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Resumen : En este articulo se hace referencia a los movimientos sociales ur-

banos. con especial incidencia en los que son motivados por la amenaza que

representa la action urbanistica. Concretamente, se presenta tin analisis de

los aspectos internos y externos del movimiento social urbano originado en

el Valles Oriental y Occidental como reaction al proyecto de construction del

Cuarto Cloturon, redactado en 1966. Este movimiento se articulara a traves

de la Campana contra el Cuarto Cinturon, iniciada en 1994 y todavia hoy

activa.

Palabras clave : Movimientos sociales urbanos. ciudad, conJliclo. Cuarto Cin-

turon.

Abstract : This article is a case study of what is known as urban social move-

ments. The term refers to the threat that is represented by urbanistic action.

We present an analysis of the internal and external aspects of the urban so-

cial movements as seen specifically in the Valles Oriental and Occidental.

This urban social movement began as a reaction to the construction of the

Quart Cinturo, initiated in 1994, and is still active.
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1. Objectius de 1'estudi

Als darrers anys, assistim a la proliferacio do lenomens de mobi-
litzacio col•lectiva que son dificils d'englobar dins de les teories que
fan referencia als grans moviments socials del que s'ha anomenat la
societat postindustrial. No es poden considerar moviments socials
en un sentit general, ni tampoc dins del que les teories d'Offe' o
Raschke2 defineixen com a «nous moviments socials'.;

Una serie d'estudis sociologics van tenir la voluntat de crear, a
principis dels anys setanta, un nou mare teoric que s'ajustes mes a
1'evoluci6 seguida per les formes i els ambits de mobilitzacio de la so-
cietat civil: aquests s'anoinenaran moviments socials urbans (Cas-
tells, 1971; Borja, 1973; Villasante, 1984). Es tracta d'un terme molt
generic que compren des dels conflictes referits al conjunt de bens i
serveis urbans, com ara l'habitatge, els equipaments o l'urbanisme,
fins a la gestio de les institutions de la ciutat.

L'objectiu del nostre treball sera, doncs, a partir d'un cas real, la
Campanya Contra el Quart Cinturo, intentar veure, raonar i justili-
car per que un moviment social d'aquestes caracteristiques es pot
considerar moviment social urba tenint en compte les seves especifi-
citats en el moment actual.

Es per aixo que la Campanya contra el Quart Cinturo, un movi-
ment social originat al Valles Oriental i Occidental i al Baix Llobre-
gat, ens servira de referencia per aplicar tot el mare teoric. En primer
lloc, per facilitar la comprensio del sorgiment d'aquest moviment so-
cial, caldra perlilar el mare de eonflicte en que ha nascut. Seguida-
ment es proposa definir el cos doctrinal en que es fonamenta 1'ana-
lisi, explicant que s'enten per moviment social urba.

En un proxim apartat, s'estudiaran els aspectes interns de la
campanya, com ara la seva estructura, l'organitzacio, la composicio
social i les motivations per a la participacio, aplicant allo que els teo-
ries han apuntat sobre aquests elements, i es farce el mateix amb els

1. Claus OFFS, Partidospoliticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistenia, 1988.

2. J. RASCIKE, Soziale Bewegungen. Ein hisiorisch-sysiemalischer Grundriss,

Frankfurt/ Nova York, 1985.

3. Raschke ha formulat una definicio del clue serien tot aquest conjunt de nous

moviments socials. Tenint en compte la generalitzacio que implica Iota definicio. espe-

cialment d'un let tan complex coin es el dels nous moviments socials, considerem que

es la definicio nres operativa per al nostre estudi. Raschke deliniria els noes movi-

ments socials cons a ,agents col•lectius mobilitzadors que persegueixen l'objectiu de

provocar, aturar o anul•lar un objectiu social tonaniental. Per a aquest fi actuen amb

una certa continu'ltat. tin elevat nivell d'integracio simbolica i tin baix nivell d'especiti-

cacio de rols. valent-se de formes d'accio i d'organitzacio variables.
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aspectes externs, tenint en consideracio el tipus de pressio exercida,

1'orientaci6 de les demandes, els objectius perseguits, i tinalment, la

voluntat negociadora i de continuitat.

