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1. El procés participatiu de l Anella Verda   

El procés de debat sobre el primer eix, la funcionalitat ecològica i natural dels entorns de l Anella Verda, 
finalitzat el passat 20 de març, va donar lloc a 25 propostes aprovades per la Taula. Aquestes propostes 
d accions es tindran en compte i es treballarà  per tal d integrar-les i buscar el màxim consens de tots els 
agents implicats en relació al redactat del Pla.  

Un cop finalitzat el procés participatiu sobre l eix 1, i seguint la planificació prevista del procés de 
participació pública, es va iniciar el debat sobre l eix 2 dedicat a la funcionalitat econòmica           

                                                                   

2. Document de diagnosi de l eix 2: Funcionalitat econòmica   

Per tractar la funcionalitat econòmica dels entorns de l Anella Verda també es va elaborar, com en el cas 
del primer eix, una documentació que pretenia posar a disposició de la Taula de participació eines per 
debatre durant la primera sessió i per a que posteriorment es proposessin actuacions concretes.   

El grup de treball que ha elaborat aquesta documentació ha estat format per:  

 

Antoni Estapé Esparza. Arquitecte. Cap del Servei de Planejament de l Àrea de Planificació 
Urbanística i Territori 

 

Ignasi Planas de Martí. Geògraf. Cap del Servei de Gestió Ambiental del Servei de Medi Ambient i 
Sostenibilitat 

 

Alicia Alfonso Gonzalez. Biòloga. Tècnica de la Secció de Medi Natural del Servei de Medi 
Ambient i Sostenibilitat 

 

Marga Rodriguez Asenjo. Llicenciada en Ciències Ambientals. Tècnica de la Secció de Medi 
Natural del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 

 

Laia Soler Bages. Arquitecta. Serveis d'Urbanisme de l Àrea de Planificació Urbanística i Territori 

 

Xavier Muñoz. Geògraf. Cap de l Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa.  

 

Marc  Armengol. Geògraf. Tècnic de l Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de 
Terrassa  

L elaboració d aquesta Diagnosi ha estat costosa i complexa. No hi ha cap estudi que tracti específicament 
de les activitats econòmiques de l entorn de Terrassa. Ha calgut realitzar treballs de base, de camp, de 
recerca documental i estadística i d elaboració cartogràfica. Les dades obtingudes de la consulta de 
diferents fonts sovint han donat resultats contradictoris que ha fet necessària la seva revisió i validació.  

La documentació elaborada ha estat;  

 

Diagnosi de la funcionalitat econòmica de l Anella Verda. Per a aquesta descripció es manté la 
divisió en 10 sectors de territori homogeni utilitzada a l eix 1. La diagnosi tracta els següents 
aspectes:   

1. L ocupació del territori i el repartiment de la propietat 
2. La protecció del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i els condicionants sobre les 

edificacions i activitats 
3. La descripció de les activitats econòmiques de l entorn de Terrassa 
4. La comercialització dels productes agraris 

 

Funcionalitat econòmica: un cop definit el marc físic i els valors del territori, i 
debatuts els objectius concrets a incorporar al Pla de l Anella Verda, cal debatre sobre 
els usos del territori i quin model d economia en l entorn rural volem. Inclou el debat 
sobre l agricultura, ramaderia, gestió forestal, la producció, distribució i consum de 
productes agroalimentaris de proximitat, i la idoneïtat d altres activitats econòmiques 
complementàries. 
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5. Les valoracions i perspectives de les activitats econòmiques 
6. Les propostes d objectius de la funcionalitat econòmica  

 
Cartografia:   

 
Foto aèria amb delimitació sectors 

 
Qualificacions espais oberts PTMB 

 

Titularitat del SNU 

 

Estructura propietat SNU 

 

Habitants en el SNU 

 

Finques forestals 

 

Components de qualificació en sòl no urbanitzable 

 

Superfície agrícola en actiu 

 

Altres activitats en SNU 

 

Superfície agrícola en actiu amb les activitats en SNU 

 

Superfície agrícola en actiu amb les zones potencialment agrícoles   

El document de diagnosi elaborat descriu la situació de les activitats econòmiques que es desenvolupen 
als entorns de Terrassa i tal i com es va fer per la funcionalitat natural s utilitza un anàlisi DAFO (Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) per valorar aquestes activitats.  

La documentació relativa a la funcionalitat econòmica es va posar a disposició de la Taula a través del  
blog de l Anella Verda.                     

Figura 1: imatge del blog de l Anella Verda                
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3. Primera sessió de debat: 29 de maig de 2013  

3.1. Desenvolupament de la sessió  

La primera Jornada de debat dedicada a l Eix 2, la funcionalitat econòmica, s ha realitzat el dia 29 de maig 
al Centre Cívic Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany, a les 18:45 h, amb la participació de 30 persones 
assistents. Del total de persones assistents, 26 eren representants d entitats i 4 particulars.  

En representació de l Ajuntament de Terrassa van assistir, a més del grup de treball que va elaborar el 
document de Diagnosi, Eva Herrero, Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Salvador Pérez, 
moderador del debat i cap del Centre de Documentació i Educació Ambiental, Montse Torras, en 
representació de l'Àrea de Promoció Econòmica i Carme Freixa, com a responsable de la Comissió de 
Seguiment Torrebonica LivingLab de l Àrea Serveis a les Persones, Benestar i Cohesió Social. Es 
considera d especial interès la participació d'altres serveis de l'Ajuntament tant en aquest eix com en l'eix 3 
ja que moltes de les actuacions a realitzar impliquen diferents serveis de l'Ajuntament.  Un total de 13 
representants de l Ajuntament.                   

                                                                                                   
       Figura 2: Perfil dels participants al primer debat   

La sessió es va estructurar en dues parts:  

En la primera, es va presentar el document de diagnosi per part d Ignasi Planas, integrant del grup de 
treball i es van plantejar els 3 objectius sobre els que la Taula havia de fer propostes d actuacions 
concretes:  

1. Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals de l entorn, afavorint un 
model de producció més eficient i sostenible que faciliti l entrada de nous professionals i la 
diversificació del sector.  

2. Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i forestals de 
proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l'activitat econòmica local. 

3. Ordenar els usos a l entorn afavorint les activitats compatibles amb el manteniment de les 
funcionalitats naturals, agrícoles i d ús social del territori, i que puguin contribuir a fer més 
sostenible el sector primari, la recuperació de les masies existents i la protecció del paisatge.  

Després de la presentació, es va comptar amb la col·laboració de Gemma Safont directora del Parc de 
l Espai d Interès Natural de Gallecs qui va comentar i valorar el document de Diagnosi i la situació de 
l agricultura a Terrassa.   

Durant la seva intervenció va fer diverses reflexions pel debat; model de gestió i d agricultura que es vol i 
es pot, la necessitat de relacionar els pagesos amb joves i emprenedors per a desenvolupar les activitats 
en el sector primari, així com la necessitat de promocionar l agricultura de proximitat i altres aspectes que 

Perfil dels participants al primer debat

Particulars
10%

Entitats
63%

Representants 
Ajuntament 

27%
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garanteixin la viabilitat de les activitats i comercialització dels productes. La seva intervenció es pot resumir 
en els següents punts:  

 
L agricultura que tenim és la de l espai periurbà, hem de tenir en compte les característiques pròpies 
d aquest tipus d agricultura. 

 
Existeix un gran mercat potencial: 214.000 persones. 

 
Cal tenir compte amb determinats tipus d activitats que es puguin desenvolupar als entorns, tot i que 
la llei ho permeti, com per exemple el caravaning, que té un gran impacte sobre el territori 

 

Cal ajudar als nous pagesos. 

 

Com es gestiona aquesta agricultura? Es podria crear un ens de gestió conjunta entre Ajuntament i 
entitats que s interessin en el tema. 

 

És clau la diversificació econòmica del sector. 

 

El 86% del sòl és privat. Com es gestiona aquest espai? Als espais públics es poden fer convenis 
amb universitats per realitzar estudis o horts per incentivar l horta de proximitat.  Als espais públics 
també es poden engegar projectes per unir diferents pagesos i experimentar amb conreus 
d alimentació humana. També es poden fer convenis amb propietaris privats. 

 

Els ajuts de la PAC podran ajudar als joves pagesos.  

 

Una oportunitat és recuperar els espais en desús. 

 

La protecció del sòl passa per ser un territori viu, no només protegit amb la normativa si no per les 
pròpies activitats que s hi desenvolupen. 

 

El cultiu de secà ocupa el 93%, cal introduir altres conreus com les lleguminoses i potenciar el 
regadiu. Mitjançant la marca pròpia d algun producte de secà de proximitat. Serà el propi consumidor, 
la demanda, la que animi al pagès al conreu de determinats productes. És el que s anomena la figura 
del coproductor 

 

El regadiu es pot potenciar mitjançant la creació de cistelles tancades. Això pot ser una oportunitat. 

 

Productes de transformació, amb obradors per fer productes com melmelades o conserves. 

 

No es pot deixar perdre el ramat que hi ha a Terrassa, augmentar és difícil però es podrien potenciar 
activitats ramaderes com l aviram. 

 

Cal potenciar l aprofitament forestal com a oportunitat. 

 

També representa una oportunitat important l existència d entitats al territori, com la Fundació Sant 
Galderic, el col·lectiu Terrassa Gastronòmica i el producte del pa d espelta ecològica. 

 

Les cooperatives de consum poden fer de difusores dels possibles productes locals entre els 
consumidors. 

 

Els menjadors escolars son també altre possible destí del producte local. 

 

Tot això s ha de fer sense perdre l equilibri amb la conservació de la biodiversitat.   

La segona part es va dedicar a les intervencions dels participants a la taula que s exposen a continuació.    

3.2. Les intervencions dels assistents al 
debat  

A banda dels integrants de la Taula, també van intervenir 
al debat els representants municipals per aclarir dubtes 
sobre els documents presentats.   

Les intervencions per ordre i de manera esquemàtica, 
van ser les següents:   

Càtedra UNESCO  

 

Per validar el document cal aclarir/millorar diferents 
temes:  

o El ball de xifres en quant a superfície agrícola disponible, cal aclarir-ho ja que s entén que el 
Pla serà el que acabarà determinant allà on es pugui fer agricultura 

o Cal grafiar l horticultura de regadiu, i incorporar les 33 ha que esmenta el cens agrari de 2009 
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o Apreciació sobre alguns comentaris del document: l ocupació en el sector primari no es pot 

considerar insignificant 
o Com a valor positiu, fortalesa, s ha d incorporar l increment de l espai dedicat al regadiu, Ja 

que té un valor afegit.  
o Els plànols han de recollir l horta familiar, no endreçada 
o Els canvis en la comptabilització dels números de la Seguretat Social, cal interpretar-la bé 

perquè no queda clar al document de diagnosi. 
o Els objectius son poc ambiciosos i sembla una definició limitada. Cal incorporar l objectiu de 

formació/capacitació i investigació. 
o Cal tractar el tema dels balanç hídric de la ciutat que no està tractat en absolut al document i 

segur que existeixen dades.  

Explicació de Marga Rodríguez, membre del grup de treball, sobre la procedència de les diferents xifres: 
POUM, Cens Agrari i treball de camp de maig 2013. S aclareix que les 560 ha treballades aproximadament 
son sense comptar el sòl urbà o urbanitzable, les 95 en sòl urbà es comptabilitzen a banda.   

Tot i haver dades diferents entre les fonts existents, el que es pot assegurar, perquè s ha trepitjat el 
territori, és que hi ha aquestes aproximadament 560-570 hectàrees treballades, però que només 475-500 
corresponen a grans explotacions (les altres son peces menys importants repartides pel territori) i que no 
s ha comptabilitzat la zona de les Martines i de Can Pepet, perquè falta el treball de camp en aquestes 
zones de difícil accés i on es creu que hi ha conreus d arbres fruiters.   

Les dades del cens Agrari, son les que es poden trobar a l IDESCAT i corresponen a l any 2009. Les 
hectàrees de regadiu que surten al cens i que no surten a la diagnosi poden correspondre a l explotació de 
Ca n Arnella que tot i que a la diagnosi està com a secà, té 26 ha declarades com a regadiu ja que pot fer 
reg de suport al cereal espelta.  

 GPENAT  

 

S agraeix l esforç en la redacció del document de diagnosi 

 

Existeix un ball de dades al document 

 

Els capítols 2 i 3 no haurien de formar part del document de diagnosi (després s aclareix que es 
refereix a la normativa del Planejament Urbanístic) 

 

Cal incorporar la situació administrativa de les activitats, que si ha sortit a la presentació power point 

 

També cal incorporar l ocupació real sobre el territori que té l activitat econòmica (la superfície) 

 

Incorporacions al DAFO:  
o Com a fortalesa: la existència dels boscos dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l Obac 
o Treure com a fortalesa el tema que el sòl no urbanitzable estigui protegit per la normativa 

quan aquesta normativa és la que ha provocat la disminució del sòl no urbanitzable els 
darrers anys 

o Afegir com a debilitat que hi ha pocs propietaris i poc interessats en que es treballin les seves 
terres 

o Altra debilitat: poca comercialització dels productes 

 

Els joves estan motivats però son els propietaris que no cedeixen els seus terrenys  

Associació Veïns Poble Nou  

 

Felicitacions pel treball de la diagnosi  

 

S ha perdut molt sòl agrícola als darrers 50 anys i una possible recuperació de menys de 200 ha en 
total es molt poc 

 

Es podria recuperar la vinya en terrenys terrassats 

 

L horta: hi ha molta gent que desenvolupa la seva activitat als torrents. Si es fes bé podria ser una 
font de venda directa  

 

A les Martines es constata que cal fer un estudi perquè pot haver molta superfície conreada. 

 

Els boscos: molts estan bruts, almenys s haurien de mantenir els camins lliures de restes per poder 
circular. 

 

Els terrenys recuperats en sòl urbà, fins que no es desenvolupi aquest sòl,  cal mantenir-los. 

 

Els propietaris privats no han volgut treballar les seves terres i ara hem de fer-los veure que cal fer-ho 
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Incorporació dels joves: sabem què és l agricultura, la coneixen?          

 

Respon Ca n Arnella: ser pagès és molta feina per treure poquet. Ell té dos camps sense treballar pel 
fet que estan lleugerament allunyats de la casa, això ja suposa un problema (portar el tractor fins 
allà...).         

Ignasi Planas: explica el possible conveni amb un propietari privat per instal·lar una granja de porcs en 
extensiu.  

Fundació Miquel Agustí   

 

Felicita al grup de treball pel document de diagnosi 

 

Realitza diferents preguntes al respecte: 
o Quins son els espais públics, què es fa en aquests terrenys? 
o Caldria fer una taula aclaridora dels números sobre superfícies que surten a la diagnosi 
o Hi ha un embolic entre empreses que es dediquen al sector primari segons la Seguretat 

Social i les explotacions que es coneixen  

 

Caldria posar un objectiu previ: cal fer una radiografia detallada de les parcel·les que es poden 
recuperar, quines son bones tenint en compte l accessibilitat i què es pot fer en cadascuna de les 
parcel·les. 

