Nota de premsa
Terrassa, 8 de maig de 2015

La retirada dels arbres caiguts per la ventada a
l’Anella Verda estarà pràcticament enllestida a
mitjans de juny
Els treballs no tindran cap cost sinó que donaran beneficis a l’Ajuntament

El treballs de retirada i aprofitament dels arbres caiguts o en risc de caiguda pels
efectes de la ventada del 9 de desembre de 2014 a l’Anella Verda, el conjunt
d’espais agroforestals que envolten la ciutat, s’estan desenvolupant segons el previst
i tot apunta que el gruix dels treballs finalitzaran abans del 15 de juny, data en què
comença el període de màxim risc d’incendis forestals. En aquesta data les zones de
major concentració de fusta caiguda estaran ja enllestides, tot i que és possible que
no hagin finalitzat del tot els treballs en els sectors menys afectats.
La recollida l’està duent a terme des del passat 21 d’abril l’empresa terrassenca
Futur Ecològic SL, que va guanyar el procediment d’adjudicació obert al febrer. La
recollida no només no comportarà cap despesa per a l’Ajuntament sinó que
reportarà beneficis a través de la valorització de la fusta retirada. L’actuació abasta
les finques públiques de l’entorn natural de tot el terme municipal i també les 11
finques privades que han volgut acollir-se’n.
Recordem que la ventada del 9 de novembre de 2014, a més de provocar dues
morts i nombrosos danys materials al nucli urbà, va tombar o malmetre uns 120.000
arbres en tota l’Anella Verda. L’Ajuntament de Terrassa va fer en un primer moment
un conjunt d’actuacions d’urgència amb recursos propis i després va convocar un
concurs públic per a la retirada de la resta d’exemplars, que va guanyar l’empresa
que va oferir un preu més alt per la fusta. Els exemplars a retirar són en la seva
majoria pins blancs de gran alçada i diàmetre, juntament amb alguns pins pinyers,
roures i alzines, afectant diferents finques públiques i privades, camins i rieres. Es
tracta d’arbres amb les capçades al terra o amb risc de caiguda, de trencament o de
caiguda de branques. Tots aquests arbres cal retirar-los pel risc que representen per
a la seguretat de la població, pel risc d’incendi forestal, pel risc de desbordament
d’aigua per ocupació de troncs a les lleres dels torrents i com a tractament preventiu
a l’aparició de plagues.
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Precaució a les zones forestals
Actualment hi ha entre tres i quatre equips treballant de dilluns a divendres, de les
8:00 h del matí a les 17:00 h de la tarda. Atès que les zones on s’està treballant són
molt freqüentades per la ciutadana, no es treballa en cap de setmana. No obstant,
s’aconsella a la població precaució i no realitzar activitats esportives o recreatives en
aquells zones més afectades o que encara no hagin estat netejades, perquè el risc
de caiguda d’arbres i risc de trencament o caiguda de branques encara persisteix.
També cal evitar d’aproximar-se als amuntegaments de troncs i capçades, ja que les
piles poden ser inestables i per tant perilloses.
Entre setmana, mentre s’està treballant, cal fer cas dels rètols que indiquen els
treballs forestals, per evitar el risc d’accidents per caiguda de branques i troncs, i
amb els vehicles i treballadors que estan carregant i transportant la fusta.
Tant els beneficis de la retirada de fusta com l’ajut de 94.205,00 euros atorgat per la
Diputació de Barcelona es destinaran a les tasques de recuperació del bosc afectat
per les ventades, que actualment s’estan planificant, i que consistiran bàsicament en
la retirada de soques en alguns àmbits d’elevada freqüentació, l’arranjament dels
marges de camins, les plantacions i els treballs per afavorir el creixement d’alzines i
roures. Una petita part també es destinarà a la reparació dels danys ocasionats en
equipaments municipals situats a l’Anella Verda, concretament el Centre
d’Informació Ambiental Bonvilar i els horts municipals de Mossèn Homs.
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