2. Els moviments socials urbans

L'evolucio de I'Estat del benestar durant la postguerra mundial

provoca una serie de canvis en les formes de participacio social en el

sistema politic. Claus Offe`i planteja que a partir dels anys setanta

s'assisteix a un trencament de la dicotomia entre Estat i societat civil

que porta a 1'aparici6 de noves modalitats de mobilitzacio social, al

marge de les doctrines, i a la practica a escala institucional de la de-

mocracia liberal i de 1'Estat del benestar. Els canals de comunicacio

politica esdevenen insuficients i els conflictes no poden continuar

resolent-se mitjancant l'estatisme. D'aquesta manera sorgiran els

nous moviments socials, que es basaran en una diversificacio de la

ideologia i en l'aparicio d'uns nous valors socials, promovent un

canvi en les actituds participatives.

Ens adonem, pero, que no totes les mobilitzacions socials que te-

nen hoc avui es poden inserir en la conceptualitzacio anterior, ja que

algunes tenen una vessant estrictament urbana que les diferencia

de la resta: parlem dels moviments socials urbans. Aquests s'origi-

nen, en el cas d'Espanya, a la decada dels setanta, en el context dels

filtims anys del franquisme i comencament de la transicio democra-

tica, a causa de la insostenibilitat de la situacio urbana. Els factors

que la van prococar van ser fruit d'una industrialitzacio intensiva i

una urbanitzacio anarquica que van concentrar activitats i poblacio

en arees urbanes que van exigir intervencions costoses (equipa-

ments i serveis basics). Les aglomeracions van generar rapidament

un sobtat deteriorament de les conditions de Vida o, almenys, 1'ame-

naca que aquest es produis. El sistema politic local, fragmentat i

desbordat, no podra donar resposta a la situacio (Borja, 1986).

Els actors passius d'aquesta situacio van ser les classes popu-

lars, provinents de les arees rurals, reubicades a les periferies de

les grans ciutats, conformant aixi les'arees metropolitanes i alte-

rant la concepcio tradicional de ciutat, tal com ens diu Tomas R.

Villasante.5

4. Claus op. cit.

5. Tomas RVn .i.AsAN're. Comunidadcs locales. Analisis, mouirnienlos sociales y at-

lernaliuas. Madrid , Hombre Sociedad Ciudad. Instituto de Estudios dc Administra-

tion Local. 1984.
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El canvi urbanistic i social es causa i conseq iencia, segons
Borja,`3 d'una triple crisi: la crisi d'un model de creixement supercon-
centrat amb alts costos socials, la crisi politica d'un Estat que es
desmembra provocant la perdua d'eficiencia del govern local, i, final-
ment, la crisi estrictament urbana, basada en l'especulacio i la
manca de planificacio urbanistica. Les noves classes populars i
obreres seran l'artifex de les reivindicacions del moment, en un prin-
cipi especifiques de demandes de bens i de serveis, pero que esdevin-
dran moviments amb voluntat d'aconseguir uns objectius generals
de canvi social.

Tot i que el concepte de moviments socials urbans es extrema-
ment generic, Castells' el definira com «una accio conscient col.lec-
tiva orientada a la transformacio del significat urba institucionalit-
zat contra la logica, l'interes i els valors de la classe dominant. Boija
ampliara el concepte definint-los com a «moviments de les classes
populars que partint de reivindicacions urbanes aconsegueixen un
nivell de generalitat d'objectius i de potencialitat politica que modifi-
quen les relacions de poder entre les classes,,.

Pot semblar que la definicio de moviments socials urbans nomes
es refereix a les mobilitzacions collectives que van tenir lloc als anys
setanta i que no es pot aplicar a les actuals. La nova situacio socio-
politica ha generat un canvi inevitable en les reivindicacions urba-
nes i en la composicio d'aquests moviments, que tanmateix no afecta
la naturalesa urbana del moviment. Es per aquest motiu que Borja8
establira una tipologia que permeti englobar des d'aquells movi-
ments originaris fins als presents. Diferenciara entre:

- moviment generat pel deteriorament important i sobtat de les
condicions de vida;

- moviment generat per un deficit constant d'habitatge o de ser-
veis;

- moviment d'oposicio a la politica urbana de l'AdministraciO:
- moviment generat per l'amenaca que representa l'accio urba-

nistica.

Es dins d'aquest darrer tipus on podriem incloure la Campanya
contra el Quart CinturO, i es per aixo que passarem a centrar-nos en

6. Jordi BoRUA, Por unos municipios democraticos. Diez anos de reflexion politica y
movirniento ciudadano. Madrid, Instituto de Estudios de la Administracion Local. 1986.

7. Es considerara (Castells, 1986, p. 431) que on moviment ve definit per les seves
metes i en el cas dels moviments socials urbans 1'objecle d'aquesies sera la ciutat.

8. Jordi BORJA, Por unos municipios dernocrdl icos.

120



La Cnnrpanya coals ci Quart Cinturo.

