
Junts diem NO al 4art Cinturó! Una història que toca la seva fi

Aquesta passada setmana, veiem com el Consell de Govern de la mà del seu
portaveu, el conseller Nadal, presentava l’avantprojecte del què serà
el nou Pla Territorial Metropolità de Barcelona, és a dir, el full de
ruta que marcarà les pautes del creixement i d’ordenació demogràfica,
urbanística i d’infrastructures  que tindrà la regió en els propers
anys.

Ens mostrem sorpresos, un altre cop, per la inclusió de nou, del projecte
del Quart Cinturó. Sense partida pressupostària però amb un traçat
marcat i amb una nova sorpresa, el gasoducte que ha de connectar amb
l’Estat francès que es construirà pel recorregut del Quart Cinturó!

Entenem que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona és un document
marc que té un pes específic de gran relleu per al futur de les nostres
comarques i que la inclusió del projecte del Quart Cinturó torna a posar
sobre la taula dues realitats que xoquen entre sí; el model que ha
caracteritzat aquest país des de fa 30 anys, que és el d’adequar i
ampliar la xarxa viària de curt i llarg recorregut com a eix bàsic que
fomenta majoritàriament el transport privat, en detriment d’un model
molt més proper a la realitat europea, que és el de millorar i
desenvolupar una xarxa de transports públics més àgil, extensa i
accessible per a tots els ciutadans. 

Creiem doncs, que arribat l’hora de plantar-nos i d’aturar aquest doble
joc amb un projecte que no té el suport majoritari del territori i que no
s’adequa a les necessitats de les nostres comarques.

Nosaltres, militants d’ERC, demanem d’un cop per totes una posició
clara de la direcció nacional d’ERC en contra del projecte del Quart
Cinturó, perquè així ho demana i ho ha decidit el territori, i perquè
així ho marca el pacte del Tinell. Ja no valen més dobles discursos ni
contradiccions entre partit i govern. Nosaltres diem Prou! 

Ens sorprèn també, que ens haguem d’assabentar per la premsa, de les
intencions de fer passar el gasoducte cap a l’Estat francès pel traçat
del Quart Cinturó, sense que hi hagués un debat intern en els òrgans de
treball i de debat corresponents en el sí de partit. Tot plegat, ens
sembla, un cúmul de despropòsits.

Reiterem doncs, que nosaltres militants d’ERC no volem aquest projecte, i
demanem que la direcció nacional del partit defensi l’alternativa
consensuada entre tots, la qual passa per l’ampliació i millora del
traçat de la c155, de Sabadell a Granollers la qual també hauria de
connectar amb la c60 tal i com defensa l’entitat ADENC.

Així mateix, ens oferim de nou, a la direcció nacional del nostre partit,
per a fer un front comú en contra d’aquest projecte, i a favor d’un
model alternatiu consensuat amb el territori i adequat a les realitats



reals de les nostres comarques i municipis. Tots junts podem i volem dir NO
al Quart Cinturó!


