
Divendres 27 de maig del 2022  3

15 ANYS PER A 6,2 
QUILÒMETRES

1985
Segons la nomenclatura de 
carreteres, la B-40 o Quart 
Cinturó, figuren al Pla de 
Carreteres de Catalunya 
des de 1985. 

2007
Arriben les màquines i co-
mencen les obres del tram 
Viladecavalls- Olesa de 
la B-40. És el tercer tram 
d’un projecte que ja ha exe-
cutat dos trams restants: 
Olesa-Abrera i Viladeca-
valls-Terrassa. Paradoxal-
ment, la idea inicial del mi-
nisteri era començar pel 
tram intermedi, que final-
ment ha estat l’últim i que ja 
acumula 15 anys d’obres per 
a només 6,2 quilòmetres de 
trajecte.

2010
Era la primera data d’aca-
bament de les obres, que 
s’havien d’executar en uns 
4 anys. El 2010, la crisi del 
sector financer i de l’immo-
biliari va paralitzar l’obra pú-
blica i va deixar sense acti-
vitat el projecte de la B-40. 

2019
Amb els treballs a mig gas, 
la natura va malmetre una 
part de l’autovia ja execu-
tada. Una esllavissada va 
destrossar un tram ja pavi-
mentat en terme de Vilade-
cavalls.

2022
Després de superar diver-
ses aturades per raons pres-
supostàries, a la recta final 
de les obres un modificat, el 
segon, per un import proper 
als 30 milions, ha tornat a 
deixar el projecte sense ca-
lendari. El document fa més 
d’un any que va de despatx 
en despatx. Els treballs pen-
dents necessiten més d’un 
any d’execució, que s’hau-
rà d’afegir al calendari quan 
les màquines tornin a Can 
Trias.

Els municipis, el sector econò-
mic i les institucions catalanes no 
han parat de viatjar els darrers anys 
a Madrid per reclamar la reacti-
vació de les obres i l’acabament 
del tram Viladecavalls-Olesa del 
Quart Cinturó. Una llarga llista de 
reunions infructuoses, carregada 
de promeses incomplertes. 

Ara, l’home de les infraestruc-
tures a Madrid és un català i un 
professional que coneix molt bé 
el territori.  Xavier Flores, secre-
tari general d’infraestructures del 
MITMA, ha participat en la redac-

Vista del nus viari
Els treballs del nus 
viari que ha de 
connectar la B-40 
amb les carreteres 
de la zona continua  a 
mitges. La imatge és 
desoladora després 
de tres quinquennis 
d’obres / ALBERTO TALLÓN

Xavier Flores, l’home de les 
respostes, serà als Premis Cambra

ció del Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès i en el perllongament 
d’FGC. 

Flores coincidirà amb les em-
preses terrassenques el dia 24 de 
juliol, en el marc de l’acte de lliu-
rament dels Premis Cambra 2022. 
El secretari general és una de les 
autoritats convidades a l’acte, 
juntament amb el secretari ge-
neral de Presidència i Polítiques 
Digitals i Territorials de Catalunya 
Ricard Font. 

Tothom espera que el juliol Xa-
vier Flores aterri al Teatre de la 

Passió d’Olesa, on es farà la gala 
de lliurament dels Premis Cam-
bra, amb novetats sobre el projec-
te i amb un calendari tancat per a 
la finalització dels treballs. Fins i 
tot abans, el ministeri podria fer 
un anunci en positiu, apunten des 
de la Cambra.

El tram intermedi de l’autovia  
afronta ara a un repte burocràtic, 
no pressupostari. El segon modi-
ficat de l’obra ha necessitat l’apro-
vació del Consell d’Estat per a la 
seva tramitació, un pas que s’ha 
eternitzat a Madrid.