Un mouiment social urbd

les caracteristiques que Borja li atribueix. Es tracta de l'oposicio a

aquelles accions urbanistiques i obres publiques (com ara la cons-

truccio d'un cinturo) que comportin consegiiencies com ara expro-

piacions, degradacio del medi urba o del medi ambient i increment

de costos que reverteixin en la poblacio.

3. El conflicte entorn del Quart Cinturo

El Quart Cinturo es el nom que rep la via rapida que ha de comu-

nicar les poblacions d'Abrera (Baix Llobregat) i Sant Celoni (Valles

Oriental), passant per totes les ciutats mitjanes de la segona corona

metropolitana de Barcelona; d'aqui li ve el nom de Quart Cinturo.

Aquesta via ha de passar, doncs, pels municipis de Sabadell, Ter-

rassa i Granollers com a mes importants, i tambe per Sant Celoni,

Caldes de Montbui. Santa Eulalia de Roncana i Sentmenat entre

d'altres.

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de millorar la xarxa de co-

municacions existent en aquesta area i que pot quedar desfasada si

es compleixen les previsions de creixement del transit per a mes

enlla de l'any 2000. No podem obviar que aquesta es una zona amb

un important potencial de creixement economic, urbanistic i de-

mografic. A mes, Farea to importancia estrategica com a pas del

transit provinent de 1'interior i del sud de la peninsula cap a la resta

d'Europa i viceversa. Aixi mateix, cal esmentar el model de creixe-

ment i de redistribucio de la poblacio de 1'area de Barcelona i la seva

rodalia i que esta implicit en la xarxa de comunicacions que es pro-

mou.

El projecte do construccio del Quart Cinturo ja sorgeix el 1966 en

1'Administraci6 periferica de 1'Estat. Amb la instauracio de la de-

mocraeia i el naixement de 1'administraci6 autonomica, la Generali-

tat de Catalunya va recuper el projecte incorporant-lo al Pla General

de Carreteres de Catalunya de 1'any 1985. Posteriorment, 1'avant-

projecte del Quart Cinturo (1988) va posar en relleu que aquesta po-

litica havia esdevingut prioritaria per a l'Admini stracio, en aquest

cas 1'auton6mica. L'avantprojecte va comportar, a mes, l'entrada

dels ajuntaments en el proces d'elaboracio d'aquesta politica pu-

blica. El Pla General de Carreteres de Catalunya va ser aetualitzat,

mitjaneant una norma transitoria, el 1993, per mitja de la Llei de

carreteres de Catalunya. El 1995 es va reformar el Pla de Carreteres

de Catalunya i va apareixer de nou el Quart Cinturo, aquesta vegada

prolongat fins a Sant Celoni. La finalitat del Quart Cinturo era, se-

gons el criteri del Ministeri d'Obres Publiques, Transports i Medi
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Ambient (MOPTMA), evitar el pas per Barcelona dels vehicles que
anaven de Madrid a la Jonquera i cap a Franca o be des del Pais Va-
lencia a la Jonquera. Es a partir d'aqui que el ministeri s'implica en
el projecte incorporant-lo al Pla Director d'Infraestructures 1993-
2007.

La construecio d'aquest cinturo afectara la poblacio concenirada
entorn del seu tracat, d'una banda disminuint la seva qualitat de
vida i afectant irreversiblement el medi ambient, i de l'altra, causant
greus impactes en 1'estructura urbanistica i socioeconomica.

En primer hoc comportaria la perdua d'espais agricoles i forestals
del Valles i del Baix Llobregat, ja que tindria un impacte considerable
en els pares naturals que es troben ubicats en aquestes comarques
(el Montnegre i el Corredor, el Montseny i Sant Llorenc del Munt i la
serra de l'Obac); les migracions de fauna es veurien amenacades, i es
niodificarien els cabals dels rius. D'altra banda, el Ilux circulatori
previst implicaria un augment de la contaminacio almosferica i
acustica.

Entre els aspectes socioeconomics i urbanistics, trobem la deses-
tructuracio de les ciutats i pobles de la zona afectada en no proces
urbanistic de creacio de suburbis, fins a constituir-se en un conlinu
urba, gran suburbi de Barcelona. Aixo implicaria una imminent ex-
tineio de la poblacio pagesa de la zona i un impacte sobre la identitat
i la vida social, cultural i economica.

