
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), INICIATIVA PER 
CATALUNYA – VERDS (ICV) I CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
(CUP) COM AL·LEGACIÓ EN PRO D’UN MODEL TERRITORIAL I DE 
MOBILITAT 
 

 

Que el passat 30 de juliol de 2010 es va publicar al BOE número 184 l’anunci 
d’informació pública de l’Estudi Informatiu “Cierre de la Autovía Orbital de 
Barcelona” (clau EI.4-B-16), conegut popularment com a Quart Cinturó, amb un 
termini d’exposició pública prorrogat el 26 d’agost en l’anunci del BOE número 
207 fins el 9 d’octubre. 
 
Que el Quart Cinturó és un projecte viari que atempta contra els principis de la 
sostenibilitat i hipoteca les estratègies futures de reducció dels impactes 
ambientals de l’actual model econòmic, energètic, territorial i de mobilitat.  La 
seva construcció aniria en contra dels objectius de mitigació del canvi climàtic, 
incrementaria les emissions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants, 
afectaria patrimoni històric i paisatgístic, i captaria recursos que haurien de ser 
destinats prioritàriament a la creació d’una xarxa de transport col·lectiu. 
 
Que el Quart Cinturó no és una solució als problemes de mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona ni de les comarques que travessa, sinó que 
contribueix a un augment dels moviments en vehicle privat i al creixement dels 
actuals nivells de congestió.  La titularitat estatal de la via, així com la seva 
traça, el seu disseny i el seu dimensionament, impossibiliten la millora de la 
xarxa secundària de carreteres i la seva relació amb la xarxa bàsica existent. 
 
Que la injustificable convalidació del procés de consultes ambientals 
realitzades l’any 2004 invalida el conjunt del procediment d’avaluació ambiental 
ja que no s’adequa a la normativa ambiental vigent. 
 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cardedeu  
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Comparèixer en el tràmit d’informació pública de l’Estudi Informatiu 
“Cierre de la Autovía Orbital de Barcelona” (clau EI.4-B-16). 

 
2. Demanar, com a part interessada, a l’Estat espanyol que desestimi 

aquest projecte, cedeixi la titularitat de les reserves a la Generalitat de 
Catalunya i concentri les seves inversions en altres projectes de major 
rendibilitat social. 

 
3. Instar als governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya que la 

inversió prevista s’utilitzi per a la correcció del dèficit de la regió 
metropolitana en la xarxa de mobilitat col·lectiva (ferrocarrils, tramvies, 
carrils bus...), per reduir els punts negres en la xarxa de carreteres i 
millorar la xarxa de carreteres secundàries, i per dotar el corredor 
mediterrani d’una línia ferroviària de transport de mercaderies de llarg 
recorregut.  En concret: 

 



Ampliació de la xarxa ferroviària i tramviaire.  Noves línies de 
Martorell-El Papiol-Mollet, Sabadell-Granollers per la C-155, Caldes-
Mollet, Terrassa-Sabadell-Barberà-Cerdanyola, Terrassa-Les Fonts-
Rubí-Sant Cugat, Sant Cugat-Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Reixac, 
Terrassa-Martorell i Granollers-Mataró. 
 
Millora de la xarxa de carreteres secundàries.  Refer la C-155 com a 
via segregada amb un carril per sentit.  Enllaços amb les vies 
perpendiculars.  Completar el sistema de rondes als grans eixos urbans 
(Terrassa, Sabadell, Granollers). 

 
4. Manifestar el nostre suport a la manifestació convocada per la 

Campanya Contra el Quart Cinturó el proper diumenge 3 d’octubre a 
Sabadell. 

 
5. Donar trasllat del present acord a l’Excm. Ministre de Foment, el Sr. José 

Blanco, al Cap de la demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya, el 
Sr. Luis Bonet, i a l’Hble. Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, el Sr. Joaquim Nadal. 

 
 
 
 
 
 
 
Miquel Pujadas   Carles Guinart  Carles Roca 
Pel g.m. d’ERC   Pel g.m. d’ICV   Pel g.m de la CUP 