 

La marca a nivell del Vallès Occidental pot ser una bona opció. Sumant les iniciatives que ja 
existeixen. De manera que la rendibilitat amb la venda es pot multiplicar.  

Federació d Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT)  

 

Cal cridar l atenció als propietaris privats  

 

Explorar el regadiu: per exemple si el camp de Golf va poder regar també es poden regar 
explotacions. 

 

Aquestes 4 o 5 activitats de jardineria i les hípiques: son activitats que es consoliden? Es potencien?  

ADENC  

 

El document de diagnosi és molta feina i s agraeix 

 

Cal replantejar la continuïtat del conreu dels espais qualificats com urbans per intentar treure el 
màxim rendiment  

Càtedra UNESCO  

 

S ha grafiat el sòl urbà? No hi ha acord sobre que és l Anella Verda. Inclou aquests espais? Hi ha 
activitats que es desenvolupen en aquest espai. 

 

S ha d incorporar l horta familiar com activitat. Cal plantejar que es considera com activitat econòmica 
i incloure aquests espais a la diagnosi.  

Eva Herrero: explica que molts d aquesta horta (Can Jofresa) rega amb aigües que no son les adequades. 

L experta Gemma Safont intervé:  

Pregunta: Hi ha algun pagès a la Taula? 

 

L experta Gemma Safont intervé:  

Es poden fer convenis de custòdia amb propietaris privats que vulguin cedir els seus 
terrenys. 
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Plantem-nos  

 

Apreciació metodològica: això ha de ser un debat i alguns casos sembla una conversa entre el grup 
de treball que ha redactat la diagnosi i alguns membres de la Taula 

 

Als joves no els hi manca motivació (com diu el document de diagnosi), si no que cal veure com es 
materialitza en el territori 

 

Cal relacionar la formació de joves en l agricultura i la pràctica en terrenys agrícoles de Terrassa   

Fundació Miquel Agustí : responent a Gemma Safont  

 

Cal engrescar als propietaris. La pregunta és com fer-ho. 

 

Pel que fa al tipus d agricultura a fomentar; més important que el sistema és que siguin productes de 
qualitat i amb marca pròpia.  

Olivier Gibrat (particular)  

 

Com es protegeix al pagès? A França els contractes de conreu son de 9 anys mínim 

 

Ara els agricultors ja no son fills de pagesos, si no que son joves que fan servir altres sistemes més 
respectuosos amb el medi ambient ( sense tants pesticides per exemple) 

 

Respecte a la PAC: aquesta hauria de desaparèixer perquè no ha de servir per subvencionar. Les 
explotacions han de funcionar per si soles.  

Intervenció de l Ignasi Planas i l Eva Herrero explicant que s ha informat als propietaris privats dels 
objectius de l Anella Verda i es farà properament aquesta reunió sectorial per plantejar els diferents 
objectius i copsar les seves inquietuds i opinions.   

Mirant cel i terra  

 

Cal incorporar a l estudi les Martines on es podria desenvolupar la vinya  

Centre Excursionista de Terrassa  

 

S ha parlat amb la Diputació?  

Eva Herrero explica que si, que s ha parlat amb el Diputat d Espais Naturals abans de l Ecoforum i va ser 
ell precisament qui va fer la cloenda  

Mirant cel i terra  

 

Cal recuperar la figura de l aprenent. En aquest cas per les feines agrícoles. Introduir el tema de 
poder fer pràctiques en alguna explotació del municipi.   

3.3. Conclusions del primer debat   

Les reflexions dels assistents van anar molt en la línia de les reflexions de la Gemma Safont. Algunes de 
les reflexions dels membres de la Taula:   

 

Preocupació per a desenvolupar espais agraris suficients i amb  viabilitat per viure de l agricultura. 

 

Com s ha de promocionar productes locals i de proximitat. 

 

Com generar nous pagesos sobretot joves interessats en aquesta activitat i ofici. 

L experta Gemma Safont intervé:  

Com veieu els joves de la Taula la incorporació dels joves a l agricultura? 
Quin sistema és el més interessant de recuperar? Ecològic, integrat o convencional?
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Com generar sinèrgies positives. 

 
Com recuperar espais per a ser utilitzats com a conreus. 

 
Canviar l agricultura de secà per regadiu (horta) 

 
Promoure l agricultura ecològica. 

 
Què fer amb els espais urbans de projectes aturats per fer viables horts urbans i altres usos 
relacionats. 

 
Com promoure una cultura de l oci, lleure i educació de l entorn.  

Durant la sessió també es va acordar la introducció d un quart objectiu que tractes el tema de la formació i 
ocupació de persones, especialment joves, en el sector primari.   

Per tant es va introduir un quart objectiu per a realitzar propostes, de manera que els 4 objectius sobre els 
que es finalment es van fer propostes van ser:  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals de l entorn, afavorint 
un model de producció més eficient i sostenible que faciliti l entrada de nous professionals i la diversificació 
del sector.  

OBJECTIU 2: Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i forestals 
de proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l'activitat econòmica local.  

OBJECTIU 3: Ordenar els usos a l entorn afavorint les activitats compatibles amb el manteniment de les 
funcionalitats naturals, agrícoles i d ús social del territori, i que puguin contribuir a fer més sostenible el 
sector primari, la recuperació de les masies existents i la protecció del paisatge.  

OBJECTIU 4: Impulsar iniciatives de formació i capacitació en el sector primari, amb especial dedicació 
als joves i les dones, i fomentar la investigació i la introducció de noves tecnologies que millorin l eficiència 
ambiental, econòmica i social d aquest sector.   

Tenint en compte les intervencions dels participants al debat, es va modificar el document de Diagnosi 
introduint els següents canvis: una millora en l apartat de l agricultura amb l explicació més acurada segons 
el treball de camp efectuat el 2013, ajustant les hectàrees en actiu, afegint un nou plànol i fent un resum de 
les dades estadístiques; un nou apart explicant els recursos hídrics existents en l entorn; les conclusions 
sobre l apartat de gestió forestal i un nou punt sobre la situació administrativa de les activitats 
econòmiques; explicació més complerta  del punt dedicat a les cooperatives de consum; i finalment afegir 
el quart objectiu de la funcionalitat econòmica explicitat anteriorment.                       
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4. Les propostes d actuació presentades pels participants en el procés  

A partir del document de diagnosi i del debat de la primera sessió de l eix 2, les entitats i particulars van 
tenir fins el 19 de juny per proposar accions per cadascun dels objectius.   

A continuació es detallada el quadre resum de les propostes presentades, un total de 56 :   

Nom de la proposta Entitat 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals de l entorn, 
afavorint un model de producció més eficient i sostenible que faciliti l entrada de nous 
professionals i la diversificació del sector  

 

Recuperar vinya en ubicacions adients  

Gestionar horts de manera que tinguin potencialitat econòmica.   

Fer estudi de camp sobre usos agrícoles a Les Martines-Carbonellas.   

Millorar tots els aspectes de la gestió forestal de l entorn.   

Aprofitament de les 46 ha del pla Parcial Can Marcet.   

Cooperativa de producció, transformació i distribució de productes 
primaris. 
Crear un taller obrador al servei de petits productors.   

Constituir una taula de propietaris.    

Concursos per a l ús de finques públiques.    

Tractament especial de sòl urbanitzable pendent de desenvolupar.   

Manteniment d infraestructures i serveis.    

Creació i difusió marca de proximitat Productes del Vallès .    

Reforçar seguretat i vigilància.    

Control de senglars, tudons i altres espècies invasores.   

Facilitar finançament de projectes.    

Recuperar els antics camps de conreu de Can Cardús, Can Marcet i 
Can Pepet.   

Recuperació de ma memòria rural de Terrassa i creació d un centre 
per a la promoció de projectes d agricultura ecològica i l agroecologia.   

FAVT  

FAVT  

FAVT  

FAVT  

AVV Poble Nou  

Feliu Madaula Canadell   

Feliu Madaula Canadell   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic  

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic  

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic  

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic  

Carlos Gutiérez.    

Cooperativa de consum 
Candela  
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Promoure aliances amb altres agents o experiències de promoció de 
l agricultura de proximitat a la comarca.   

Crear Banc de terres.   

Creació d un Banc de llavors.  

GPENAT-ADENC   

GPENAT-ADENC  

GPENAT-ADENC 

  

OBJECTIU 2: Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i 
forestals de proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l activitat econòmica local.  

 

Donar a conèixer el model de cooperatives de consum.   

Organitzar campanyes informatives i de promoció.    

Promoure nous canals de comercialització.    

Fomentar el consum de productes de proximitat als menjadors 
escolars i promoció dels productes locals entre l alumnat de la 
Formació Professional Hoteleria i Turisme .   

Promoció de circuits curs de comercialització.    

Establir converses amb els municipis veïns i amb els diferents actors 
implicats.   

Creació de la marca Producte de l Anella Verda .   

Promoció de la marca Producte de l Anella Verda .   

Permetre la venda no sedentària per als productes de proximitat.   

Gestió de productes agroalimentaris de proximitat.   

FAVT   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Ass.Mestres Alexandre Galí     

Cooperativa de consum 
Candela   

Joan Pont    

Ca n Arnella  

Ca n Arnella  

GPENAT-ADENC  

Grup Municipal de 
Convergència i Unió 
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OBJECTIU 3: Ordenar els usos a l entorn afavorint les activitats compatibles amb el manteniment 
de les funcionalitats naturals, agrícoles i d ús social del territori, i que puguin contribuir a fer més 
sostenible el sector primari, la recuperació de les masies existents i la protecció del paisatge.  

 
Eliminar els usos industrials incompatibles amb l anella.   

Transport públic per connectar i donar serveis a diferents indrets de 
l Anella Verda.   

Fomentar la col·laboració amb altres municipis comarcals.    

Creació d un centre d interpretació de l agricultura i paisatge del Vallès 
a Torrebonica.   

Crear una xarxa de masies visitables.    

Iniciar processos de custòdia d elements singulars de valor natural.   

Delimitar i protegir les zones agrícoles.   

Pèrdua 0 d espais agraris.   

Ordenació dels horts familiars no professionals.   

Protecció del patrimoni en els espais agraris.   

Compromís polític amb el futur de l agricultura terrassenca.    

Suport tècnic per adaptar les explotacions agràries a la normativa 
sectorial vigent.   

Parc Agrícola al sud de la ciutat: reconsideració d una opció industria 
sobredimensionada.   

Desenvolupar instruments jurídics que garanteixin uns usos del sòl 
d acord amb els objectius de l Anella Verda.   

FAVT   

Feliu Madaula Canadell    

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic   

Joan Pont   

Ca n Arnella  

GPENAT-ADENC  

GPENAT-ADENC  

GPENAT-ADENC  

GPENAT-ADENC   

GPENAT-ADENC   

GPENAT-ADENC   

GPENAT-ADENC  

  

OBJECTIU 4: Impulsar iniciatives de formació i capacitació en el sector primari, amb especial 
dedicació als joves i les dones, i fomentar la investigació i la introducció de noves tecnologies 
que millorin l eficiència ambiental, econòmica i social d aquest sector. 

 

Convenis per formació amb pràctiques posteriors.   

Creació d una CUMA.   

Organitzar cursos de formació per productors.   

Establir convenis de col·laboració amb ADV.   

Afavorir programes de I+D+I.   

Ampliar oferta formació amb el programa de Grau Mitjà Tècnic/a en 
producció agroecologica i que els productors locals formin part dels 
Consell de Formació Professional de la ciutat.   

FAVT   

Feliu Madaula Canadell   

Fundació Terrassenca Sant 
Galderic  
Fundació Terrassenca Sant 
Galderic  
Fundació Terrassenca Sant 
Galderic  
Ass. Mestres Alexandre Galí    
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Promoció de nous projectes de producció de joves i formació en 
agricultura.   

Anàlisi de les terres agrícoles de la ciutat.   

Estudi de la gestió dels recursos hídrics i de les infraestructures 
corresponents.   

Creació d una unitat de promoció de la ocupació agrícola vinculada a 
Foment de Terrassa SA.   

Acostar els ciutadans a l activitat agrària.   

Cooperativa de consum 
Candela  

GPENAT-ADENC  

GPENAT-ADENC   

GPENAT-ADENC   

GPENAT-ADENC 

 

Taula 1: les propostes de la Taula  

L entitat Sembrant Ciutat també va presentar una proposta que contenia més d una acció, tot i no definir 
els objectius als que es referien.  

De les propostes rebudes, 49 provenen d entitats i 7 de particulars:               

Taula 2: número de propostes per entitat i particulars  

Per altra banda, també existien tres propostes que provenien de l eix 1, i que es va decidir passar a aquest 
segon eix:  

- Reconeixement del valor ecològic de l agricultura i la ramaderia. Ca n Arnella  
- Mecanismes concertats de custodia del territori. GPENAT  
- Regular les activitats i funcionalitats de la zona 2 en la figura 1. GPENAT    

Així doncs, el total de propostes rebudes per l Ajuntament per d aquest eix sobre la funcionalitat 
econòmica, van ser 56 més 3 que provenien de l eix anterior. Un total de 59 propostes.          

Entitat o particular Número de propostes presentades 

AAVV Poble Nou     1 
FAVT 7 
Feliu Madaula  4 
GPENAT-ADENC 15 
Fundació Sant Galderic 16 
Carlos Gutierrez (particular) 1 
Cooperativa de Consum Candela 3 
Associació Mestres Alexandre Galí 2 
Joan Pont (particular) 2 
Ca n Arnella 3 
Grup Municipal de Convergència i 
Unió 

1 

Sembrant Ciutat 1 

Total propostes a debat 56 
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5. Sessions d anàlisi de propostes  

5.1 Desenvolupament de la 1a sessió d anàlisi de propostes: 10 de juliol de 2013  

El dia 10 de juliol de 2013 a les 18:45 hores es va celebrar la primera  sessió d anàlisi de propostes amb la 
participació de 26 persones de la Taula. 25 persones eren representants d entitats i 1 particular. A més 
també van assistir 8 representants de l Ajuntament.                  

Figura 3: perfil dels assistents a la primera sessió d anàlisi   

La sessió del dia 10 de juliol va constar de dues parts:  

1. En la primera part, les entitats van presentar davant la Taula de participació les seves propostes 
d accions exposades al punt 3 d aquest document. Cadascuna va disposar d un minut 
aproximadament per cada proposta. Es va demanar també que Ca n Arnella i GPENAT recordessin 
les seves propostes que provenien de l eix 1 i que es va decidir tractar en aquest segon eix.  