Sera a partir del 1992, quan el MOPTMA impulsa el projecte, que
es comeni ara a gestar el moviment d'oposicio a aquesta politica con-
creta que s'acabara constituint com a Campanya contra el Quart
Cintur0. El que s'erigira com a nucli avanGat de la protesta sera el
grup ecologista Associacio per la Defensa i 1'Estudi de la Natura de
Catalunya (ADENC), que comencara una etapa d'informacio i de de-
bat entorn del greuge que pot generar el Quart Cinturo. A partir d'a-
quest moment, les intervencions de 1'ADENC se centraran a intentar
convertir els perjudicis individuals que comporta l'obra publica en
reivindicacions generals de tot un territori. Es amb aquesta conver-
sio que podem comencar a parlar de la Campanya contra el Quart
Cinturo com a moviment social urba que inicia el proces de mobilit-
zacions col•lectives.9

9. Jordi Bo2JA, a 4-lementos teoricos para el analisis de los moviniicntos urba-
nos,,, Cuadernos deArquiteclura, num. 94 (Barcelona, 1973), estipula tres vises en la
crea,iO d'un moviment social urba: tin pcriode de recull d'inlonuacio quc permeti
concebre la situacio com a inacceptablc i, generalment, perjudicial: la creacio de rei-
vindicacions collectives que permetin una presa de consciencia general, i, finalment.
la manifestacio explicita de les demandes de la poblacio.
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4. Aspectes interns de la Campanya contra el Quart Cinturo

4.1. Estructura

L'impuls del noviment sorgeix des de l'organitzacio ecologists

ADENC (amb el suport de la Comissio Ecologica de la Federacio d'As-

sociacions de Veins -FAV-, la Unio Excursionista de Sabadell i la

Unio de Pagesos), que veura necessaria la implicacio de bona part de

la societat civil del Valles i del Baix Llobregat per vertebrar una veri-

table resposta d'oposicio. En aquest sentit, comencaran les adhe-

sions d'una pluralitat d'entitats que percebran la construccio del

cinturo com un problema global del territori, generant un efecte si-

milar al d'una bola de neu.

Donada la gran quantitat d'entitats que s'impliquen en la lluita,

es veura la necessitat de crear una coordinadora que dirigeixi i orga-

nitzi les demandes i les actuacions, i que prendra cos en la Cam-

panya contra el Quart Cinturo. Totes les entitats tenen vida propia al

marge de la Campanya, pero coincideixen en 1'interes de la no-cons-

truccio del cinturo. En aquest sentit, tambe cal apuntar que dins

d'aquest proces es creen dues dinamiques diferenciades segons les

comarques. Ens trobern que en el cas del Valles Occidental s'aprofita

l'estructura de funcionament de 1'ADENC per impulsar la Campanya

contra el Quart Cinturo, mentre que al Valles Oriental, sense menys-

tenir la importancia que to 1'ADENC corn a motor del moviment, s'han

potenciat de manera mes intensa les plataformes civiques especifi-

ques de caire municipalista.

D'aixo es despren una Clara voluntat d'implicar tot el teixit asso-

ciatiu d'aquestes comarques i no tan sols els individus directament

afectats. S'optara, per aquest motiu, per una estructura de relacions

horitzontals (Castells, 1986) entre els components de la campanya,

que es constituira de manera assemblearia. D'aquesta manera s'ha

permes que les entitats portessin a terme actes propis en el sentit

d'organitzacio i execucio. pero que han estat inserits dins de les acti-

vitats previstes pel moviment.

4.2. Organitzaci6

Encara que els moviments socials urbans han d'estar connectats

amb el sistema per obtenir, almenys en part, els seus objectius, han

de ser autbnoms, des del punt de vista de la seva organitzacio i de la

seva ideologic, respecte a qualsevol partit politic (Castells, 1986).

La Campanya contra el Quart Cinturo no existeix legalment com
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a organitzacio; les entitats que la conformen no n'han considerat ne-
cessaria 1'elaboraci6 d'estatuts juridics propis. Afxo, entre molts al-
tres factors com la seva voluntat d'actor del tipus outsider en tot el
conflicte, ha condicionat el seu financament, que ha consistit basi-
cament en l'aportacio economica de les 270 entitats que la confor-
men quan calia organitzar algun acte reivincatiu. L'altra font d'in-
gressos utilitzada ha estat el financament extraordinari mitjancant
la venda de samarretes, pins i adhesius, a mes de les aportacions
particulars voluntaries a un compte corrent. No es tracta, per taut,
d'un ftnancament a partir de quotes obligatories.

Pel que fa a l'organitzacio interna com a coordinadora, podern as-
senyalar que els membres de les entitats assisteixen a reunions pe-
riOdiques en que s'informa sobre l'evolucio de la campanya i del con-
flicte i es proposen les pautes d'actuacio conjunta.

