Nota de premsa
Terrassa, 15 de gener de 2015

El Consell Municipal de Medi Ambient debat el pla
de treball de la Regidoria per al 2015
Es preveu la finalització dels darrers compromisos del Pla de Mandat, com
l’aprovació del Pla de gestió i l’ordenança d’ús públic de l’Anella Verda

El Consell Municipal de Medi Ambient, que es va celebrar ahir a les oficines del
Centre de Documentació Ambiental presidit per la regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Eva Herrero, va informar dels treballs realitzats des de les diferents
comissions, les Taules de l’Anella Verda, de Residus i d’Energia. Cal destacar que la
Taula de l'Energia va presentar la memòria dels treballs efectuats durant els dos
darrers anys i les conclusions, que apunten a la necessitat de revisar la planificació i
l'estratègia que els municipis europeus tenen en relació a la reducció d'emissions de
CO2 en el marc d'un nou model energètic.
A continuació es va debatre el pressupost i el pla de treball de la Regidoria per a
l’any 2015, centrat en la finalització dels darrers compromisos del Pla de Mandat que
encara no s’han assolit. Se’n destaca la continuació de la tramitació dels documents
del Pla de l’Anella Verda i l’aprovació del Pla de gestió i de l’ordenança d’ús públic
d’aquest espai, la propera aprovació del Pla de millora de la qualitat de l’aire, i la
finalització dels treballs per a la redacció del Pla local de prevenció i gestió de
residus.
D’altra banda, seran rellevants els treballs que s’han de portar a terme en relació a la
liquidació de la concessió del servei d’abastament d’aigua a finals de l’any 2016, els
estudis per a la definició del model de gestió posterior i el procés deliberatiu amb la
ciutadania que ha de tenir lloc.
També es va anunciar al plenari que, durant el proper mes de març, el Consell
Municipal de Medi Ambient farà una sessió dedicada a fer balanç de tota la feina feta
i de l’assoliment dels objectius i dels compromisos polítics inclosos en el Pla de
Mandat.
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Per últim, a la sessió d’ahir es va presentar i debatre l’informe sobre l’afectació de
l’Anella Verda, l’entorn natural de la ciutat, per les ventades del passat 9 de
desembre i es va fer una valoració dels danys ocasionats. 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 euros.
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.
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