2. En la segona part del debat es va presentar una proposta del grup de treball per reagrupar les 
accions, segons els quatre objectius i proposant traslladar el debat sobre algunes d elles per ser 
objecte del següent eix que tractarà sobre l ús social. La Taula va acceptar la proposta del grup de 
treball de traslladar alguna de les accions al següent eix de debat. Concretament les següents:  

 

Nom de la proposta 

  

Entitat o particular que la presenta 

Transport públic per connectar i donar serveis a 
diferents indrets de l Anella Verda 

Feliu Madaula 

Creació d un centre d interpretació de l agricultura i 
paisatge del Vallès a Torrebonica 

Fundació Sant Galderic 

Crear d una xarxa de masies visitables Fundació Sant Galderic 
Recuperar la memòria rural de Terrassa Cooperativa de consum Candela 
Acostar els ciutadans a l activitat agrària GPENAT-ADENC 
Recuperació de les Masies de Can Marcet i Can 
Cardús per usos ambientals, aules de natura o 
museus agrícoles 

Carlos Gutierrez 

Iniciar processos de custòdia d elements singulars 
de valor natural 

Joan Pont  

Mecanismes concertats de custòdia del territori GPENAT 
   
    Taula 3: propostes que s accepten traslladar al següent eix de debat   

Perfil dels participants al primer debat

Particulars
3%

Entitats
73%

Representants 
Ajuntament 

24%
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Degut al gran nombre de propostes rebudes es va acordar la realització d una segona sessió de debat de 
les propostes pel dia 17 de juliol a les 18 hores.   

Per altra banda i degut a l existència d algunes propostes sobre actuacions en sòl urbanitzable pendent de 
desenvolupar, alguns membres de la Taula van demanar una explicació de la situació d aquests espais per 
part de l Ajuntament. Es va acordar que prèviament a la sessió del dia 17, un membre del grup de treball 
realitzaria una explicació sobre aquests espais situats a l entorn de la ciutat i classificats com a sòl 
urbanitzable.  

Pel que fa a la proposta de l entitat Sembrant Ciutat, durant la setmana prèvia a la segona sessió del 
debat, l entitat va dividir la seva proposta en 8 accions i les va classificar segons objectiu. També es va 
admetre pel debat següent la introducció d una nova proposta sobre el control d espècies animals. Dos 
d aquestes noves accions es van traslladar també a l eix 3. Les propostes de l entitat  Sembrant Ciutat 
queden de la següent manera:  

  

Nom de la proposta de l entitat Sembrant Ciutat 

  

 Eix en la 
que 

s inclou 

  

Objectiu 
en el que 
s inclou 

 

Establir canals logístics de comunicació per tal de garantir el flux 
informatiu entre actors implicats que garanteixi la igualtat en l accés a les 
oportunitats 

Eix 2 1 

 

Promoure que les activitats agrícoles que es desenvolupin en l àmbit de 
l Anella Verda estiguin dins els paràmetres de l agricultura ecològica i que 
no contradiguin els objectius propis de la funcionalitat natural i ecològica 

Eix 2 1 

 

Establir un pla d acció alternatiu a les batudes amb matança pel control 
d espècies animals en desequilibri natural (com el porc senglar) 

Eix 2 1 

 

Establir un pla d acció per integrar l horta marginal dins els paràmetres de 
l Anella Verda sense perjudici dels ocupants actuals 

Eix 2 1 

 

Promoure, prioritzar i recolzar els projectes ecològics cooperatius a través 
de la creació d instruments d informació (base de dades de terres 
disponibles, pagesos, propietaris...)  

Eix 2  1 

 

Promoure i recolzar els projectes ecològics cooperatius a través de la 
difusió dels seus productes, potenciant la comercialització de productes 
ecològics i de proximitat amb marca pròpia (d Anella Verda per exemple)  

Eix 2  2 

 

Proporcionar i fer accessible la formació gratuïta en agricultura ecològica i 
en gestió econòmica a tothom qui pugui estar interessat  Eix 2  4 

 

Utilitzar els espais periurbans públics per desenvolupar projectes 
pedagògics de sensibilització i educació en els valors del civisme i 
respecte al medi ambient. Integrant-los en l activitat ciutadana fent-los 
visibles i participatius a través dels diversos mecanismes institucionals 

Eix 3  

 

Utilitzar els espais periurbans públics pels projectes d investigació i 
innovació adreçats a un món més sostenible (per exemple, les energies 
renovables 

Eix 3  

 

Taula 4: Les propostes d acció de l entitat Sembrant Ciutat    



      

17

 
5.2. La classificació de les propostes rebudes   

Per facilitar el debat i atesa la similitud d algunes de les propostes rebudes, el grup de treball va agrupar 
les propostes que finalment es va acordar tractar en l eix 2 i debatre en la sessió del dia 17 de juliol en 
diferents categories:   

Objectiu 1

  

1. Sòl pendent de desenvolupar: per totes aquelles propostes que proposen accions en aquells terrenys 
situats en sòl urbanitzable pendent de desenvolupar. La Taula va presentar 4 propostes d accions 
relacionades directament amb aquest tema. 

2. Propietaris i terres disponibles: per aquelles accions que impliquen la col·laboració dels propietaris de 
les terres. La Taula va presentar 5 propostes d accions relacionades directament amb aquest tema. 

3. Producció de productes: per aquelles accions que es relacionen amb la producció de productes del 
sector primari. La Taula va presentar 5 propostes d accions relacionades directament amb aquest 
tema. 

4. Serveis i infraestructures: les accions encaminades a millorar alguna infraestructura del sector primari.    
La Taula va presentar 4 propostes d accions relacionades directament amb aquest tema. 

5. Gestió dels horts: en aquesta categoria s inclouen les propostes d accions que pretenen la gestió dels 
diferents horts familiars del terme. La Taula va presentar 3 propostes d accions relacionades 
directament amb aquest tema. 

6. Recolzar projectes relacionats amb l agricultura: La Taula va presentar 3 propostes d accions 
relacionades directament amb aquest tema.  

Objectiu 2: 

   

1. Marca: algunes propostes van encaminades a la creació d una marca pròpia pels productes agrícoles. 
S han agrupat les 4 propostes que ha fet la taula en aquesta categoria. 

2. Promoció de productes: accions adreçades a la promoció dels productes, un cop assolides les accions 
de l objectiu 1 sobre producció. La Taula va presentar 7 propostes d accions relacionades directament 
amb aquest tema. 

3. Col·laboració amb els municipis veïns o altres agents: per totes aquelles propostes que impliquen la 
col·laboració d altres administracions o agents. La Taula va presentar 3 propostes d accions 
relacionades directament amb aquest tema.  

Objectiu 3:

  

1. Delimitació i protecció dels espais agrícoles i del patrimoni de l Anella Verda: les 8 propostes de la 
Taula per aquest objectiu s han classificat en aquesta categoria.  

Objectiu 4: 

  

1. Formació: per aquelles propostes que estan adreçades a crear formació en l àmbit del sector primari. 
S ha rebut 5 propostes en aquest sentit 

2. Ocupació: per aquelles propostes que estan adreçades a crear ocupació en l àmbit del sector primari. 
La Taula va presentar 3 propostes d accions relacionades directament amb aquest tema. 

3. Investigació: per aquelles propostes d accions que pretenen la investigació en alguns dels temes 
relacionats amb el sector primari. La Taula va presentar 4 propostes d accions relacionades 
directament amb aquest tema  

Al següent quadre es classifiquen les propostes rebudes segons les categories creades per facilitar el 
debat:         
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Nom de la proposta 

 
Categoria 

  
OBJECTIU 1   

 

1.1 Aprofitament de les 46 ha del pla Parcial Can Marcet  

1.2 Tractament especial de sòl urbanitzable pendent de desenvolupar  

1.3 Recuperar els antics camps de conreu de Can Cardús, Can Marcet i 
Can Pepet  

1.4 Parc Agrícola al sud de la ciutat: reconsideració d una opció industrial 
sobredimensionada  

Sòl pendent de desenvolupar 

 

1.5 Constituir una taula de propietaris  

1.6 Concursos per a l ús de finques públiques  

1.7 Crear Banc de terres  

1.8 Fer estudi de camp sobre usos agrícoles a les Martines- Carbonellas  

1.9 Recuperar vinya en ubicacions adients  

1.10  Establir canals logístics de comunicació per tal de garantir el flux 
informatiu entre actors implicats que garanteixi la igualtat en l accés a 
les oportunitats     

Propietaris i terres disponibles 

 

1.11 Millorar tots els aspectes de la gestió forestal en l entorn   

1.12 Cooperativa de producció, transformació i distribució de productes 
primaris locals  

1.13 Crear un taller-obrador al servei de petits productors  

1.14 Creació d una Cooperativa d Utilització de Maquinaria Agrícola 
(CUMA)  

1.15  Promoure que les activitats agrícoles que es desenvolupin en l àmbit 
de l Anella Verda estiguin dins els paràmetres de l agricultura 
ecològica i que no contradiguin els objectius propis de la funcionalitat 
natural i ecològica  

Producció de productes 

 

1.16 Manteniment d infraestructures i serveis  

1.17  Reforçar seguretat i vigilància  

1.18  Control de senglars, tudons i altres espècies invasores  

1.19 Establir un pla d acció alternatiu a les batudes amb matança pel 
control d espècies animals en desequilibri natural (com el porc senglar)   

Serveis i infraestructures 
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1.20 Gestionar horts de manera que tinguin potencialitat econòmica  

1.21   Ordenació dels horts familiars no professionals  

1.22 Establir un pla d acció per integrar l horta marginal dins els paràmetres 
de l Anella Verda sense perjudici dels ocupants actuals  

Gestió dels horts 

 

1.23 Facilitar finançament de projectes  

1.24  Suport tècnic per adaptar les explotacions agràries a la normativa 
sectorial vigent  

1.25  Promoure, prioritzar i recolzar els projectes ecològics cooperatius a 
través de la creació d instruments d informació (base de dades de 
terres disponibles, pagesos, propietaris...)  

Recolzar projectes relacionats 
amb l agricultura 

  

OBJECTIU 2  

 

2.1 Creació i difusió marca de proximitat Productes del Vallès   

2.2 Creació de la marca Producte de l Anella Verda

  

2.3 Promoció de la marca Producte de l Anella Verda

  

2.4 Promoure i recolzar els projectes ecològics cooperatius a través de la 
difusió dels seus productes, potenciant la comercialització de 
productes ecològics i de proximitat amb marca pròpia (d Anella Verda 
per exemple 

Marca 

 

2.4 Donar a conèixer el model de cooperatives de consum  

2.5 Promoure nous canals de comercialització  

2.6 Promoció de circuits curts de comercialització  

2.7 Organitzar campanyes informatives i de promoció   

2.8 Projecte per al foment de nous productes agroalimentaris de proximitat  

2.9 Fomentar el consum de productes de proximitat als menjadors 
escolars i promoció dels productes locals entre l alumnat de la 
Formació professional Hoteleria i Turisme

  

2.10 Permetre la venda no sedentària per als productes de proximitat  

Promoció dels productes 

 

2.11 Establir converses amb els municipis veïns i amb els diferents 
actors implicats  

2.12  Fomentar la col·laboració amb altres municipis comarcals  

2.13 Promoure aliances amb altres agents o   experiències de promoció de 
l agricultura de proximitat a la comarca  

Col·laboració amb els 
municipis veïns o altres agents 
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OBJECTIU 3  

 
3.1 Compromís polític amb el futur de l agricultura terrassenca  

3.2 Desenvolupar instruments jurídics que garanteixin uns usos del sòl 
d acord amb els objectius de L Anella Verda  

3.3 Delimitar i protegir les zones agrícoles  

3.4 Reconeixement del valor agrícola de l agricultura i la ramaderia   

3.5 Pèrdua 0 d espais agraris  

3.6 Protecció del patrimoni en els espais agraris    

3.7 Eliminar els usos industrials incompatibles amb l anella  

 Regular les activitats i funcionalitats de la zona 2 en la figura 1 (zona can 
Cardús) 

Delimitació i protecció dels 
espais agrícoles i del patrimoni 

de l Anella Verda 

  

OBJECTIU 4  

 

4.1 Convenis per formació amb pràctiques posteriors  

4.2 Organitzar cursos de formació per productors  

4.3 Ampliar oferta formació amb el programa de Grau Mitjà Tècnic/a en 
producció agroecològica" i que els productors locals formin part dels 
Consell de Formació Professional de la ciutat  

4.4 Establir convenis de col·laboració amb ADV  

4.5 Proporcionar i fer accessible la formació gratuïta en agricultura 
ecològica i en gestió econòmica a tothom qui pugui estar interessat  

Formació 

 

4.6 Promoció de nous projectes de producció per a joves i formació en 
agricultura  

4.7 Creació d una unitat de promoció de la ocupació agrícola vinculada a 
Foment de Terrassa SA  

4.8 Creació d un centre per a la promoció de projectes d agricultura   
ecològica i l agroecologia  

Ocupació 

 

4.9 Afavorir programes de I+D+i   

4.10 Anàlisi de les terres agrícoles de la ciutat   

4.11 Estudi de la gestió dels recursos hídrics i de les infraestructures 
corresponents  

4.12 Creació d un banc de llavors  

Investigació  

Taula 5: classificació de les propostes a debatre segons categories 
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5.3. Desenvolupament de la 2a sessió d anàlisi de propostes: 17 de juliol de 2013  

El dia 17 de juliol de 2013 a les 18:00 hores es va celebrar la segona sessió de debat amb la participació 
de 33 persones de la Taula. Del total, 27 eren representants d entitats i 6 particulars. També van assistir 8 
representants de l Ajuntament.                 

Figura 4: Perfil dels participants en la segona sessió d anàlisi de propostes                      

Figura 5 : Nombre d assistents a les sessions de debat   

Aquesta sessió va constar de tres parts:  

1. En la primera part de la sessió, el Director de Serveis d Urbanisme, Antoni Serra, va realitzar una 
presentació per aclarir els dubtes sobre la situació dels espais classificats com a sòl urbanitzable i 
que està pendent de desenvolupar. També va fer una explicació sobre el creixement de la ciutat 
segons els diferents plans d ordenació que han existit a Terrassa.  

2. Durant la segona part de la sessió, els participants es van dividir en 4 grups de debat entre 7 i 10 
persones cadascun que van tractar totes les accions proposades amb la nova classificació 
pactada. Cada grup havia de determinar si l acció s acceptava i el nivell de prioritat; alta (3), 
mitjana (2) o baixa (1).  De la mitjana de les valoracions per grups s estableixen també 3 
categories; fins a 1,5 baixa, fins a 2,5 mitjana i més gran o igual de 2,5 alta.  

Perfil dels participants al primer debat
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Després de la nova classificació segons l objectiu acceptada pels membres de la Taula en l anterior sessió 
i el trasllat al següent eix de debat d algunes propostes, en la sessió de debat del dia 17 de juliol es van 
debatre un total de 59 propostes: 25 de l objectiu 1, 14 de l objectiu 2, 8 de l objectiu 3 i 12 de l objectiu 4. 
Pel debat també es van tenir en compte les categories que agrupaven propostes dins un mateix objectiu, 
explicades al punt 6.2 d aquest document.                   

Figura 6: número de propostes per cadascun dels objectius     

Figura 7: els diferents grups de treball durant la sessió   

Durant la tercera part de la sessió es va posar en comú les conclusions dels grups de debat, en relació a 
l aprovació de cada una de les propostes i la determinació del seu nivell de prioritat.  
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5.4. Valoració de les propostes per part dels participants  

Totes les actuacions presentades han estat aprovades per la Taula per majoria, tot i que el grup 2 va 
desestimar les accions 1.25 i 4.11, per ajuntar-les amb altres propostes que son molt semblants. El grup 3 
també va desestimar les 3.4 i les 4.7 i 4.9 pel mateix motiu.  