No s'ha observat la constitucio de lideratges forts en el si de la
campanya, ni tampoc trobern alliberats o professionals remunerats
en el seu interior. Tanmateix una serie d'individus han tingut una
implicacio mes gran en el proces, ja sigui per la seva disponibilitat o
pels seus coneixements tecnics, f s'han constituit com a referents
per a la dinamitzacio de la campanya. La teoria de Borja10 ens per-
metria classificar aquest moviment dins d'allo que considers ((orga-
nitzacions reivindicatives de participacio popular» .

4.3. Composicio social

Per als autors que han estudiat els moviments socials urbans
(Castells, 1986; Borja, 1986), el fet que explica la composicio del mo-
vimeni prove de la seva propia genesi, es a dir, de la urbanitat. Per
tant, els components dels moviments urbans provenen d'una varie-
tat de situacions socials, de sexe i etniques d'acord amb els seus
contextos urbans.

En la Campanya contra el Quart Cinturo es pot afirmar que el
grau d'heterogeneitat dels membres que la componen es molt elevat.
Aixo en certa manera es degut a la dimensio civica de la campanya,
que engloba associacions ecologistes, partits politics (sobretot grups
municipals), joventuts de partits politics, associacions de veins, en-
titats ludicoculturals, seccions locals de sindicats, multitud de ca-
sals populars, etc. El que explicaria l'heterogeneitat del moviment
seria la participacio dels afectats a partir del territori. Aixo es consta-

10. Jordi BORJA, Por unos municipios democrdticos.
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table pel fet que no ha aconseguit o no ha tingut la voluntat de mobi-

litzar les associations i els ciutadans d'altres zones geograliques.

La Campanya contra el Quart Cinturo es nodreix de gent provi-

nent de diverses capes de 1'est.ructura social, amb edit, medi (ru-

ral/urba) i motivations per a 1'actuaci6 molt diferenciades: des d'inte-

ressos particulars -manteniment de la propietat- fins a interessos

globals -preservacio del medi natural.

4.4. Motivacions per a la participacib

Es des de les administrations central i autonomica que s'impulsa

i es gestiona la construccio del cinturo, una obra publica que implica

la transformacio socioeconomica i mediambiental del Valles i del

Baix Llobregat. Per tant, no es tracta nomes d'un grup concret d'a-

fectats, sing de tot un territori que es veu impossibilitat de tenir ac-

ces a les institutions que decideixen sobre el seu futur. El consistori

municipal, la institucio mes immediata als ciutadans, no to com-

petencia directa sobre la implementacio de la politica, i, per tant, no

hi haura cap instrument institucional representatiu del territori al

qual aquells es puguin dirigir per exercir pressio politica.

Aquest fet motivara els ciutadans i les entitats afectats a constituir-

se en moviment social urba i a donar un caire no institucional a les se-

ves reivindicacions. No es preten esdevenir part implicada en el proces

de decisio, sing erigir-se en gran moviment d'oposicio i aixi fer evident

la negativa social al Quart Cinturo. La gran implicacio social es possi-

ble, ja que no es tracta de crear un grup interlocutor amb les adminis-

tracions, desvinculat de la base social afectada, sing que es ]a partici-

pacio de cada individu o entitat la que dona forca al moviment.

5. Aspectes externs de la campanya contra el quart Cinturo

5.1. La pressio com a mitja

La forca reivindicativa, en el cas de la Campanya contra el Quart

Cinturo, es mesurara en termes quantitatius, es a dir, s'observara la

voluntat de mobilitzar el major nombre possible de ciutadans, ja que

la seva eina de pressio es la cohesio social dels afectats. No es preten

realitzar actes radicals desestabilitzadors de l'adversari (l'Adminis-

tracio central i 1'auton6mica), sing posar de manifest la desconnexio

entre representants politics i representats mitjancant actes ludico-

rcivindicatius.
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Borja" estipulara una classificacio propia dels moviments socials
urbans en la qual podem trobar reflectida la dinamica d'actuacio de
la Campanya contra el Quart Cinturo. L'autor ens parla d'una «mani-
festacio publica de l'oposicio a una situacio o programa d'actuacio));
es tractaria de la participacio activa en assemblees i concentrations
per tal de fer explicita la voluntat col•lectiva. Seran manifestacions de
protesta i campanyes d'informacio que permetran anar ampliant i ge-
neralitzant cada cop mes el moviment reivindicatiu. Caldra buscar el
suport de la premsa, dels tecnics i de les institutions professionals i
ciutadanes. L'objectiu principal d'aquest tipus de pressio es aconse-
guir la solidaritat d'importants sectors de la poblacio.

