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Ni quart cinturó, ni ronda del Vallès
Les Candidatures Alternatives del Vallès van participar ahir diumenge a la manifestació 
contra el Quart Cinturó a Granollers. El conseller comarcal de la formació, els seus dotze 
regidors i força simpatitzants van encapçalar una pancarta amb el lema “Ni Quart Cin-
turó, ni Ronda del Vallès”, mostrant així la seva oposició a la construcció dʼaquest obsolet 
vial, així com a lʼalternativa plantejada últimament sota el nom de Ronda del Vallès. Des 
de les candidatures consideren que aquesta nova versió no millora en res a lʼanterior i de 
fet continua sent una obra innecessària i perjudicial pel Vallès. Les CAV plantegen que 
el Quart Cinturó, o Ronda del Vallès, és fruit dʼuna planificació expansiva, que promou 
la urbanització dispersa i lʼocupació del territori, i sʼhi oposen per idees de fons sobre el 
model de territori i mobilitat.

Aquests grups alternatius defensen un model de territori equilibrat, que preservi la xarxa 
dʼespais naturals, que potenciï el Parc Agrícola del Vallès, i que fomenti la urbanització 
compacta. És per això que un dels seus temes és la lluita per la conservació dels espais 
lliures que encara queden al Vallès, pels seus importants valors ambientals, patrimonials 
i ecològics, però també per les seves funcions social i paisatgística.

En defininiva, les CAV consideren que el Quart Cinturó no resol les necessitats de mobili-
tat actuals ni de futur i per això aposten per un model de mobilitat sostenible, que prioritzi 
el transport col·lectiu, amb la creació dʼuna veritable xarxa de comunicació per ferrocar-
ril, sense renunciar a altres mesures com ara la millora de la xarxa de carreteres existents 
i la supressió dels peatges de les autopistes de la regió metropolitana.
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