Totes les actuacions es van considerar amb prioritat alta o mitjana, cap valor és inferior a 2 en la valoració 
global.   

De les propostes són especialment rellevants aquelles que varen rebre una valoració més elevada, per a 
cada un dels objectius:  

OBJECTIU 1:  Totes les actuacions es valoraren amb prioritat mitjana o alta, destacant les de prioritat alta 
(X = ó > 2,5), ja que 18 sobre 25 tenen aquesta valoració.  

 

Aprofitament de les 46 ha del Pla Parcial Can Marcet (x=2,6) 

 

Tractament especial de sòl urbanitzable pendent de desenvolupar (x=2,6) 

 

Recuperar antics camps de conreu a Can Cardús, Can Marcet i Can Pepet (x=2,6) 

 

Parc Agrícola del sud de la ciutat:reconsideració d una opció industrial sobredimensionada (x=2,8) 

 

Constituir una taula de propietaris (x=2,8) 

 

Crear Banc de Terres (x=2,5) 

 

Fer estudi de camp sobre els usos agrícoles a les Martines-Carbonell (x=2,6) 

 

Establir canals logístics de comunicació per garantir el flux informatiu (x=2,5) 

 

Millorar tots els aspectes de la gestió forestal dels entorns (x=3) 

 

Cooperativa de producció, transformació i distribució de productes primaris locals (x=2,8) 

 

Crear un taller obrador al servei dels petits productors (x=2,5) 

 

Promoure activitats agrícoles en l àmbit de l Anella Verda amb paràmetres d agricultura ecològica 
(x=2,8) 

 

Manteniment d infraestructures i serveis (x=2,5) 

 

Reforçar seguretat i vigilància (x=2,5) 

 

Control de senglars, tudons i altres espècies invasores (x=2,8) 

 

Establir pla acció alternatiu a batudes amb matança pel control d espècies animals (x=2,5) 

 

Facilitar finançament de projectes (x=2,6) 

 

Suport tècnic per adaptar les explotacions agràries a la normativa sectorial vigent (x=2,6)  

OBJECTIU 2: Totes les actuacions ha estat valorades amb prioritat alta (X = ó > 2,5)  

OBJECTIU 3: Totes les actuacions ha estat valorades amb prioritat alta (X = ó > 2,5), excepte el 
reconeixement del valor de l agricultura i la ramaderia amb una valoració global de 2.  

OBJECTIU 4: Set de les 12 propostes per aquest objectiu han estat valorades com prioritat alta (X = ó > 
2,5):   

 

Convenis per formació amb pràctiques posteriors (x=2,5) 

 

Organitzar cursos de formació per productors (x=2,5) 

 

Ampliar oferta formació amb el programa de Grau Mitjà Tècnic/a en producció agroecologica (x=2,8) 

 

Establir convenis de col·laboració amb ADV (x=3) 

 

Proporcionar i fer accessible la formació gratuïta en agricultura ecològica i en gestió econòmica 
(x=2,5) 

 

Promoció de nous projectes de producció de joves i formació en agricultura (x=3) 

 

Creació d un centre per a la promoció de projectes d agricultura ecològica i agroecolgia. (x=2,8)  

El quadre següent indica les propostes ordenades per objectius amb el seu nivell de prioritat com a mitjana 
de la prioritat assignada per a cada grup de treball: 
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PROPOSTES A DEBAT X 

 
OBJECTIU 1:  Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals de 
l entorn, afavorint un model de producció més eficient i sostenible que faciliti l entrada de nous 
professionals i la diversificació del sector 

 

1.1 Aprofitament de les 46 ha del Pla Parcial Can Marcet   2,6 
1.2 Tractament especial del sòl urbanitzable pendent de desenvolupar  2,6 
1.3 Recuperar antics camps conreu Can Cardús, Can Marcet i Can Pepet  2,6 

1.4  Parc Agrícola al sud de la ciutat: reconsideració d'una opció industrial 
sobredimensionada 2,8 

1.5  Constituir un taula de propietaris  2,8 
1.6 Concursos per a l ús de finques públiques 2,3 
1.7  Crear Banc de Terres 2,5 
1.8  Fer estudi de camp sobre els usos agrícoles a les Martines-Carbonellas 2,6 
1.9  Recuperar vinya en ubicacions adients 1,8 

1.10  Establir canals logístics de comunicació per garantir el flux informatiu 2,5 
1.11  Millorar tots els aspectes de la gestió forestals en l'entorn 3,0 
1.12  Cooperativa de producció, transformació i distribució productes primaris locals 2,8 
1.13  Crear un taller obrador al servei dels petits productors 2,5 
1.14  Creació Cooperativa d Utilització de Maquinaria Agrícola (CUMA) 2,4 

1.15  Promoure activitats agrícoles en l'àmbit de l'Anella Verda paràmetres agricultura 
ecològica 2,8 

1.16  Manteniment d'infraestructures i serveis 2,5 
1.17  Reforçar seguretat i vigilància 2,5 
1.18  Control de senglars, tudons i altres espècies invasores 2,8 
1.19  Establir pla acció alternatiu a batudes amb matança pel control espècies animals 2,5 
1.20  Gestionar horts de manera que tinguin potencialitat econòmica 2,4 
1.21  Ordenació dels horts familiars no professionals 2,3 
1.22  Establir pla acció per integrar l'horta marginal dins els paràmetres de l'Anella Verda 2,3 
1.23  Facilitar finançament de projectes 2,6 
1.24  Suport tècnic per adaptar explotacions agràries a la normativa sectorial vigent 2,6 

1.25  Promoure projectes ecològics cooperatius a través de la creació d'instruments 
d'informació 2,1 
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Taula 6: Taula resum de la valoració de les propostes  

PROPOSTES A DEBAT X 

 
OBJECTIU 2: Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i 
forestals de proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l'activitat econòmica 
local. 

 
2.1 Creació i difusió marca proximitat "Productes del Vallès"  2,5 
2.2 Creació de la marca "Producte de l'Anella Verda 2,5 
2.3 Promoció de la marca "Producte de l'Anella Verda 2,5 

2.4 Promoure productes ecològics cooperatius a través de la difusió i potenciant la 
comercialització 2,8 

2.5 Donar a conèixer el model de cooperatives de consum 3,0 
2.6 Promoure nous canals de comercialització 2,8 
2.7 Promoció de circuits curts de comercialització 2,8 
2.8 Organitzar campanyes informatives i de promoció 2,8 
2.9 Projecte per al foment de nous productes agroalimentaris de proximitat 3,0 

2.10 Fomentar consum productes proximitat als menjadors escolars i alumnat FP   
Hoteleria 2,8 

2.11 Permetre la venda no sedentària pers als productes de proximitat 2,8 
2.12 Establir converses amb els municipis veïns i amb els diferents actors implicats 2,8 
2.13 Fomentar la col·laboració amb altres municipis comarcals 2,8 

2.14 Promoure aliances o experiències de promoció de l'agricultura de proximitat a la 
comarca 2,8 

 

OBJECTIU 3: Ordenar els usos a l entorn afavorint les activitats compatibles amb el 
manteniment de les funcionalitats naturals, agrícoles i d ús social del territori, i que puguin 
contribuir a fer més sostenible el sector primari, la recuperació de les masies existents i la 
protecció del paisatge. 

 

3.1 Compromís polític amb el futur de l'agricultura terrassenca 3,0 
3.2 Desenvolupar instruments jurídics que garanteixin uns usos del sòl 2,8 
3.3 Delimitar i protegir les zones agrícoles 2,8 
3.4 Reconeixement del valor agrícola de l'agricultura i la ramaderia 2,0 
3.5 Pèrdua 0 d'espais agraris 3,0 
3.6 Protecció del patrimoni en els espais agraris 2,5 
3.7 Eliminar els usos industrials incompatibles amb l'Anella 2,6 
3.8 Regular activitats i funcionalitats de la zona 2 en la figura 1 (zona Can Cardús) 2,5 

 

OBJECTIU 4: Impulsar iniciatives de formació i capacitació en el sector primari, amb especial 
dedicació als joves i les dones, i fomentar la investigació i la introducció de noves tecnologies 
que millorin l eficiència ambiental, econòmica i social d aquest sector. 

 

4.1 Convenis per formació amb pràctiques posteriors 2,5 
4.2 Organitzar cursos de formació per productors 2,5 
4.3 Ampliar oferta formació amb el Grau Mitjà "Tècnic/a en producció agroecològica 2,8 
4.4 Establir convenis de col·laboració amb ADV 3,0 
4.5 Proporcionar formació gratuïta en agricultura ecològica i en gestió econòmica 2,5 
4.6 Promoció de nous projectes de producció per a joves i formació en agricultura 3,0 
4.7 Creació unitat de promoció de la ocupació agrícola vinculada a Foment de Terrassa 2,3 

4.8 Creació d un centre per a la promoció de projectes d'agricultura ecològica i 
agroecologia 2,8 

4.9 Afavorir programes de I+D+i 2,0 
4.10 Anàlisi de les terres agrícoles de la ciutat 2,4 
4.11 Estudi gestió de recursos hídrics i de les infraestructures corresponents 1,9 
4.12 Creació d'un banc de llavors 2,1 
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5.5. Comentaris dels participants en el debat   

Tres dels grups en que es va dividir la taula per valorar i prioritzar les propostes han fet arribar al grup de 
treball de l Ajuntament alguns comentaris del seu debat intern.  

Grup 2  

Objectiu 1

  

Pel que fa a les propostes sobre sòl pendent de desenvolupar (propostes de la 1.1 a 1.4);  

 

S ha qüestionat la rendibilitat de recuperar terrenys abandonats i d orografia difícil. En tot cas caldrà 
prioritzar els més viables. 

 

Es poden lligar les propostes 1.1, 1.2  i la 1.3. 

 

La 1.4 pot significar desqualificar terrenys urbanitzables, això implica un cost de compensació.  

Pel que fa a la categoria propietaris i terres disponibles (propostes 1.5 a 1.10); 

 

Es considera adequat ajuntar les propostes 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 i la 1.25.  

Pel que fa a la categoria producció de productes (propostes 1.11 a 1.15); 

 

Es poden ajuntar la 1.12 i 1.14 com a creació de serveis. 

 

La proposta 1.15 el grup considera que no es pot obligar a fer agricultura ecològica, però sí promoure-
la a l anella Verda.  

Pel que fa a la categoria serveis i infraestructures (propostes 1.16 a 1.19) 

 

La 1.16 es pot ampliar en la recuperació de serveis infraestructures relacionades amb els projectes 
agropecuaris i per tant ajuntar-la amb la 3.6 i 4.11.  

 

Les propostes 1.18 i 1.19 es poden ajuntar.  

Pel que fa a la categoria gestió dels horts: 

 

Ajuntar la 1.20 i 1.21 parlar de potencialitat econòmica com a valorar els productes obtinguts per 
l autosuficiència i els beneficis generats, no com a ingressos econòmics directes. El grup entén que 
s ha de parlar d horts familiars no professionals i no criminalitzar l horta no regulada, és l oportunitat de 
reglamentar-la i ordenar-la, on ha d anar i com.  

Pel que fa a la categoria recolzar projectes ( propostes 1.23 a 1.25): 

 

Es desestima la 1.25 per ajuntar-la amb la 1.10  

Pel que fa a la categoria de marca (propostes 2.1 a 2.4): 

 

Sembla que no han de ser excloents la marca Anella Verda i Vallès.  

Pel que fa a la categoria de promoció de productes, (propostes 2.5 a 2.11): 

 

Es poden ajuntar totes les propostes.  

Objectiu 3

  

Pel que fa a la categoria de delimitació i protecció dels espais agrícoles (propostes 3.1 a 3.8) 

 

La proposta 3.6. es pot ajuntar amb la 1.6. i  la 4.11. 

 

Pel que fa a la proposta 3.7 s ha de preveure actuar  sobre activitats legalitzades incompatibles amb 
els objectius de l anella verda, desenvolupant instruments jurídics (proposta 3.2) que prevegin i 
promoguin el trasllat.  

Objectiu 4:

  

Pel que fa a la categoria de formació (propostes 4.1 a 4.5) 

 

S està d acord en utilitzar els centres formatius existents.  

Pel que fa a la categoria de foment de l ocupació (propostes 4.6 a 4.8) 
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El grup proposa ajuntar la 4.7 i 4.8, creant un equipament o centre de recursos, experimental 
d ocupació i pràctiques, possible masia municipal.  

Pel que fa a la categoria de investigació (propostes 4.9 a 4.12): 

 
Cal cercar la col·laboració amb bancs de llavors existents, almenys pel que fa a les instal·lacions més 
costoses. 

 

La proposta 4.11 ajuntar-la amb 3.6 i 1.16.   

Grup 3  

 

Al grup hi havia una majoria molt destacable que considerava la necessitat de la promoció i la 
priorització dels projectes agrícoles ecològics com a prioritat màxima.   

 

Una possible marca de denominació d'origen podria oferir no sols les avantatges de la proximitat sinó 
també el valor afegit d'un producte ecològic.   

 

La demanda en alça dels productes ecològics està afavorint, ara per ara, un mercat emergent i amb 
futur. Una demanda que es reflecteix en l'aparició de les cooperatives de consum responsable.  

 

Algun membre del grup apuntava a que aquesta exigència no havia d'ésser excloent amb altres 
metodologies productives, perfectament compatibles (és en aquest punt de compatibilitat on va haver 
disconformitat per la majoria).   

 

La desestimació del punt Reconeixement del valor ecològic de l'agricultura i la ramaderia . Es va 
trobar molt difós i general i tanmateix reiteratiu.   

 

També es va desestimar el punt Creació d'una entitat de promoció de la ocupació agrícola vinculada a 
Foment de Terrassa per considerar-lo com un canal molt limitat.   

 

La desestimació del punt Afavorir programes de I+D+I . Si bé és cert que aquests programes 
engloben diversos aspectes d'investigació, no exclou la transgènica i, per tant, es va considerar 
incompatible amb els fonaments ecològics de l'Anella Verda (productes lliures d' OMG).  

 

Pel que fa al tractament del sòl urbanitzable no desenvolupat; donat que la gran majoria és de 
propietat privada es va comentar que caldria oferir incentius fiscals (bàsicament, reducció de l IBI) per 
al seu ús agrícola "provisional".  

 

Gestió Forestal: es va considerar la gran oblidada d aquest Eix (només hi havia una proposta). Es va 
proposar conèixer la situació i els resultats dels actuals Plans de Gestió Forestal.    

Grup 4  

Objectiu 1:  

 

S unifiquen els punt 1.1 i 1.2, entenent que cal promoure un ús provisional als terrenys mentre no es 
desenvolupin, ja sigui agrícola com a una espai verd. Zona de passeig de gossos, comptant amb la 
propietat. En cas que es destini a us agrícola cal garantir unes mínimes garanties que permetin 
compensar la inversió que es faci (acords de custòdia).  

 

Pel que fa a la proposta 1.6, les terres públiques, més que destinar-les a concursos, s hauria de fer 
quelcom com es fa a Gallecs: destinar-les a i+D que es podrà aplicar a la resta de terrenys en cas que 
funcioni.  
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Pel que fa a la proposta 1.9, no es tracta únicament a recuperar la vinya. Es considera que l enunciat 
hauria de ser més ampli, perquè existeixen altres oportunitats de cultiu de secà, des d oliveres i 
ametllers, fins a plantes medicinals.  