Per fer mes entenedora 1'acci6 de la Campanya contra el Quart
Cinturo, hem cregut convenient d'adjuntar una brew cronologia d'al-
guns dels seus actes:

- Juny de 1992. Primer acte public amb ones jornades de debat
durant quatre dies a Sabadell, organitzades per 1'ADENC (Associacio
per la Defensa i 1'Estudi de la Natura de Catalunya), la Comissio
Ecologica de la FAV (Federacio d'Associacions de Veins), la Unio Ex-
cursionista de Sabadell i la Unio de Pagesos, sota el titol: ((El Quart
Cinturo i el medi ambient)). En aquestes jornades es va analitzar
l'impacte que ocasionaria la nova via.
- 29 de maig de 1994. Marxa contra el Quart Cinturo al bosc de

Can Deu de Sabadell. La van organitzar les entitats aplegades a la
Campanya Quitra o Vida amb el suport de mes de setanta entitats.
La participacio va ser dunes quatre mil persones.
- 6 de novembre de 1994. Manifestacio-tract orada a Granollers

amb la participacio de mes de tres mil persones.
- 6-7 de maig de 1995. Acampada-eoncentracio a Torrebonica,

que va aplegar mes de dues mil persones. Shi van celebrar debats,
projections, audiovisuals, concerts...
- Abril-maig de 1995. Concurs de fotografia, sota el lema: ^^Quart

Cinturo, quitra o vida».

- 20 de maig de 1995. Concert de Lluis Llach contra el Quart
Cinturo amb l'espectacle «Un pont de mar blava» al pavello d'esports
de les Franqueses. Hi van assistir dues mil persones.
- 20 de febrer de 1996. La Campanya contra el Quart Cinturo va

lliurar 6.000 postals-signatures al ministre Josep Borrell i al conse-
11er Artur Mas. Es demanava que es reconsideres la construccio de la
via.

11. Jordi 13oIJA. Por unos rnunicipios democraticos.
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EVOLUCIO DE LA PARTICIPACIO

7000

DATA

Dad- exbetes dr hr I bliairib del .Diarr de Srdxrzlrlb ainb lwslertontal als ,, Ws.

q
Nombre persones

- Febrer i marc de 1996. Campanya de senyalitzacio d'indrets

amenacats. Aquesta campanya va consistir en la col•locacio de tres-

cents retols en els espais naturals amenacats pel Quart Cinturo, des

d'Abrera fins a Sant Celoni.

- 19 de maig de 1996. Unes dues mil persones van participar en

la marxa-manifestacio de Terrassa a Sabadell.

- 28 de gener de 1997. La campanya va restar congelada fins a

aquesta data, ja que s'esperava el segaent pas de 1'Administraci6

entorn del projecte. Un total de 34 ajuntaments, 14 departaments

de diferents administracions (Generalitat, Diputacio, consells co-

marcals...) i 27 entitats, van rebre l'oEstudi informatiu de l'autovia

orbital de Barcelona, tram Abrera-Sant Celoniil. A partir d'aquest

moment es va fer una campanya de recollida de suggeriments per

part d'entitats i particulars a fi de presentar-los al Ministeri de Fo-

ment.

- 14 de mare de 1997. Es presenten mes de 3.500 al•legacions

individuals i 90 d'entitats contra 1'estudi informatiu del Ministeri de

Foment.
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- 27 d'abril de 1997. Manifestacions simultanies a Sabadell i a
Granollers contra el Quart Cinturo. Hi assisteixen unes cinc mil per-
sones entre les dues convocatories.

El proces de mobilitzacio ciutadana mostra importants alts i bai-
xos durant els tres anys mes candents del moviment. Tanmateix cal
observar que el pic del febrer de 1996 es degut a una recollida de sig-
natures que es va portar a terme en un periode forca ampli. En reali-
tat, si obviessim aquest punt, ens trobariem amb una corba de parti-
cipacio concava, amb els seus maxims de participacio en el primer i
1'ultim acte de la campanya. L'efervescencia de les mobilitzacions va
disminuint a mesura que passa el temps fins al 1997, en que es re-
activa atesa la inevitabilitat de la implementacio del projecte. En els
darrers anys aquest moviment ha restat en suspens, ja que el pro-
jecte es mante tambe aturat.

