Nota de premsa
Terrassa, 15 de gener de 2015

La ventada del 9 de desembre va fer caure més de
100.000 arbres a l’Anella Verda de Terrassa
Al casc urbà s’han tret la majoria dels arbres i s’han fet les obres més urgents

Terrassa continua treballant per recuperar-se dels efectes de la ventada del passat 9
de desembre, que va provocar dos morts i quantiosos danys materials. Mentre
avança la retirada d’arbres de la trama urbana i es van fent obres de reparació al
centenar d’edificis públics danyats, ahir es va presentar al Consell Municipal de Medi
Ambient la valoració dels danys ocasionats pel vent a l’Anella Verda, l’entorn natural
de la ciutat. Els càlculs a partir de la superfície afectada revelen que, entre boscos
públics, finques privades, camins i torrents, el vent va fer caure uns 118.000 arbres,
la retirada dels quals podria costar al voltant de 880.000 €.
La majoria dels danys es concentren a l’est de la ciutat, a la plana del Vallès, tot i
que s’han detectat arbres caiguts per tota l’Anella Verda. Dins de les finques de
titularitat pública, la més afectada, amb uns 35.000 exemplars perduts, és Can
Bonvilar, tot i que hi ha afectacions importants també a Mossèn Homs (prop de
5.000) i a Can Casanovas (més de 1.800) entre altres.
Els exemplars caiguts són sobretot pins blancs de gran alçada i diàmetre. En una
proporció molt menor, hi ha també pins pinyers i alguns roures i alzines. La
presència massiva d’arbres caiguts o a punt de caure, a més de deixar
impracticables els camins, comporta riscos de seguretat per a les persones que
puguin transitar per aquestes finques. També suposen un perill en cas d’incendi
forestal i, en el cas dels exemplars caiguts en rieres i torrents, poden comportar
desbordaments dels cursos d’aigua. En aquest sentit, cal recordar el Decret de
l’alcalde de 12 de desembre, que recomana a la ciutadania, a efectes de garantir la
seguretat de les persones i fins a nou avís, no accedir a l’entorn natural i no realitzarhi cap mena d’activitat recreativa, i als propietaris de finques forestals afectades que
extremin les precaucions a l’hora d’accedir a les finques.
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Els serveis tècnics municipals han valorat en més de 445.000 € la retirada d’arbres
de camins, torrents i boscos públics, mentre que a les finques privades els costos
podrien sumar uns 433.000 € més. Actualment, s’està estudiant com fer aquesta
retirada per tal que l’impacte econòmic sigui el menor possible gràcies a la
valorització de la fusta. A partir de l’endemà de les ventades, les actuacions s’han
centrat en alliberar el pas dels camins públics que tenen trànsit rodat i que donen
accés a finques i habitatges, d’altres camins públics o d’ús públic que també tenen
elevada freqüentació i són molt propers a la ciutat, i d’alguns camins que s’inclouen
dins la xarxa de prevenció d’incendis. En l’àmbit de l’Anella Verda, a banda dels
efectuats pels diferents propietaris, l’Ajuntament de Terrassa ha desplegat quatre
equips: un format per personal de Medi Ambient reforçat per un pla d’ocupació, un
segon amb personal del servei de Gestió de l’Espai Públic, un format per Voluntaris
Forestals de Terrassa i una empresa externa contractada. A dia d’avui aquests
equips han dut a terme una vintena d’actuacions en punts diversos.
Als danys estrictament forestals caldrà afegir els costos de la reparació de la coberta
del Centre d’Interpretació Ambiental de Can Bonvilar i de l’edifici auxiliar, malmeses
per la caiguda d’arbres, i de les depuradores del torrent del Salt i Font de
l’Espardenyera, entre altres afectacions que s’han d’acabar de quantificar.
El plenari del Consell Municipal de Medi Ambient va coincidir en la reunió d’ahir amb
la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat en considerar la necessitat de la
recuperació dels boscos abans de la campanya de prevenció d’incendis forestals de
l’estiu que ve, i molt especialment, en l’obertura de tots els camins de la xarxa bàsica
per a la vigilància i l’extinció d’incendis. En aquest sentit, ja s'està treballant en trobar
les solucions adequades per a l’acompliment d’aquest objectiu, conjuntament amb
l’Associació de Propietaris per a la Sostenibilitat de les Finques Agrícoles i Forestals
de Terrassa i Matadepera, i amb la participació també del Consell Comarcal del
Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona.