 
Es proposa unificar les propostes 1.12 i 1.13 i 1.24. Cal comprovar si el volum de producció-
transformació és rentable per tal de fer una inversió d una entitat d aquest tipus a Terrassa o cal 
treballar en un àmbit més ampli per tal de fer viable la inversió.  

 

Pel que fa a la proposta 1.15, s ha de promoure, però no obligar a que les activitats agrícoles que es 
desenvolupin a Terrassa siguin ecològiques. No obstant, cal garantir que les parcel·les que segueixen 
aquest tipus de metodologia no es vegin afectats per cultius veïns que utilitzen mitjans no aptes per 
l agricultura ecològica.  

Objectiu 2: 

   

Es proposa unificar les propostes 2.1, 2.2, 2.3.. L objectiu és crear una marca, per una banda, a alguns 
membres els és indiferent quin tipus. Uns altres plantegen que a nivell econòmic pot ser més 
interessant integrar-se en marca Vallès i es planteja que un cop integrats ja s estudia si es 
particularitza. 

 

Es proposa unificar les propostes 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9. 

 

Es proposa unificar les propostes 2.12, 2.13 i 2.14.  

La resta de propostes no es poden debatre per manca de temps i es vota bàsicament en funció de 
l agrupació: formació, ocupació, investigació.   

6. Valoracions del grup de treball  

6.1. Comentaris en relació a les propostes   

El grup de treball considera necessari comentar alguns aspectes sobre les  propostes aprovades per la 
Taula :  

1. El número de propostes per aquest segon eix de debat ha estat molt més elevat en relació a les 
propostes de l eix sobre la funcionalitat ecològica. El grup de treball considera que aquest fet pot 
ser degut a que existeix un major coneixement i interès pels temes que versen sobre la 
funcionalitat econòmica, especialment sobre l activitat agrícola.                    

                 Figura 8: Número de propostes a debat segons eix   
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2. S han presentat un total de 56 de propostes. Un cop sumades aquelles que provenien de l objectiu 

1, desglossada la procedent de l entitat Sembrant Ciutat i traslladades algunes altres al següent 
eix, han donat lloc a un total de 59 propostes d accions. Això ha fet possible un debat molt ric tot i 
que també extens durant la sessió del dia 17 de juliol.   

3. Les propostes han estat presentades per nou entitats i tres particulars i totes concorden amb els 4 
objectius acordats en el debat, i per tant són pertinents. També són concordants amb els objectius 
generals de l Anella Verda recollits al document de la Declaració.  

Tanmateix s ha trobat a faltar propostes relacionades amb la gestió forestal. En aquest sentit 
només l entitat FAVT ha presentat una proposta d acció. Tampoc s ha rebut cap proposta sobre les 
altres activitats lligades als entorns de Terrassa i que no corresponen al sector primari, com per 
exemple les activitats esportives a l aire lliure, els restaurants, les hípiques, etc que es descrivien 
al document de diagnosi.   

4. L objectiu 1 sobre recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles i forestals de l entorn és el que ha 
rebut més propostes, un total de 25, seguit per l objectiu de promoció d un model de distribució i 
consum dels productes que afavoreixi la sostenibilitat i l activitat econòmica local amb 14 
propostes d accions.  

5. La Taula expressa a través de les seves propostes la voluntat d augmentar les activitats 
econòmiques relacionades amb el sector primari en l Anella Verda. Tant important com aquest 
augment de les activitats agràries, ramaderes o forestals, està la promoció dels productes 
resultants amb una marca pròpia i a través de circuits curts de comercialització. Així mateix, 
s insisteix també en la necessitat de promoure els sistemes de producció ecològica, sense que 
impliqui però una obligació generalitzada.  

6. La Taula ha realitzat 4 propostes sobre els sectors classificats com a sòl urbanitzable però que no 
s han desenvolupat urbanísticament. L estat d abandó d aquests espais preocupa especialment als 
seus membres i es proposen diferents actuacions  d aprofitament agrícola d aquests terrenys.  

7. La Taula expressa la necessitat d una ordenació de l horta existent al municipi, tant si es tracta 
d una activitat dedicada al lleure com si ha esdevingut en alguns casos una activitat econòmica.  

8. Per assolir l objectiu 2, sobre la promoció d un model de distribució i consum dels productes del 
sector primari caldrà la col·laboració d altres municipis de la comarca. Aquesta necessària entesa 
amb els municipis veïns també va ser una de les conclusions de l eix 1.   

6.2 .  Valoració general del procés participatiu de l eix 2   

 

La participació a les tres sessions de debat de l eix 2 la funcionalitat econòmica de l Anella Verda, 
amb 35 persones de mitjana a les tres sessions, ha estat molt elevada, sobretot pel que fa a la 
presència de representants d entitats. Aquest interès que ha demostrat la Taula per les sessions de 
debat és molt important i necessari per l èxit del procés de participació.  

 

Un aspecte important del debat és la dificultat dels grups d establir prioritats entre les propostes 
d accions, aquest fet també es va donar en l eix 1. En general les propostes son valorades amb 
prioritat alta, en pocs casos mitjana i mai baixa.  

 

El ventall de les propostes presentades és ampli; molt concretes que parlen d actuacions puntuals en 
certs sectors o finques determinades, més generals a aplicar a tot l àmbit de l Anella, i altres que es 
refereixen a temes de gestió.       
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Annex 1: Fitxes de les propostes  
presentades 



  
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat       

1

 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: RECUPERAR  FUNCIONALITATS  AGRÍCOLES. 

 

Calendari: A  MEDIO  PLAZO 

ACCIÓ      : RECUPERAR  LOS  VIÑEDOS  EN  UBICACIONES  IDÓNEAS.  

SECTOR/S (1 -10): 1 AL 10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: FAVT/   Ramón Clariana 

  

Descripció:  

En el pasado siglo había una importante cantidad de viñedos, circundando la ciudad, que daban un vino de 
calidad, producido en muchos casos de forma bien artesanal. Por desgracia, un conjunto de factores, entre 
los que destacan las Plagas y los cuidados y conocimientos necesarios para obtener producción y 
rentabilidad han hecho que los viñedos hayan prácticamente desaparecido del entorno urbano.      

En estos momentos de crisis y tanta gente desocupada, puede ser importante recuperar los viñedos en 
los espacios adecuados de nuestro entorno urbano,  
         UN  FACTOR  IMPORTANTE  A  TENER  EN  CUENTA,  ES  QUE  LOS  VIÑEDOS  PUEDEN  
UBICARSE  EN  TERRENOS  RELATIVAMENTE  EN  PENDIENTE,  DONDE  EL  CULTIVO  DE  
CEREALES  ES  MAS  DIFICULTOSO  Y   CONTRIBUIR  A  AUMENTAR  EL  ESPACIO  
POTENCIALMENTE  AGRÍCOLA.                        
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: RECUPERAR  ACTIVITATS  AGRÍCOLES.. 

 

Calendari:   A  MEDIO  PLAZO 

ACCIÓ      : GESTIONAR LOS HUERTOS DE MODO QUE TENGAN  POTENCIALIDAD ECONÓMICA.  

SECTOR/S (1 -10): 1-10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: FAVT/ Ramón Clariana 

  

Descripció:  

En el pasado siglo, los huertos, junto con las viñas eran un elemento importante en la economía de muchas 
familias tarrasenses, entre ellas la mía. En la diagnosis de este eje, se consideran los huertos como 
autoconsumo, sin capacidad económica, y ello puede aceptarse en la actual situación.      

Pero el objetivo no puede ser ese, sino potenciar al máximo la cantidad y calidad de los productos de 
huerta. Y ello, pasa por mejorar el sistema de riego, de modo que sea adecuado desde el punto de vsita 
sanitario.      

A  TENER  EN  CUENTA  ES  EL  HECHO  DE  QUE  EL  94 % DE LAS  HECTARÉAS  AGRÍCOLAS  
SON  DE  SECANO  Y  QUE  EL  INCREMENTO  DE  HUERTOS  BIEN  REGULADOS,  AUMENTARÍA  
LAS  HECTAREAS  DE  REGADÍO.                          
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: RECUPERAR  FUNCIONALITATS  AGRÍCOLES. 

 

Calendari: GESTIÓN  INMEDIATA. 

ACCIÓ      : HACER ESTUDIO DE CAMPO SOBRE USOS  AGRÍCOLAS EN  LAS MARTINAS-LAS 
CARBONELLAS. 

  

SECTOR/S (1 -10):   5  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA:  FAVT/  Ramón Clariana 

  

Descripció:  

Las Martines- Las Carbonellas, sectores exteriores a la ciudad, tiene una estructura de propiedad muy 
fragmentada, y también el estado de las funcionalidades agrícolas en sus parcelas es muy diverso, según 
recoge el Documento de Diagnosis.      

ES  NECESARIO  UN  DETALLADO  ESTUDIO  DE CAMPO DE  LA  ACTUAL  SITUACION  DE  LAS  
ACTIVIDADES  AGRÍCOLAS  EN  ESTOS  SECTORES  PARA  PODER  PRECISAR  SU  POTENCIAL  DE  
CRECIMIENTO AGRÍCOLA.                             
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1:     LA  GESTIÓN  FORESTAL 

 

Calendari:    MEDIO  PLAZO. 

ACCIÓ      :   MEJORAR  TODOS  LOS  ASPECTOS  DE LA GESTIÓN FORESTAL EN EL  ENTORNO.    

SECTOR/S (1 -10):  1- 10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA:   FAVT/ Ramón Clariana 

  

Descripció:  

En muchos casos, el estado de nuestro entorno forestal próximo no es el deseable, con caminos en mal 
estado, bosques sucios y rincones de difícil acceso,  todo ello muy peligroso en el caso de un incendio 
forestal. Situación que se debe a la falta de inversión de la mayoría de propietarios privados de los bosques, 
que aducen a falta de rentabilidad de la extracción de madera.    

Ello puede ser cierto en las actuales cirscunstancias, pero NO DEBERÍA SER ASÍ.  Nuestra opinión es que 
la rentabilidad global de los bosques puede irse mejorando  si se van haciendo acciones concretas que 
mejoren las ondiciones y la extracción de la madera y la biomasa.    

LA  ACCIÓN  QUE  CONSIDERAMOS  ESENCIAL  ES  MEJORAR  EL  ESTADO  DE  LOS  ACCESOS  
EXISTENTES  AL  ENTORNO  FORESTAL  Y  AUMENTAR  EL  NÚMERO  DE  ACCESOS..        

No es posible ni rentable la extracción de madera si loa caminos de acceso a las extracciones de 
madera son inaccesibles o inexistentes.  
       AL  MISMO  TIEMPO  LOS  PROPIETARIOS  DEBEN  PLANTEARSE  QUE  EL  APROVECHAMIENTO  
DE  LA  BIOMASA,  QUE  PUEDE  GENERARSE  EN  LOS  BOSQUES  ES  UN  RECURSO  ECONÓMICO  
ADICIONAL  Y  QUE  AL  MISMO  TIEMPO  DARÁ  MAS  SEGURIDAD  A  SUS BOSQUES,  PORQUE  
ESTARÁN  MAS  LIMPIOS,  CON  LO  QUE  SE  EVITARÁN  INCENDIOS.                                                                                                                                                                                                                                                            
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1:     RECUPERAR  FUNCIONALITATS  AGRÍCOLES. 

 

Calendari:      A  CORTO  PLAZO 

ACCIÓ      :  APROVECHAMIENTO  DE  LAS  46  HA.  DEL  PLAN  PARCIAL  CAN  MARCET  

SECTOR/S (1 -10):   8  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA:   AVV.. Poble  Nou- Zona Esportiva/  Ramón Clariana 

  

Descripció:  

 En el primer Eje temático propusimos, y se aceptó la Implantación de nuevos huertos y Gestión  Forestal en 
parte de los terrenos urbanizables de Can Colomer y Can Marcet. 
        Ahora esta propuesta la centramos solo en los terrenos del  Plan Parcial Can Marcet. 
QUEDE  CLARO  QUE,  POR  ENCIMA  DE  TODO,  NUESTRA  AVV.  TIENE  POR  OBJETIVO  QUE  LA  
PARTE  MAS  ESCARPADA  DE  ESTE  PLAN  PARCIAL,  Y  QUE  DA  SOBRE  LAS  VIVIENDAS  DE  
POBLE  NOU,  DEBE  CONVERTIRSE  EN  UN  PARQUE  URBANO  RENATURALIZADO,  COMO  ESTÁ  
PREVISTO  EN  LOS  PLANOS  DEL  PLA  PARCIAL  Y  DEL  PROYECTO  DE  OBRAS  BÁSICAS  DE  
URBANIZACIÓN,  CUYA  EJECUCIÓN  NO  HA  PODIDO  NI  EMPEZARSE,  POR  CULPA  DE  LA  
CRISIS  Y  DEL  QUE  NO  TENEMOS  NOTICIAS  DESDE  HACE  MAS  DE  3  AÑOS.       

Dicho esto, y considerando que este objetivo no lo vemos factible, a medio plazo, porque debe hacerse 
dentro de la ejecución del Pla Parcial, y ya veremos cuantos años pasarán hasta que se empiece, deberían 
hacerse  aciones para que los terrenos que limitan, a pocos metros, con la trama urbana de nuestro barrio 
estén cuidados y no en el estado de abandono actual.      

POR  ELLO,  TENIENDO  EN  CUENTA,  ADEMÁS,  QUE  46  HA  SON  UN  ESPACIO  
CONSIDERABLE  Y,  SOLO  HASTA  QUE  SE  URBANICE  EL  SECTOR,  PROPONEMOS:  
- 
          QUE EN  LOS  TERRENOS  ESCARPADOS  QUE  DAN  SOBRE  POBLE  NOU,  SE  VUELVAN  A  
IMPLANTAR  VIÑEDOS,  COMO  YA  EXISTÍAN  HACE   AÑOS,  AMEN  DE  PROMOVER  HUERTOS  
REGULADOS  COMO YA PEDIMOS  EN  EL  PRIMER  EJE.      
       - 
        EN  CUANTO  A  LAS  HA  RELATIVAMENTE  PLANAS  DEL  PLA, AUNQUE  NO  LIMITEN  CON  
NUESTRO  BARRIO, SUGERIMOS  QUE  EL  MEJOR  USO  PUEDE  SER  UN  CULTIVO  INTENSIVO  DE  
CEREALES.       