5.2. Orientacio de les demandes i objectius perseguits

La Campanya contra el Quart Cinturo compleix perfectament
l'objectiu propi dels moviments socials urbans: partint d'una reivin-
dicacio puntual i concreta, en aquest cas la no-construccio del cin-
turo, articula una demanda de canvi mes amplia, que sera l'oposicio
al model economic i territorial que la Generalitat de Catalunya pro-
posa per al Valles i el Baix Llobregat. El Quart Cinturo i el Pla Terri-
torial General de Catalunya condemnen, segons la campanya, les
comarques velnes de Barcelona a esdevenir un apendix industrial
subordinat a la gran metropoli. Es per aixo que les seves demandes
no se centren nomes en la retirada definitiva del projecte del Quart
Cinturo, sing tambe en una revisio substancial del Pla Territorial
General de Catalunya que permeti un desenvolupament sostenible i
autonom de les comarques de la periferia de Barcelona.

La forca de les demandes de la campanya radica en la presentacio
d'alternatives viables a la construccio del Quart Cinturo. Aquestes
son:

- I:eliminacio dels peatges de les autopistes, amb el retorn a la
titularitat publica dels trams d'autopista afectats per les conces-
sions i les prorrogues respectives.
- La millora de la xarxa de carreteres locals i comarcals i l'aug-

ment de la capacitat de les autopistes ja existents mitjancant la
construccio de nous accessos i de mes carrils ally on sigui realment
necessari.
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- La posada en funcionament de la linia de tren entre el Papiol i

Mollet, paral•lela al tracat previst per al Quart Cinturo.

- L'establiment d'un servei eficac de transports publics entre
les poblacions del Valles Oriental, el Valles Occidental i el Baix Llo-
bregat.

La presentacio d'aquestes alternatives to la voluntat de giiestio-

nar els objectius oficials que justifiquen la construccio del cinturo.

Aixi, des de la ciutadania s'opta per la millora i 1'aprofitament maxim

de les carreteres, autopistes i linies de ferrocarril ja existents. La

campanya negara el suposat increment espectacular de transit a

1'autopista A-7 previst a partir de l'any 2000, ja que des de la inaugu-

racio de les rondes de Barcelona aquest ha disminuit un 30 %; a

mes, considera l'autopista A-7 i 1'Eix Transversal una garantia suffi-

cient per al flux de vehicles entre Franca i la peninsula i viceversa.

5.3. Voluntat negociadora

Tota negociacio ve condicionada pel tipus d'objectius fixats per
les dues parts en litigi; aixi, doncs, si ens trobem en un cas de finali-

tats totalment oposades, la negociacio sera, com a minim, dificil.
Aquest es el cas de la Campanya contra el Quart Cinturo i les admi-
nistracions implicades, ja que la construccio o no del cinturo son
objectius absolutament antagonics. No existira, doncs, dinamica de
negociacio, sing que tan sols hi haura espai per a un jot de tot o
res.'2 La reivindicacio es una actitud defensiva davant una politica
aprovada pel poder politic que no admet matisos ni punts concilia-
dors.

Es pot dir que no existeix negociacio en el sentit estricte de la pa-
raula, pero, tot i aixi, es necessari analitzar com aquest moviment
social urba s'ha relacionat amb les institutions implicades.

La Campanya contra el Quart Cinturo s'ha negat rotundament a
acceptar la construccio de la infraestructura, encara que aquesta
hagues assurnit, per exemple, la reduccio de 1'impacte ambiental a
nivells minims. D'altra banda, veiem que es un col•lectiu l'exigencia
del qual es unica i que per tal d'aconseguir-la no to capacitat per do-
nar res a canvi.

La Campanya contra el Quart Cinturo ha centrat els sews esforcos
a presentar unes alternatives versemblants i viables al projecte, que

12. Aquest aspecte es defineix a Manuel CASI•ELIS, La Ciudad y las masas. Sociolo-
gia de los movimientos sociales urbanos, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
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permetessin acomplir els objectius marcats per 1'Administraci6. pero

canviant radicalment la politica a seguir. Els representants del movi-

ment no s'enfrontaran a les administracions tan sols amb la Ilista de

greuges i perjudicis, sing que aportaran una solucio basada en el rea-

profitament de les infraestructures ja existents; d'aquesta nianera es

guanyara credibilitat davant de l'opinio publica i es complicara en-

cara mes la possible resposta administrativa.

Tot i que alguns partits politics d'ambit local s'hagin afegit a la cam-

panya, aixo no comporta en cap moment un augment de la voluntat

negociadora, ja que aquests han compartit al mateix nivell les deman-

des de la campanya i no han tingut una voluntat de rebaixar-les.

