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Resolució en relació al projecte del Quart Cinturó  

45a Assemblea General Ordinària – 18 de febrer del 2023 

El Quart Cinturó de Barcelona o Autovia Orbital / B-40 és un projecte d’autopista dissenyat els anys 60 1 

que travessaria la part nord de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el 2 

Penedès. Aquestes comarques mantenen, encara avui, un notable patrimoni cultural, natural i agrari que 3 

és un llegat per a les generacions futures. 4 

El seu recorregut aniria paral·lel a l’actual autopista A-7 a través dels espais agrícoles i forestals propers 5 

als parcs naturals de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac, del Montseny i del Montnegre-Corredor. 6 

El Quart Cinturó és l’autopista paradigmàtica del model econòmic que fonamenta el seu creixement en 7 

la de depredació del territori i en el consum de l’energia fòssil, amb conseqüències nefastes sobre el 8 

canvi climàtic, la contaminació, la biodiversitat i l’equitat social.  9 

Al Vallès en els darrers quaranta anys s’ha perdut aproximadament el 47% de la superfície dels espais 10 

naturals d’ús agrari. Amb tot, encara romanen prop de 19.000 hectàrees d’espais agrícoles; un patrimoni 11 

que s’ha de preservar i garantir per una activitat agrària sostenible. És imprescindible garantir la base 12 

territorial dels espais naturals d’ús agrari i facilitar la viabilitat de les explotacions agràries amb l’objectiu 13 

de garantir el dret a la sobirania alimentària de proximitat i saludable.  14 

Els ecosistemes agraris periurbans són clau en l’estructura territorial de la bioregió del Vallès. A més, 15 

aporten béns i serveis ambientals d’abastament, de regulació, de suport i culturals. 16 

El Quart Cinturó és una infraestructura que no respon a l’objectiu de resoldre els problemes del transport 17 

al Vallès i a Catalunya sinó que té com a objectiu incrementar la urbanització del territori i colonitzar 18 

encara més el Vallès i malmetre els espais naturals de la plana. 19 

El moviment de rebuig que va despertar aquest projecte es va iniciar l’any 1991 a Sabadell i en aquest 20 

moment la Campanya contra el Quart Cinturó agrupa 279 entitats veïnals, ecologistes, excursionistes, 21 

estudiantils, socials, etc.  22 

La Campanya Contra el Quart Cinturó porta més de 30 anys defensant alternatives de mobilitat que 23 

promoguin el modes de transport sostenibles i la protecció del territori enfront el projecte del Quart 24 

Cinturó. 25 
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En el marc d’aquests objectius, la Campanya ha fet un tasca de reivindicació, d’anàlisi i sensibilització, 26 

alhora que ha fet seguiment de la tramitació administrativa i presentat al·legacions als documents 27 

elaborats per l’administració de l’Estat. 28 

L’evolució del coneixement sobre els impactes ambientals, econòmics i socials del model de mobilitat 29 

actual, amb conseqüències sobre la salut pública i amb un efecte determinant en el canvi climàtic, ens 30 

porta a una situació d’emergència recollida en tractats internacionals i en compromisos polítics presos 31 

en el conjunt d’institucions del país. 32 

Per tot l’exposat demanem l’aprovació dels següents acords: 33 

• Apostem per la conservació dels espais agrícoles i naturals, mantenint-ne la connectivitat i amb 34 

un ús racional del sòl. Demanem una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic i la 35 

reducció dels gasos amb efecte hivernacle amb actuacions limitades a la millora de la xarxa 36 

secundària de carreteres 37 

• Demanem que s’anul·lin totes les reserves viàries que tenen com a objectiu el desenvolupament 38 

del projecte del Quart Cinturó o Autovia Orbital, o de qualsevol de les altres denominacions amb 39 

les que s’ha anomenat aquest projecte. 40 

• Que s’insti al Departament de Territori a sol·licitar també al Ministeri de Transports i Agenda 41 

Urbana l’eliminació del projecte dins tota la planificació sectorial d’infraestructures de transport. 42 

• Que es traslladi aquest acord al Ministeri de transports i agenda urbana i al Ministeri de Transició 43 

Ecològica del Govern de l’Estat, al Departament de Territori i al Departament d’Acció Climàtica, 44 

Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès 45 

Occidental, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Campanya Contra el Quart Cinturó. 46 

  

Resolució presentada per Joves Unió de Pagesos. 