Sabemos que el llevar adelante estas propuestas depende de la buena voluntad de los propietarios 
privados del Pla y por ello es imprescindible establecer un diálogo para  llegar  a  posibles  acuerdos,  tanto  
lo  relativo  a  esta  propuesta,  como  a  todas las  demás  Propuestas  de  l'Anella verda.  Solo así l'Anella 
Verda podrá cumplir  sus objetivos.         
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats del sector primari 

 

Calendari: A partir de 2014 

ACCIÓ 1: Cooperativa de producció, transformació i distribució de productes primaris locals  

SECTOR/S (1 -10): Tots els sectors  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Feliu Madaula Canadell 

  

Descripció:  

Es tractaria d'agrupar petites produccions locals, facilitar en cas de necessitat la seva elaboració, 
transformació i preparació per la distribució i fer-ho arribar directament a consumidors/es i restauradors/es.  
També serveis per l'objectiu 2: Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, 
ramaders i forestals de proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l activitat econòmica local.                                                                                                                                                                                                            
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Informació complementària Resposta Observacions 

Propietaris                                                                    

Altres                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Generalitat de Catalunya                                                                    

Altres                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat:                                                                                                  

Realitzada / no realitzada                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Afavori un model de producció més eficient i sostenible  

 

Calendari: A partir de 2014 

ACCIÓ 5: Taller obrador  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Feliu Madaula Canadell 

  

Descripció:  

Crear un taller obrador per transformar i elaborar productes primaris locals al servei de petits productors.                                                                                              
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Diputació de Barcelona                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Propietaris                                                                    

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Diputació de Barcelona                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                                    

Altres                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: Reunió mínima anual 

ACCIÓ 1: Constituir Taula de propietaris  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Donada la propietat majoritariament privada dels espais de l'Anella Verda, esdevé imprescindible garantir la 
complicitat dels propietaris en el desenvolupoament del projecte.  

Creiem que la millor forma d'aconseguir-ho és el diàleg i la concertació. En aquest sentit, proposem la 
constitució d'una taula de propietaris coordinada pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa.  

L'objectiu seria assegurar un intercanvi fluid d'informació amb l'objectiu d'impulsar la funcionalitat econòmica 
de les seves finques i anar resolent les possibles dificultats del procés. Així mateix, s'hauria de promoure 
l'explotació directa de les finques o l'establiment d'acords (arrendament, custòdia, etc) amb altres entitats o 
persones interessades.  

Com a mínim, aquesta taula s'hauria de reunir un cop a l'any i també s'hauria de preveure la participació 
d'altres entitats per a tractar temes concrets.                      
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Usuaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Només cost de personal                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Urgent                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                                    

Altres Nombre de reunions anuals.     
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: 2014 

ACCIÓ 2: Concursos per a l'ús de finques públiques   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

En el cas de finques de propietat municipal que no es puguin explotar de forma directa, s'hauria de preveure 
la possibilitat de convocar concursos per a entitats i persones interessades en la seva explotació.  

S'hauria d'establir un plec de condicions d'acord amb els objectius generals del projecte de l'Anella Verda i 
valorar la viabilitat econòmica i la sostenibilitat mediambiental.  

L'Ajuntament hauria de constituir un "banc de terres públiques" disponibles per al seu ús agrícola o ramader.                           



  
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat       

3

   

     

Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Usuaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                                    

Superfície  Superfície posada en cultiu                                                       
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: a partir de 2014 

ACCIÓ 3: Tractament especial del sòl urbanitzable pendent de desenvolupar  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Segons indica el document de diagnosi existeixen 95 hectàrees d'espais agrícoles dins de sòl urbà pendent 
d'urbanitzar (a banda, de les 24 hectàrees de Can Casanovas de propietat municipal) .  

En aquests casos, s'hauria d'incentivar als propietaris (compensacions fiscals, etc.) per al seu ús agrícola o 
ramader durant uns periodes raonables de temps.                             



  
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat       

3

   

     

Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Usuaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Superfície                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: Pla anual 

ACCIÓ 4: Manteniment d infraestructures i serveis.  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Un espai periurbà viu implica assegurar el manteniment d'infraestructures i serveis bàsics com ara la neteja, 
xarxa de camins i accessos en bon estat, aigua, llum, internet, etc.  

A les finques amb activitat agrària i en els casos que no existeixen o siguin insuficients s'hauran de reforçar 
les escomeses d'aigua i electricitat, facilitant especialment les transformacions a regadiu.  

Malauradament l'experència d'altres parcs agraris periurbans ens indica que bona part del pressupost  
s'acaba destinant a tasques de neteja.  No cal dir que caldrà reforçar les campanyes de bon comportament 
cívic i seguir oferint alternatives als abocaments incontrolats.                          
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Usuaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Entre 10.000 i 50.000                                                                     

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Altres   Tones d'escombraries retirades                                                             

Kilòmetres  Kilòmetres de camins arranjats                                                       
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: 2015 

ACCIÓ 5: Creació i difusió marca de proximitat ("Producte del Vallès")  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

La singularització dels productes és una estratègia primordial de l'agricultura de proximitat.  

En aquest sentit, definir una marca o denominació d origen comuna (per exemple, Producte del Vallès ) és 
una eina bàsica per a que el consumidor pugui reconèixer els productes obtinguts o elaborats en l'àmbit de 
proximitat que volem potenciar.  

Donat el potencial productiu relativament limitat de l'espai de l'Anella Verda de Terrassa, optem per ampliar la 
marca a un àmbit comarcal amb la necessària participació i col·laboració dels municipis veïns.  

Els serveis municipals haurien de garantir la correcta utilització de la marca amb un control suficient.   

Evidentment, a més a més d'assegurar que es tracta d'un producte "fet a prop de casa" també haurà de ser 
un producte de qualitat objectiva.  

Finalment, la creació de la marca comuna pot ser un bon motiu per afavorir l'associació de productors i la 
defensa conjunta dels seus interessos.                   
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Altres      Productors                                                             
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Usuaris                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Diputació de Barcelona                                                                    

Altres     Consell Comarcal                                                              
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Ajuntament                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                              

Seleccioneu                                                       
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: 2015 

ACCIÓ 6: Reforçar seguretat i vigilància  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Malauradament, els robatoris i actes vandàlics són un problema creixent a totes les zones agrícoles, 
especialment les periurbanes.  

Per això creiem que serà imprescindible insisitir en les campanyes de respecte cívic i reforçar la seguretat i 
vigilància mitjançant patrulles de policies municipals i mossos d'esquadra.  
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Generalitat de Catalunya     Mossos d'esquadra 
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Usuaris     Productors                                                              

Seleccioneu                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Només cost de personal                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                               
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Altres       nombre o valor dels robatoris                                                      

Seleccioneu                                                       
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: Programa anual 

ACCIÓ 7: Control de senglars, tudons i altres espècies invasores.   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Els darrers anys els senglars s'han convertit en un gravíssim problema per a les explotacions agrícoles 
properes a zones forestals.  

La seva proliferació descontrolada provoca greus danys a tota mena de conreus.   

Donada la dificultat d'evitar els danys mitjançant altres sistemes cal reforçar les batudes controlades i reduir 
la població d'aquests mamífers a nivells tolerables per als sistemes agrícoles.  

D'altra banda, també cal un control de certes aus com ara els tudons que també provoquen nombroses 
destroses als cultius.                        
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu       
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Usuaris     Productors                                                              

Seleccioneu                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                               
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Altres     Nombre d'animals abatuts   

Altres         Valoració de danys provocats                                             
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    



  
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat       

1

 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals 

 

Calendari: Programa anual 

ACCIÓ 8: Facilitar finançament de projectes  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Qualsevol projecte requereix una inversió per portar-se a la pràctica.  

Actualment, l'obtenció de recursos financers pot resultar molt dificil per a la majoria de nous projectes. Caldrà 
buscar formes imaginatives per facilitar crèdits en bones condicions als nous emprenedors.                              
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Altres Productors 
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                               

Seleccioneu                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Entre 10.000 i 50.000                                                                     

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                               
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Urgent                                                                    

Altres Projectes finançats   

Seleccioneu                                             
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU      : Recuperació dels camps antics camps agrícoles de Can Cardús ,Can Marcet  i Can Pepet. 

 

Calendari: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

ACCIÓ : )  

SECTOR/S (1 -10): (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS)  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Carlos Gutiérrez Asensio (a títol particular) 

  

Descripció:  

Recuperació dels antics camps agrícoles de Can Marcet,Can Cardús i Can Pepet al barri de Can Boada,zona 
més coneguda popularment com " la muntanyeta" de Can Boada llindant també amb el barri de Poble nou. 
Aquesta a l´actualitat es tracta d´ una zona en avançat estat de degradació,erma i sense utilitat on hi ha una 
gran quantitat "malessa" vegetal que no a molt llarg termini acabará per envair els pocs camins transitables 
que hi queden. 
La idea de la proposta es establir conreus de secá  com son la vinya , l´olivera, ametllers i altres arbres 
fruiters per poder elaborar en el cas dels dos primers un vi i un oli de proximitat seguint l´exemple de termes 
veïns limítrofs amb Terrassa. 
Aprofito també ja que hi son a la mateixa zona,proposar  la recuperació de les Masies de  Can Marcet i Can 
Cardús per a usos mediambientas,aules de natura per a la ciutadania o per a museus de la història agricola 
de la nostra ciutat.                                                                                                                                                             
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L’ANELLA 
VERDA  PER  A  LA  ORDENACIÓ  I  GESTIÓ  DE  L’ENTORN  NATURAL  I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA

FITXA PER LA PROPOSTA D’ACCIONS DEL PLA DE L’ANELLA VERDA

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals de l’entorn, afavorint un 
model de producció més eficient i sostenible que faciliti l’entrada de nous professionals i la diversificació del 
sector.

Calendari:      
ACCIÓ 1: Recuperació de la memòria rural de Terrassa i creació d'un centre per la promoció de projectes 
d'agricultura ecològica i l'agroecologia  

SECTOR/S (1 -10): Tots 

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Cooperativa de consum resposable Candela 
(Associació pel Consum Responsable i la Sosteniblitat de Terrassa)

Descripció:

Introducció

Per tal de promocionar projectes que es basin en la producció agrícola, ramadera i forestal amb criteris de 
sostenibilitat socials, econòmica i ambiental calen recursos per aquells projectes que vulguin engegar-se al 
territori.
Per això, considerem que seria interessant potenciar un espai que es dediqui a aquestes funcions:

Descripció de la proposta

Hi ha algunes masies al municipi de propietat municipal. Aquests espais representen la memòria rural del 
municipi.

La  proposta  és  la  reconversió  d'alguna  d'aquestes  masies  en  un  centre  per  la  promoció  de  projectes 
d'agricultura ecològica i agroecologia a Terrassa. 

 Per això, considerem que seria interessant potenciar un espai que es dediqui a aquestes funcions:
• Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica 

i l’agroecologia. 
• Estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions. 
• Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i 

preservant la biodiversitat agrícola autòctona. 
• Donar suport a les activitats formatives i divulgadores que en l’àmbit del desenvolupament agrari i rural  

sostenible que es puguin desenvolupar al municipi. 

1
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Informació complementària Resposta Observacions

Actor responsable 
( 1 o més):

Ajuntament                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Actors implicats 
(1 o més):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                    

Opcions de subvenció 
(1 o més):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Contribució a l’objectiu:                                                                                                

Idea de prioritat:                                                                                                

Indicador de seguiment 
(1 o mes):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC:  

  

OBJECTIU 1: Recuperar i millorar les funcionalitats agrícoles, ramaderes i forestals de l entorn, afavorint un 
model de producció més eficient i sostenible que faciliti l entrada de nous 
professionals i la diversificació del sector. 

 

Calendari: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 
ACCIÓ 1: Promoure aliances amb altres agents o experiències de promoció de l'agricultura de proximitat a la 
comarca  

SECTOR/S (1 -10): Tots 

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT-ADENC 

  

Descripció:  

Terrassa disposa d'una quantitat de sol agrícola que potser no és suficient per tal de justificar determinades 
actuacions de promoció de l'activitat agrícola, ramadera o forestal. Es per això que cal cercar aliances amb 
altres agents del territori que estiguin impulsant experiències semblants a la comarca (Gallecs, Parc Agrari de 
Sabadell, etc.), que facilités l'intercanvi d'experiencies i de coneixements, la complicitat entre productors 
agrìcoles, comercialitzadors i xarxes de consum, la promoció de productes amb denominacio, varietats 
autòctones, etc.. 
                                                                                                                                                                                                                                      
. Entre tots aquests agents cal impulsar models de gestió mancomunada que maximizin les inversions o 
actuacions que es duguin a terme.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Per tant proposem:  

 

l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a iniciatives d'àmbit comarcal de promoció de les activitats 
agrícoles, ramaderes o forestals 

 

la promoció d'òrgans supramunicipals o comarcals que facilitin i optimitzin les inversions i actuacions 
que es facin en l'àmbit de la promoció de l'activitat agrícola, ramadera i forestal 

 

la promoció de models de gestió mancomunada de les activitats primàries amb altres ajuntaments o 
institucions de la comarca 

 

cercar el suport d'administracions d'àmbit superior (Consell Comarcal, Diputació i Generalitat) per a 
fer realitat aquestes propostes             
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: RECUPERAR I MILLORAR LES FUNCIONALITATS  

 

Calendari:       

ACCIÓ 2: Banc de terres (ens de gestió de terres de cultiu).   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Mes enllà del seu nom, es tracta de crear un mecanisme que ajudi als agricultors, a les cooperatives, 
empreses, pastors, etc., a poder accedir a la terra. Establint un marc legal que reguli aquesta activitat, i els 
procediments, les garanties, el documents contractuals i els plaços adequats.  
Existeixen moltes experiències de referència situades en les pràctiques agrícoles tradicionals i en processos 
actuals, algunes referències:   

Banc de terres de Vilafranca  
Grup de Treball de Custòdia Agrària de la Xarxa de custòdia del territori   
Terra franca. Projecte Grípia. Escola de Pastors de Catalunya  
Projecte Grundvig Access to land  Associació Rurbans  
Altres: Regionalwert AG (Alemanya), Terre en Vue (Bèlgica), Land in Zicht (Bèlgica), Viva Sol (Lituania), 

AIAB (Itàlia), Terra Futura (Itàlia), Campi Aperti (Itàlia), Soil Association Land Trust (Anglaterra), Biodynamic 
Land Trust (Anglaterra).      

Aquest banc ha d'estar acompanyat d'un marc legislatiu especcific que declari les terres agrícoles com un be 
d interès públic i municipal, que limiti els processos especulatius i els usos no agraris en sol agrari, que 
impossibiliti l abandonament del sòl productiu i en fomentin la posada en producció, i que faciliti la cessió i 
gestió temporal de la terra per cultivar, mitjançant contractes de conreu.                                                                                                                                                                                                                                                
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 1: RECUPERAR I MILLORAR LES FUNCIONALITATS  

 

Calendari:       

ACCIÓ 3: Banc de llavors (creació o recolzament a alguna entitat que se'n faci càrrec).   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Es tractaria de crear un "banc de llavors" dedicat a la documentació i recuperació de la memòria històrica de 
les diferents varietats locals, a la difusió de les millors pràctiques de cultiu, a la conservació d'aquestes 
varietats i a la comercialització de plantell.                               
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 2:   PROMOURE  UN  MODEL  DE  CONSUM  DE  PRODUCTES  DE  PROXIMITAT. 

 

Calendari:     A  MEDIO  PLAZO 

ACCIÓ      :    DAR  A  CONOCER   EL  MODELO  DE  COOPERATIVAS  DE  CONSUMO.  