5.4. Voluntat de continuitat

En el moviment social urba que hem agafat com a objecte d'estudi

queda palesa la caracteristica que no existeix la voluntat de conti-

nuitat mes enlla dels objectius programats, basicament per dos mo-

tius molt concrets:

- En primer floc, perque, segons es despren de les declaracions

fetes pels responsables de la campanya, el moviment tindra el seu

punt i final quan s'hagi resolt el conflicte, ja que evitar la construccio

del Quart Cinturo es la seva unica rao de ser.

- En segon terme, actualment el conflicte ester aturat i aixo ha

provocat que la Campanya contra el Quart Cinturo hagi deixat de

funcionar actiament i resti a 1'expectativa que es reprengui la laten-

cia del conflicte.

Tot i aixi, no es pot obviar que la campanya ha aconseguit crear

un mare referencial per a altres tipus de mobilitzacions, com tambe

una praxi organitzativa (per exemple, en el cas de la discussio sobre

el tracat del tren d'alta velocitat al Valles). Tambe ha aconseguit in-

troduir a la zona del conflicte un debat sobre l'ordenacio territorial,

del qual s'ha ocupat basicament 1'ADENC, i la creacio d'una cons-

ciencia col•lectiva en alguns pobles, cpm es el cas de Marata. Es el

que Borja'; definira com a ^^efectes urbans i efectes politics. Entre

els primers destaquen la legitimacio de la reivindicacio, el caracter

generador de noves demandes del moviment i la presa de conscien-

cia de l'opinio publiea, efectes que poden donar floc a una modifica-

13. Jordi BoRJA, Por unos municipios democraticos.
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cio do la politica urbana a implementar. D'altra banda, els efectes
politics estaran definits per 1'autor com la potenciaeio de la mobilit-
zacio per part dels ciutadans davant de futurs greuges de l'Adminis-
tracio, la coordinaeio i la unitat d'aecio entre els grups socials i la so-
lidaritat amb altres moviments similars. Com a consegflencia es
desenvolupara una amplia consciencia ciutadana d'oposicio a la po-
litica urbana que pot donar hoc a un moviment politic de caracter
popular.

Conclusions

L'analisi de la Campanya contra el Quart Cinturo ens posa de
manifest que el terme urbd, com a definidor dels moviments socials
urbans, ha sofert una transformacio, sobretot pel que fa al seu abast
territorial. Si en els seus origens hi havia una identificacio entre el
terme urbd i el concepte estricte de ciutat (Castells, 1971), avui
aquest s'ha expandit fins al punt que es poden considerar conilictes
urbans tots aquells que tenen hoc en arees metropolitanes o zones
periferiques que reben la influencia de les grans ciutats.

Del que es tracta, doncs, es de tenir en compte el modus uivendi i
les actituds urbanes com a variable explicativa i no limitar 1'espai ter-
ritorial a una unica ciutat. Aixo es pot observar en la Campanya con-
tra Cl Quart Cinturo, al voltant de la qual una serie de ciutats i muni-
cipis es coordinen arran dun conflicte merament urba.

Un dels trets principals que ha definit la Companya contra el
Quart Cinturo com a moviment social urba ha estat el seu origen es-
pontani com a replica a un projecte administratiu; aixo l'ha portat a
constituir-se en una coordinadora organitzada no tan sols tenint
com a base els afectats, sino tambe implicant-hi tot el teixit social de
les tres comarques perjudicades (Valles Occidental, Valles Oriental i
Baix Llobregat). S'ha observat, doncs, una ampliacio d'objectius,
que, partint de l'oposicio contundent a la construccio del cinturo, ha
permes encetar un debat mes extens sobre quin ha de ser el model
territorial de la zona circumdant de Barcelona. S'ha constituit com
un moviment lligat a un ambit territorial molt concret sense voluntat
d'expandir-se a altres zones urbanes atesa la seva especificitat d'ob-
jectius.

Algunes caracteristiques concretes d'aquesta campanya han rea-
firmat la seva naturalesa de moviment social urba. Entre aquestes,
cal considerar la seva creacio rere 1'esgotament dels canals tradicio-
nals de participacio, la seva composicio social heterogenia, la no vo-
luntat d'institucionalitzar el moviment, una coordinaeio i una es-
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tructura horitzontal que permet la implicacio directa de tots els seus

membres i una pressio basada en la mobilitzacio dels ciutadans.

Els moviments socials urbans acostumen a generar en la poblacio

una consciencia de territori i de problematiques comunes. Aquest ha

estat el cas clarissim de la Campanya contra el Quart CinturO, ja que

ha desenvolupat una cohesio, inexistent fins aleshores, entre els

ciutadans de les tres comarques que els permetra establir una xarxa

d'interrelacions i una praxi organitzativa per a mobilitzacions i con-

flictes futurs.
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