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Terrassa, 10 de febrer de 2015

Els horts urbans de Terrassa disposaran de reg per
degoteig
Aquest sistema de reg gota a gota és més efectiu i aconsegueix estalviar aigua

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa ha
concedit una subvenció a les entitats que participen en el Programa d’Horts Urbans
de Terrassa “Conreant Terrassa” per posar reg per degoteig als espais d’hort.
El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa va posar en
marxa aquest Programa d’Horts Urbans, que té com a finalitat impulsar la creació
d’una Xarxa ciutadana d’espais verds productius, socialment i econòmicament
sostenibles, mitjançant el desenvolupament d’experiències pràctiques d’horts urbans
dins de la ciutat i en espais privats i públics en què no es desenvolupa cap projecte.
Un dels aspectes previstos al Programa d’Hors Urbans és la utilització de sistemes
de reg eficients i que estalviïn aigua. En la darrera sessió de la comissió de
seguiment del Programa, les entitats promotores dels diferents projectes d’hort urbà
van demanar la col·laboració de l’Ajuntament per poder fer front a la compra del
material per muntar sistemes de reg per degoteig. La instal·lació del reg la faran les
persones que treballen en els espais cultivats.
Durant el mes de desembre es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la
compra d’aquest material, a raó de 0,50 €/m2 cultivat. Excepte l’entitat Plantem-nos,
que ja disposava d’aquest sistema de reg, la resta d’entitats que formen part del
projecte: Associació de Veïns de Montserrat, Associació de Veïns de Torre-sana,
AMPA de l’Escola Ponent, Sembrant Ciutat, Associació Social i Esportiva Ca
n’Anglada, Associació de Veïns de Can Tusell, i AMPA de l’Escola El Vapor, van
presentar les seves sol·licituds per als seus projectes, que ja han estat aprovades.
L’import total de la subvenció per al conjunt de les entitats és de 3.249,42 €.
Actualment les entitats encara no han acabat de fer les instal·lacions del nou sistema
de reg, que estaran disponibles de cara a començar la nova temporada de cultiu.
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