SECTOR/S (1 -10):   1-10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA:  FAVT/  Ramón Clariana 

  

Descripció:    

Es positivo el hecho de que en el Documneto de Diagnosi se haya reforzado la descripción de las 
Cooperativas de Consumo, existentes en nuestra Ciudad.      

Es evidente que cuando se vayan cumpliendo los objetivos de regeneración de la producción agrícola en 
el entorno de nuestra ciudad irán aumentando el número, calidad y cantidad de los productos de proximidad 
disponibles.      

CONSIDERAMOS  UNA  ACCIÓN  NECESARIA  DAR  A  CONOCER  A  LA  CIUDADANIA  LAS  
COOPERATIVAS  DE  CONSUMO  EXISTENTES  EN  NUESTRA  CIUDAD,  UN  MODELO  IMPORTANTE  
EN  LA  DISTRIBUCIÓN  Y  CONSUMO  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  PROXIMIDAD.                                                                                                                                                                                        
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 2: Promoure un model de distribució i consum dels productes de proximitat 

 

Calendari: 2014 i programa anual 

ACCIÓ 1: Organitzar campanyes informatives i de promoció  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Afortunadament, el valor de la proximitat és un valor creixent en determinats sectors de la nostra societat.  

Per reforçar aquest sentiment i estendre'l a altres sectors cal organitzar campanyes informatives per afavorir 
el consum de productes locals/comarcals.   

En aquests cas ens referim tant a productes agrícoles com ramaders i forestals (biomassa, etc.).  

Caldria utilitzar els mitjants tradicionals de les campanyes publicitaries i també les que ens ofereixen les 
noves recnologies i les xarxes socials.  

També caldria incloure altres actes de promoció com: 
- xerrades. 
- fires. 
- actes institucionals. 
- jornades de portes obertes a les explotacions. 
- visites escolars. 
- etc.                  
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Entitats                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Altres Productors                                                              

Usuaris Consumidors                                                           

Seleccioneu                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Altres Consell Comarcal                                                              

Ajuntament                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Empreses / organitzacions                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat:                                                                                                  

Realitzada / no realitzada                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 2: Promoure un model de distribució i consum dels productes de proximitat 

 

Calendari: 2014 

ACCIÓ 2: Promoure nous canals de comercialització.  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

A banda, del sistema de venda a través de petites botigues, mercats municipals o supermercats, cal 
promoure nous canals de comercialització que afavoreixin la fidelització mútua entre productors i 
consumidors.  

Alguns dels sistemes que poden potenciar els vincles directes entre productors i consumidors són:  

- Venda directa a l'explotació. 
- Cooperatives de consum. 
- Venda per internet. 
- Menjadors escolars. 
- Botigues de menjars preparats.  

Tot i que els productes de proximitat solen tenir un sobrecost respecte els convencionals creiem que cal 
explicar als consumidors que han de premiar al "veí net" que els hi ofereix un producte fresc, de qualitat i un 
paisatge endreçat al costat de casa.  

També cal recordar als consumidors que al comprar el menjar estan triant el tipus de pais en el qual volen 
viure.                
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Entitats                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Altres Productors                                                              

Usuaris Consumidors                                                           

Seleccioneu                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Altres Consell Comarcal                                                              

Ajuntament                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Empreses / organitzacions                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Urgent                                                                    

Altres   Nombre de nous canals creats                                                               

Seleccioneu                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 2: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

 

Calendari: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

ACCIÓ      : (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS)  

SECTOR/S (1 -10): (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS)  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: (Ass.mestres Alexandre Galí OMPLIR PER LES PERSONES O 
ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

  

Descripció:  

a) Fomentar que als menjadors escolars es prioritzi el consum de productes de proximitat, quan sigui 
possible. Buscar una associació de pares que impulsi aquest valor en el menjador dels seus fills i ho divulgui, 
tot fent èmfasi en la seva qualitat i en els beneficis que comporta. Afavorir que aquest menjador sigui un 
model  per als altres.   

b) Impulsar que els centres educatius de la ciutat que fan Formació professional de la família de l Hoteleria i 
turisme donin a conèixer els productes locals al seu alumnat i els ensenyin a valorar el consum de 
proximitat .                          



 

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L’ANELLA 
VERDA  PER  A  LA  ORDENACIÓ  I  GESTIÓ  DE  L’ENTORN  NATURAL  I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA

FITXA PER LA PROPOSTA D’ACCIONS DEL PLA DE L’ANELLA VERDA

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA

OBJECTIU 1: Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i forestals de 
proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l’activitat econòmica local.

Calendari:      

ACCIÓ 1: Promoció de circuits curts de comercialització.  

SECTOR/S (1 -10): Tots 

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Cooperativa de consum resposable Candela 
(Associació pel Consum Responsable i la Sosteniblitat de Terrassa)

Descripció:

Introducció

Els circuits curts de comercialització viuen avui en dia una efervescència en molts
 països. Tot i que mai no han deixat d’existir, en els darrers anys han aparegut nous
 models de comercialització que permeten articular noves aliances entre l’àmbit del
 consum i el de la producció, el món urbà i el rural. A més, moltes d’aquestes

experiències s’estan constituint al voltant de l’agricultura ecològica com a crítica al
 model agrari productivista
.

Hi ha diferents models que permeten la implementació d'un model de comercialització de la producció del 
sector primari basant-se en xarxes de distribució amb circuits curts (disminució del nombre d'intermediaris i  
també la distància territorial d'aquests). Tot i que les experiències śon moltes, aquests models es basen en  
diferents criteris: 

• Proximitat (espacial i d'apropament de l'esfera del consum/producció).
• Relació i coneixemnça directa entre   HYPERLINK "mailto:productor@s"productor@s i   HYPERLINK 

"mailto:consumidor@s"consumidor@s.
• Informació
• Participació
• Sostenibilitat econòmica
• Inclusivitat i sostenibilitat social
• Sostenibilitat ambiental
• Diversitat i varietat

Descripció de la proposta

El projecte de l'Anella Verda i l'ordencació  dels espais periurbans de Terrassa permet potenciar un a tipologia 
de producció agrària i ramadera respectuos amb el medi i  que promogui una economia local . Però no només 
això, sinó que pot servir per promocionar altres formes de produir i  comercialitzar  aquests productes. 

1



D'aquesta manera, la proposta és la  potenciació d'aquestes tipologies de comercialització , anomenades 
circuits curts de comercialització, amb importants beneficis  econòmics, socials i ambientals. 

Entre  els models possibles es troben els següents:

• Cooperatives de consumidors
• Cooperatives de consumidors amb botiga

• Cooperatives de productors i consumidors

• Cooperatives de productors / punts col·lectius de venda

• Horts comunitaris

• Sistemes d’apadrinament

• Venda directa a finca

• Venda directa a mercat
.

Aquests models optimitzen els ingressos dels   HYPERLINK "mailto:productor@s"productor@s donat que el 
preu que paga el consumidor pot acostar-se més als costos reals d'aquesta producció, i es basa en altres 
criteris a part del preu de mercat, com poden ser els valors ambientals i socials que promou, sonar suport a  
l'Anella  Verda,  economia  local,  etc. 

2
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Informació complementària Resposta Observacions

Actor responsable 
( 1 o més):

Ajuntament                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Actors implicats 
(1 o més):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                    

Opcions de subvenció 
(1 o més):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Contribució a l’objectiu:                                                                                                

Idea de prioritat:                                                                                                

Indicador de seguiment 
(1 o mes):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 2: Promoure un model de producció de proximitat creant una marca comarcal 

 

Calendari: Mig i llarg termini. 

ACCIÓ 1: Establir converses amb els municipis veïns i amb els diferents actors implicats  

SECTOR/S (1 -10):   Tots, sobretot 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: JOAN PONT I MONTANER 

  

Descripció:  

Es tracta de unir esforços de manera que es puguin promoure productes de qualitat (tant en l'origen agrari 
com en la seva elaboració) amb l'abric de la marca Vallès,.  

D'aquesta forma no parlaríem de la farina ecològica de ca n'Arnella, del pa de Sant Julia del Parc Agrari de 
Sabadell o fins i tot de le lleguminoses (cigró menut, mogeta del ganxet) dels cereals ecològics de l'Espai 
Rural de Gallecs, sinó que parlaríem del producte ecològics del Vallès. 
   
Entenc que aquest no és un procés senzill, que requereix de posar d'acor molts actors diferents, i que obliga 
a tots a deixar de banda les qüestions més personals per treballar pel bé de tot el sector.  

Cal posar-se d'acord en uns mínims comuns tant pel que fa a la producció (agricultura i ramaderia ecològica) 
com a la el laboració (forners, xarcuters..)  

Crec que aquesta suma podria ajudar a facilitar la promoció i venda dels pruductes, i també permetria sumar 
les aportacions de sectors de promoció econòmica, turística i ambiental dels diferents municipis i organismes 
implicats.  

Aquest no és un objuctiu a assolir en un o dos anys, és a llarg termini i penso en uns quants anys. 
Possibllement es tracta d'anar avançant en objectius petits i abastables a curt i mig termini, per tal de poder 
veure com es va avançant.               
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament Lajuntament ha de ser el promotor de 
l'acció                                                                

Seleccioneu                                                           
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu       

Altres   Entitats, pagesos, productors, 
restauradors, forners, xarcuters,         

Propietaris   Han de ser els primers a fer una aposta 
clara per la producció ecològica.                                                                

Actors implicats  
(1 o més): 

Municipis veïns Han de participar en un projecte comú. 

Pressupost aproximat (euros): Entre 10.000 i 50.000        A repartir en diferents anys i diferents 
actors.                                                            

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Altres  Avanç de les propostes a nivell dels 
diferents municipis                                                         

Superfície  ha de conrreu ecològic afegides                                                                
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU    2  : Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i forestals 
de proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l activitat econòmica local. 

 

Calendari:  

ACCIÓ     1:  Creació de la marca Producte de l'anella verda

  

SECTOR/S (1 -10):   

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Finca Ca n'Arnella 

  

Descripció:  

Impulsar  una marca o segell de qualitat per tal de diferenciar els productes elaborats dins l'Anella verda.  
Caldria establir uns criteris de qualitat i producció respectuosa per tal de garantir uns mínims de qualitat en el 
producte.  
-Producció ecològica 
-Varietats locals 
-Economia social                             
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU    2  : Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i forestals 
de proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l activitat econòmica local. 

 

Calendari:  

ACCIÓ     2:  Promoció la marca Producte de l'anella verda

  

SECTOR/S (1 -10):   

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Finca Ca n'Arnella 

  

Descripció:  

Promocionar la marca dins els circuits locals de comercialització, mercats locals, fires sectorials, fires 
gastronòmiques i menjadors escolars                                
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC:  

  

OBJECTIU 2: Promoure un model de distribució i consum dels productes agrícoles, ramaders i forestals de 
proximitat que afavoreixi la sostenibilitat de la producció i l activitat econòmica local. 

 

Calendari: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

ACCIÓ 4:  Permetre la venda no sedentària per als productes de proximitat 

SECTOR/S (1 -10): Tots 

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT-ADENC 

  

Descripció:  

L' Ordenança sobre la utilització de la Via Pública prohibeix expressament en el seu article 13 la venda no 
sedentària productes alimentaris. En la majoria de viles i ciutats de Catalunya està permesa la venda no 
sedentària de productes alimentaris tant si es tracta de mercats periòdics com de mercats esporàdics amb 
motiu de diades assenyalades. 
Entenem que  la promoció de les activitats agrícoles i ramaderes en els espais periurbans passa també per 
facilitar la comercialització dels productes que allí es generin, i, la venda no sedentària pot ser un bon 
instrument per donar-los sortida. 
Per això, es proposa que s'aixequi la prohibició de venda no sedentària per als productes alimentaris de 
proximitat.                          
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU      : Generar activitat econòmica, aprofitar els recursos naturals i promoure llocs de treball 

 

Calendari: 2013-2015 

ACCIÓ      : Gestió de productes agroalimentaris de proximitat  

SECTOR/S (1 -10): Tots aquells on sigui possible  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Grup Municipal de Convergència i Unió 

  

Descripció:  

La proposta es pot incloure en l'objectiu 2 de l'eix de Funcionalitat Econòmica: "Promoure un model die 
distribució i consum de productes agrícoles, ramaders i forestals de proximitat que afavoreixi la sostenibilitat 
de la producció i l'activitat econòmica local".  

Elaborar un projecte per al foment de nous productes agroalimentaris de proximitat: cereals, horta diversa, 
etc. Que tingui en compte els processos de producció, comercialització i consum i generi oportunitats laborals 
a nivell local. 
    Hauria d'incloure, entre d'altres: 
     - Determinació del sòl disponible per al conreu i els seus usos. 
     - Previsió i definició dels nous llocs de treball a generar (per compte propi / aliè). 
     - Difusió de les possibilitats de conrear el terreny, per aquelles persones o entitats interessades. 
     - Estudiar la viabilitat de muntar dins del Parc Audiovisual (situat en els indrets de l'Anella) el centre 
logístic de gestió de tota l'activitat econòmica de l'Anella Verda. 
    Accions relatives a la comercialització i consum (innovar i reforçar allò que ja es duu a terme):    
     - Promoure acords/convenis amb el comerç local -tant de petit format com grans superfícies-, per tal de 
distribuir i oferir els nous productes de la nostra terra, arribant a tots els barris de la ciutat.  
     - Habilitar un espai propi tipus botiga (com la de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa), que sigui un punt 
de referència de productes agroalimentaris de qualitat i de proximitat, on els clients puguin comprar-los, a 
part que es distribueixi en més mercats i botigues de la ciutat. Aquesta iniciativa podria ser gestionada per 
una/es entitat/s privada/es. 
     - Ampliar l'oferta de restauració per tal de degustar el que es produeix, aprofitant els recursos municipals 
existents així com la iniciativa privada, als diferents barris/districtes de la ciutat. 
     - Incloure noves activitats per a donar a conèixer aquests productes locals, com Fires de productes 
agroalimentaris artesanals, també amb projecció exterior. 
     - I totes aquelles mesures que es considerin adients.  

Tot això, comptant amb la participació d'entitats, establiments de restauració, comerç i propietaris del sòl 
d'aquestes finques.     
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament A definir les àrees de responsabilitat de 
cadascú 

Propietaris                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Entitats                                                                    

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Entitats                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Ineludible               Especialment, el punt 1                                                    

Realitzada / no realitzada                                                                    

Superfície                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Número de visites                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3:   ORDENAR  ELS  USOS  A  L'ENTORN 

 

Calendari:   GESTIÓN  A  MEDIO  PLAZO 

ACCIÓ      :   ELIMINAR  LOS  USOS  INDUSTRIALES  INCOMPATIBLES  CON  L'ANELLA.  

