40”.
De fet, l’encàrrec destinava el 38% del cost a l’encaix territorial del traçat d’aquesta via i
havia d’incloure l’anàlisi de la seva rendibilitat. Tot i que el termini de redacció no havia de

superar els 9 mesos i ja n’han passat 40, no s’han donat a conèixer encara aquests treballs
ni tenim constància del seu acabament.
Tot i no disposar d’aquests treballs, el Pla proposa un nou tram viari sota el nom de “Ronda
nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell”, una proposta viària que dóna continuïtat
a la B-40, el Quart Cinturó, de titularitat estatal, sense entrar ni tan sols a considerar les
incoherències respecte a la seva titularitat. La formulació del PEMV no hauria de ser una
excusa per vestir i bastir el Quart Cinturó de manera capciosa. Aquesta aposta comporta, a
més, el risc que la connexió entre la carretera de Castellar i la Ronda Oest de Sabadell no
s’executi mai.
En aquest context, tal com recollien els mitjans de comunicació, el Ministerio ha animat les
administracions a presentar al·legacions a l’Estudi Informatiu del Quart Cinturó, clar
símptoma de la manca de coordinació de l’administració autonòmica i l’estatal que ha
caracteritzat des de sempre la tramitació del Quart Cinturó.
Des de la Campanya ja s’ha fet una ronda de contactes amb les forces polítiques del
Parlament els darrers mesos per donar a conèixer la proposta de la Campanya amb relació al
PEMV. Les pròximes setmanes seguiran aquests contactes per tal de reivindicar un
compromís amb les inversions ferroviàries i de vies ciclables, així com de forma urgent un
major esforç en els serveis de transport públic i la gestió de la xarxa viària. En aquest sentit
la CCQC presentarà al·legacions al Pla i durà a terme una campanya comunicativa per
difondre les deficiències i els motius d’oposició al PEMV, així com les propostes de mobilitat
que defensa.
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