Nota de premsa
Terrassa, 21 d’abril de 2015

La Taula de l’Anella Verda continua treballant per
impulsar el Pla de l’Anella Verda des del consens
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat ha explicat la situació actual de la
tramitació del pla, les tasques realitzades i el projectes futurs

La Taula de l’Anella Verda de Terrassa es va reunir ahir dimecres, 20 d’abril, a la
sala d’actes del Centre Cívic Municipal Alcalde Morera, per parlar sobre la situació
actual de la tramitació del Pla de l’Anella Verda i la seva continuïtat, les tasques
realitzades des de la darrera reunió i els projectes que es proposen per aquest any.
La trobada va comptar amb la participació de representants de 13 entitats veïnals,
ambientals i empreses, de 13 finques agrícoles i forestals, de grups polítics i de
ciutadania a títol particular.
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, va explicar que s’estan
estudiant els diferents informes i al·legacions rebudes després de l’aprovació inicial
del Pla de l’Anella Verda, el desembre de 2014, per tal d’incorporar-les a la proposta,
i preparar els documents per presentar-los al Ple municipal. Està previst que aquests
treballs es duguin a terme al llarg de tot aquest any.
A la Taula es va informar també sobre l’estat de les propostes del Model de
senyalització de l’Anella Verda, la Guia, la nova web, l’Ordenança de l’ús públic de
l’Anella Verda i l’Inventari de camins públics. En tots aquests casos, es tracta de
documents que es posaran a disposició de la ciutadania a través de la web, i que
seran debatuts durant els propers mesos a la Taula, amb l’objectiu d’assolir el màxim
consens possible.
També es va parlar sobre els següents temes:
• Treballs preliminars de l’acord custodia del torrent del Sagrament
• Treballs forestals i actuacions realitzades per efecte de la ventada del 9 de
desembre de 2014
• Horts urbans
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• Plans d’ocupació i tasques de millores de l’entorn
• Tasques d’adequació de l’entorn del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
(CIAB)
• Actuacions de millora del torrent del Sagrament (retirada construccions i
fibrociment)
• Neteja de rieres
• Arranjament i senyalització del primer tram del camí de l’Anella Verda
• Restauració del torrent de les Monges fase 1b i 2
• Activitats al CIAB i a l’Anella Verda
La Taula de l’Anella Verda es va crear l’any 2012 per desenvolupar i dotar de
contingut al procés participatiu de l’Anella Verda de Terrassa. Des de llavors, ha
treballat activament en els debats i en el plantejament de moltes de les propostes
que s’han vist recollides en el Pla Especial de l’Anella Verda, que hores d’ara es
troba en fase d’aprovació inicial.
Gràcies a les aportacions dels participants en les diferents sessions de la Taula de
l’Anella Verda, i d’altres recollides al llarg del procés, es van concretar gairebé 150
propostes, que han quedat incorporades en els diferents documents que formen el
corpus del Pla de l’Anella Verda.
El procés de participació de l’Anella Verda té per objectiu aconseguir el consens en
diferents posicionaments per tal que convergegin en una proposta equilibrada entre
la protecció del medi natural i rural, el desenvolupament de les activitats
econòmiques i l’ús públic ordenat.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

