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Terrassa, 10 de juliol de 2014

El torrent de les Monges recuperarà el seu traçat
original i ordenarà l’activitat d’horta
És una de les primeres obres relacionades amb el projecte de l’Anella Verda

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, està
duent a terme treballs de recuperació del torrent de les Monges, a la finca de
Mossèn Homs. L’acció s’emmarca dins el conjunt d’inversions i actuacions en
l’Anella Verda de Terrassa.
El projecte de recuperació de la llera del torrent de les Monges i els seus marges
contempla una sèrie d’actuacions per fases que tenen com a objectiu revertir els
processos de degradació provocats per la presència d'horta no ordenada, per tal de
garantir la funcionalitat ecològica del torrent. L’àmbit d’actuació està delimitat pel
límit de la finca, al nord, la carretera de Castellar, al sud, la mateixa riera, a l’est, i el
camí que baixa en paral·lel, a l’oest. En total, l’àmbit d’actuació comprén uns 3.600
m2
Durant aquest mes de juliol es desenvoluparà la primera fase del projecte, que
consisteix a fer diferents moviments de terres per recuperar la traça original de la
llera, que al llarg dels anys s’ha perdut com a consequència de l’activitat d’horta no
ordenada molt present en aquesta zona. Aquesta primera fase també inclou
I'arranjament d'un tram de camí de la carena oest i el condicionament de I'espai
disponible per a aprofitar-Io per l’activitat agrícola.
Les obres, adjudicades a Natural i Art Jardiners, suposen una inversió de 26.015€.
Els treballs van començar el passat dijous i tenen una durada prevista de 29 dies.
Més endavant està previst continuar desenvolupant el projecte, amb accions com
l’enderroc de les construccions i tanques associades a l’activitat d’horta no
ordenada, que no segueixen la normativa urbanística vigent, i recuperar l'activitat
agrícola de les plataformes que ho permetin, a banda d'afavorir la recuparació del
bosc de ribera als marges de la llera.
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L'Anella Verda de Terrassa és el continu territorial a I'entorn de la ciutat, entre els
límits construïts de la ciutat compacta i el límit municipal, i està formada per diversos
enclavaments d’alt valor ecològic, paisatgístic i social, entre els quals hi ha la finca
de Mossèn Homs i aquest torrent. A més d’aquestes actuacions de millora de
l’entorn natrural, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar el passat mes de maig l’Avanç
del Pla de l’Anella Verda, que estableix els principals eixos d’actuació i les mesures
a dur a terme per a ordenar i gestionar el conjunt de terrenys agroforestals que
envolten el nucli urbà. Aquests eixos d’actuació i aquestes mesures, així com les
eines necessàries per posar-les en pràctica es detallaran en el text complet del Pla,
que s’acabarà de redactar en els propers mesos.
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