La retirada d’arbres a la trama urbana, molt avançada
A l’àmbit urbà, fins ara s’han dut a terme els treballs més urgents, tant a la via
pública com en edificis, prioritzant totes aquelles actuacions imprescindibles per a
garantir la seguretat i per a mantenir la prestació dels serveis públics. Aquestes
actuacions, amb càrrec al pressupost municipal de 2014, han comportat ja una
despesa de més de 550.000 €. Tanmateix, moltes de les actuacions pendents, com
ara substituir els arbres caiguts, no comporten tanta urgència, i dependran en bona
mesura de l’arribada dels ajuts d’altres administracions. Recordem que l’Ajuntament
de Terrassa ha demanat a la Generalitat de Catalunya una subvenció
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d’1.050.763,45 € en concepte de despesa per reposició d’infraestructures, acollint-se
a la línia d’ajudes obertes pel govern català als ens locals afectats per les ventades.
La retirada d’arbres caiguts al medi urbà està a hores d’ara molt avançada. Tots els
arbres que van caure en carrers i places (uns 300) han estat ja retirats, i també molts
dels aproximadament 700 que van caure en parcs i jardins, com ara els del parc de
Sant Jordi. Un cop finalitzada la retirada de restes, que encara s’allargarà unes
setmanes, caldrà retirar les soques i reparar les voreres, tasca que es durà a terme a
través d’un pla d’ocupació. De moment no es contempla la replantació de l’arbrat, i
quan aquesta finalment es porti a terme, en molts casos els exemplars perduts no es
podran reposar per altres d’iguals, atès que molts d’ells eren arbres centenaris, que
no es poden adquirir en vivers.
Per fer possible aquestes tasques intensives de retirada d’arbres i branques de
carrers, parcs i altres espais públics, el servei de Gestió de l’Espai Públic s’ha vist
reforçat durant el mes de desembre amb la contractació de sis empreses externes
mitjançant un decret d’alcaldia.
Paral·lelament, s’estan duent a terme les reparacions necessàries en el centenar
d’edificis públics afectats en major o menor grau. Als 29 centres educatius públics
afectats, la pràctica totalitat de les reparacions es van dur a terme durant el
desembre. Actualment, hi ha tres obres que per la seva envergadura no han
finalitzat, però que no afecten el normal funcionament dels centres. Pel que fa als
equipaments esportius, més de la meitat de les reparacions prioritàries ja s’han fet, i
la resta està en execució. Tots els equipaments estan funcionant amb normalitat a
dia d’avui, encara que resten pendents més actuacions que es duran a terme durant
els propers mesos. També s’ha reparat la porta de la Biblioteca del Districte 4 i la
coberta dels dipòsits del Museu de Terrassa.
Els semàfors, senyals de trànsit i altres elements relacionats amb la gestió de la
mobilitat afectats per la ventada s’han reparat en la seva totalitat, mentre que els
vehicles policials danyats s’estan reparant progressivament per no afectar el servei.
A la Casa Baumann i altres equipaments de Joventut s’han completat també totes
les reparacions necessàries. D’altra banda, s’han començat a reparar els habitatges
de titularitat municipal on es van trencar persianes o altres elements.
Als equipaments cívics, les actuacions prioritàries ja estan executades. Aquest mes
de gener es faran també algunes obres, i quedaran pendents només algunes
actuacions menors a les cobertes i façana del Centre Cívic President Macià i el
Casal Cívic de Can Gonteres. També s’han fet reparacions en altres edificis
municipals com el complex La Farinera, Foment de Terrassa, el Vapor Universitari o
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les seus de les àrees de Planificació Urbanística i Territori i de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social. Finalment, al Cementiri Municipal s’han retirat
més de cent arbres caiguts i actualment s’estan fent gestions per a la reparació de
les nombroses sepultures afectades.

Prop de 900 atencions a persones damnificades
Des del primer moment després de la ventada, l’Ajuntament de Terrassa ha fet un
esforç per atendre les nombroses persones damnificades. L’11 de desembre es va
crear a les dependències de plaça Didó un punt d’atenció específic per als ciutadans
que tinguessin qualsevol mena de problema derivat de la ventada. En aquest espai,
tècnics dels serveis d’Atenció Ciutadana i de Consum han atès 157 persones durant
aquestes setmanes. Atès que el nombre de visites per aquest motiu ha minvat molt
en els darrers dies, l’atenció a afectats per la ventada es canalitza ja a través dels
serveis habituals, i no de manera segregada. Per la seva banda, el 010 va atendre
625 trucades relacionades amb la ventada fins el 24 de desembre. Pel que fa al
registre municipal, on arriben les instàncies de la ciutadania, el sistema que
classifica automàticament les entrades per tipologies indica que més d’un miler de
les instàncies presentades en aquest període poden estar relacionades amb la
ventada.
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