SECTOR/S (1 -10):    1-10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA:    FAVT/   Ramón Clariana 

  

Descripció:  

    Somos conocedores que, dentro del ámbito de l'anella, hay actividades autorizadas hace años y que ahora 
no se permitirían.  
     SOBRE  ELLO,  PEDIMOS  QUE EL  AYTO.  DE TERRASSA  APLIQUE LOS  MECANISMOS  LEGALES  
ADECUADOS  QUE  POSIBILITEN  EL  CESE  DE  CUALQUIER  ACTIVIDAD  INDUSTRIAL,  UBICADA  
DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  L'ANELLA  Y  QUE  NO  TENGAN  RELACIÓN  ALGUNA  CON  SUS 
OBJETIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                  
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: Ordenar els usos a l entorn afavorint les activitats compatibles  

 

Calendari: A partir 2014 

ACCIÓ 1: Transport públic per connectar i donar serveis a diferents indrets de l'Anella Verda  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Feliu Madaula Canadell 

  

Descripció:  

Servei de Bus o taxi per donar cobertura a diferents nuclis habitats i masies aillades i apropar i recollir usuaris 
dels espais naturals. 
Pot completar els serveis públics existents, de tren, bus...i crear llocs de treball.                                                                                                                                                               
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Generalitat de Catalunya                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Ajuntament                                                                    

Municipis veïns                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Usuaris                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Generalitat de Catalunya                                                                    

Diputació de Barcelona                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                                    

Kilòmetres                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Altres                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: Activitats compatibles 

 

Calendari: 2013 

ACCIÓ 1: Fomentar la col·laboració amb altres municipis comarcals  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Creiem que el projecte de l'Anella Verda adquireix el seu sentit complet en un àmbit, com a mínim, comarcal.  

Els lligams de tota mena amb els municipis veïns (històrics, ecònòmics, administratius, ecològics, ambientals, 
etc) fan imprescindible una estreta col·laboració i coordinació amb tots ells.  

Per exemple, no té sentit que dues ciutats tan properes i amb unes problemàtiques tan semblants com 
Sabadell i Terrassa no abordin conjuntament la gestió dels seus espais periurbans.   

Tampoc s'entendria la potenciació dels productes de proximitat de Terrassa sense la participació d'Ullastrell, 
proveidor tradicional de fruites i verdures als nostres mercats municipals.  

Així doncs, s'hauria d'establir una comissió multi-municipal per abordar i fer el seguiment de les possibles 
col·laboracions.                      
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Altres   Altres Ajuntaments veïns                                                              
Actor responsable  
( 1 o més): 

Altres   Consell Comarcal                                                              

Entitats                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Només cost de personal                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Urgent                                                                    

Realitzada / no realitzada           Accions acordades                                                    

Seleccioneu                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: Activitats compatibles 

 

Calendari: 2016 

ACCIÓ 2: Creació d'un Centre d'interpretació de l'agricultura i paisatge del Vallès a Torrebonica.  

SECTOR/S (1 -10): 2  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Proposem la creació d un Centre d interpretació de l agricultura del Vallès a l'espai emblemàtic  de 
Torrebonica.  

Més enllà d'un museu que miri el passat amb un caràcter folclòric-sentimental apostem per un centre modern 
que ens permeti entendre l'evolució de l'agricultura i del paisatge del Vallès, tot participant en noves 
propostes de futur.  

Malauradament, Terrassa no ha tingut mai una institució estable relacionada amb les ciències naturals.  
Aquesta podria ser una bona oportunitat amb la col·laboració comarcal i d'entitats de prestigi científic com la 
Fundació Miquel Agustí o l'Escola d'Agricultura de Castelldefels.  

També seria interessant la promoció d'un equip de voluntariat lligat al Centre i a les seves tasques de 
promoció.                     
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Diputació de Barcelona   Altres Ajuntaments veïns                                                              
Actor responsable  
( 1 o més): 

Generalitat de Catalunya   Consell Comarcal                                                      

Entitats                                                                    

Usuaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Entre 100.000 i 500.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Generalitat de Catalunya                                                                    

Diputació de Barcelona                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Ajuntament                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: No prioritària    Possiblement s'hauria de plantejar com 
un projecte a mig termini.                                                             

Realitzada / no realitzada                                                    

Seleccioneu                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: Activitats compatibles 

 

Calendari:  
2015 

ACCIÓ 3: Creació d'una xarxa de masies visitables.  

SECTOR/S (1 -10): tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Segons el document de diagnosi Terrassa  disposa de 21 masies catalogades al Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental.  

Malgrat aquesta protecció oficial són completament desconegudes per la majoria de terrassencs.  

Proposem la promoció d'una xarxa de masies restaurades i visitables. Cal revaloraritzar el nostre patrimoni 
històric i cultural i fer-lo accesible al conjunt de la ciutadania.                            
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                             
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                               

Entitats                                                                    

Usuaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Diputació de Barcelona                                                                    

Altres             Consell Comarcal                                                      
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Ajuntament                                                                    

Contribució a l objectiu: Poc important                                                                    

Idea de prioritat: No prioritària                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                    

Número de visites                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: Pomoure la custòdia del territori d'elements d'especial interès. 

 

Calendari: Sis mesos per definir les propostes i un any per implantar-les 

ACCIÓ 1: iniciar processos de custòdia d'elements singulars de valor natural   

SECTOR/S (1 -10): Diversos elements en tot el municipi  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Joan Pont i Montaner 

  

Descripció:  

Els processos de custòdia del territori parteixen de la conservació i millora d'espais amb interès natural per la 
qualitat i els seus valors paisatgístics, culturals, recursos naturals o biodiversitat.  

La propòsta contempla seleccionar unsquans espais inclosos en el Catàleg de Paratges d'Interès Natural i 
paisagístic al municipi de Terrassa i establir formules de custòdia d'aquests espais, buscant propietaris i 
entitats disposades a participar en el projecte.   

L'Ajuntament faria de promotor inicial, fent possible els contactes inicials.  

També es poden establir processops similars amb arbres singulars del municipi, del qual l'Ajuntament en té 
un primer recull.                       
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Propietaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Només cost de personal  Per la fase inicial.                                                               

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Altres   Establiment dels processos de custòdia                                                                

Seleccioneu                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU    3  : Ordenar els usos a l entorn afavorint les activitats compatibles amb el manteniment de 
les funcionalitats naturals, agrícoles i d ús social del territori, i que puguin contribuir a fermés sostenible el 
sector primari, la recuperació de les masies existents i la protecció del paisatge. 

 

Calendari:  

ACCIÓ     3:  Delimitar i protegir les zones agrícoles.  

SECTOR/S (1 -10):   

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Finca Ca n'Arnella 

  

Descripció:  

Delimitar les zones agrícoles existents per tal que aquestes no es vegin afectades per cap acció en el territori 
que suposi pèrdua de superfície agrícola en actiu. Evitar també l'adopció de mesures que puguin ocasionar 
pèrdua de productivitat per manca de protecció.                               
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: ORDENAR ELS USOS 

 

Calendari: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

ACCIÓ 5: Pèrdua 0 d'espais agraris  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Definir i delimitar a partir de criteris agronòmics, d estructura de la propietat i paisatgístics, l àmbit de l espai 
agrari de Terrassa amb l objectiu principal de garantir la seva integritat territorial: Pèrdua 0 d espais agraris .  
Garantir que en aquest àmbit s incloguin:  
- Les terres de conreu abandonades que es podrien posar novament en conreu. 
- Els espais agraris actualment situats fora del sòl no urbanitzable, els quals s haurien de mantenir com a 
terrenys de conreu de gestió pública o consorciada mentre no es produeixi la necessària revisió de les 
classificacions urbanístiques.                                
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: ORDENAR ELS USOS 

 

Calendari:       

ACCIÓ 6: Ordenació dels horts familiars no professionals  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Determinar les zones on es permet l establiment d horts familiars no professionals, elaborar unes ordenances 
municipals que en regulin les condicions d establiment, funcionament i els usos admesos i donar suport a 
aquells que tinguin una finalitat social. Eliminar tots aquells horts que no puguin complir aquestes condicions.                               
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: ORDENAR ELS USOS 

 

Calendari:       

ACCIÓ 7: Protecció del patrimoni en els espais agraris  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Determinar els components del patrimoni natural, paisatgístic, cultural i arquitectònic (fileres d arbres, fonts i 
basses, edificacions, mines, camins històrics, etc.) de l àmbit agrari que requereixen ser preservats, fer una 
proposta dels que caldria recuperar i cercar els mitjans tècnics i financers adequats per al seu manteniment.                               
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: ORDENAR ELS USOS 

 

Calendari:       

ACCIÓ 8: Compromís polític amb el futur de l'agricultura terrassenca  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Desenvolupar i aprovar des de l àmbit municipal el "Compromís amb el futur de l agricultura terrassenca", de 
manera que el consistori i els partits polítics que en formen part es comprometin a llarg termini a: 
- Vetllar per la integritat dels sòls agraris, garantint el manteniment de la seva superfície -amb independència 
de la qualificació urbanística o d'altres tipus que puguin tenir- i evitant la seva fragmentació o aïllament i la 
seva ocupació per activitats o instal lacions no vinculades a l activitat agrària. 
- Dotar als veïns d aquests espais de serveis i equipaments adequats i equivalents als que tenen els 
residents en espais urbans: accés a Internet, vigilància i seguretat, sanejament, serveis sanitaris, xarxa viària 
adaptada a l activitat agrària, etc. 
- Donar suport als nous projectes empresarials de caire agrari i dinamitzar activament l activitat agrària local i 
el comerç de proximitat. 
- Comunicar aquest compromís a tots els propietaris agraris i informar-los de la voluntat municipal de 
mantenir la integritat dels espais agraris terrassencs a llarg termini.                      
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: ORDENAR ELS USOS 

 

Calendari:       

ACCIÓ 9: Suport tècnic per adaptar les explotacions agràries a la normativa sectorial vigent  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Facilitar el suport tècnic necessari a les explotacions agràries per adaptar les activitats a les normatives 
urbanístiques, tècniques, sanitàries i ambientals.                                
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 3: ORDENAR ELS USOS 

 

Calendari:       

ACCIÓ 10: Parc agrícola al sud de la ciutat: reconsideració d una opció industrial 
sobredimensionada  

SECTOR/S (1 -10): 4 i 5  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

El POUM vigent preveu que el sud de la ciutat concentri grans transformacions en el futur. Les 
infraestructures de mobilitat viàries metropolitanes que serveixen sobretot el sud de la ciutat han tensat la 
ciutat cap al sud i han consolidat una punta industrial i terciària al sud de Terrassa (entorn la C-58 i la E-9).  
Els nous creixements terciaris i industrials (Palau Nord i Palau Sud) situats a l entrada de la ciutat, el que 
s anomena la Porta sud , que inclou tot l àmbit entorn la Riera del Palau (des dels pisos de Can Jofresa fins 
que s ajunta amb la Riera de les Arenes), significaran la pèrdua de llengua ribero-hortícola estructurada 
entorn la Riera del Palau, que posteriorment es transforma en agrícola connectant amb el sector de les Fonts 
i el municipi de Rubí. 
Aquest àmbit, històricament agrari i desclassificat pel POUM 2003 (abans era no urbanitzable), conté una de 
les zones hortícoles més grans de la ciutat, i segons estudis encarregats pel mateix Ajuntament, de 
pràctiques hortícoles intensives i d elevada qualitat paisatgística i ambiental . Alhora, al estar estructurat 
entorn la xarxa hidrogràfica, és un connector territorial natural, ja que travessa la plana en direcció nord-sud: 
connecta Terrassa amb Rubí. A més, és l espai de continuació i extensió lògica del Parc de Vallparadís. 
Existeixen opcions viables d'implantació de nous sòls productius en terrenys igualment competitius i sense 
perdre una zona interessant per a d'altres funcions urbanes (lleure, producció hortícola, connexió natural amb 
d'altres municipis etc.), i a més, el sòl industrial de la ciutat està clarament desaprofitat (sòl vacant i naus 
sense ús). 
Cal conservar la zona d horts al sud de la ciutat, doncs és un espai productiu i ciutadà de qualitat. Alhora és 
necessari millorar-lo i habilitar-lo per tal que compleixi de forma òptima les funcions connectores entre 
Terrassa i Rubí, és a dir convertir-lo en un eix de relació natural i cívic entre les dues poblacions.  

Propostes i actuacions:  

- Reconsiderar el projecte de transformació: reduir la superfície de nova construcció respectant l eix 
connector i la zona hortícola 
- Assegurar un eix verd accessible que connecti Terrassa i Rubí seguint la Riera del Palau i la de les Arenes, 
i que allargui el de Vallparadís 
- Gestionar i conservar tota la zona hortícola i millorar-la paisatgísticament i pel que fa a serveis (disponibilitat 
d aigua apta per a regar, accessibilitat d horticultors i de ciutadans etc.)    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC:  

  

OBJECTIU  3: Ordenar els usos a l entorn afavorint les activitats compatibles amb el manteniment de 
les funcionalitats naturals, agrícoles i d ús social del territori, i que puguin contribuir a fermés sostenible el sector 
primari, la recuperació de les masies existents i la protecció del paisatge. 

 

Calendari:  
ACCIÓ 11:  Desenvolupar instruments jurídics que garanteixin uns usos del sol d'acord amb els objectius de 
l'Anella Verda 

SECTOR/S (1 -10): Tots 

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

El creixement urbanístic de la ciutat les darreres dècades ens ha portat a una situació en que els espais no 
urbanitzats a l'entorn de la ciutat s'han convertit en un bé escàs. La superfície no urbanitzada es molt poca si 
la contrastem amb la superfície urbanitzada o bé amb el nombre de persones que hi habiten. Aquest fet, està 
provocant, i  provocarà encara més en el futur, una pressió molt forta  sobre aquests espais per a instal·lar-hi 
tota mena d'activitats o equipaments, difícils d'encabir en la zona urbanitzada per les seves característiques. 
Es per això que la creació i manteniment de l'Anella Verda requereix d'instruments jurídics potents per fer 
front a aquesta situació.  

Les normes que es desenvolupin en el marc del projecte de l'Anella Verda han de garantir la qualitat 
paisatgística dels espais a l'entorn de la ciutat i un dels punts claus per aconseguir-ho es la regulació dels 
usos del sòl, que sempre hauran d'estar en concordança amb el manteniment de la qualitat paisatgística.  

Es per això que proposem que els únics usos del sòl permesos en l'àmbit de l'Anella Verda siguin els que 
estiguin relacionats amb l'exercici de l'activitat agrícola, ramadera o forestal i que, a la vegada, assegurin o 
millorin la qualitat del paisatge de l'entorn de la ciutat.  

També proposem que es revisin, una per una, les activitats econòmiques que actualment estiguin en 
funcionament i no disposin de llicència municipal, proposant-ne el seu tancament o trasllat en cas que no 
compleixin amb els requisits que es determinin en l'àmbit de l'anella verda.              
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: IMPULSAR  INICIATIVAS  DE  FORMACIÓ  I  CAPACITACIÓ.  

 

Calendari:  GESTIIÓN  INMEDIATA 

ACCIÓ      :   CONVENIOS PARA FORMACIÓN CON  PRÁCTICAS  POSTERIORES.    

SECTOR/S (1 -10):  1-10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA:   FAVT/  Ramón Clariana 

  

Descripció:    

Es esencial para lograr el objetivo de recuperación de la actividad agrícola, ganadera y forestal en el 
entorno de nuestra Ciudad trabajar en dos líneas básicas      

LA  PRIMERA  ES  LOGRAR  AMPLIOS  CONSENSOS CON  LOS  PROPIETARIOS  PRIVADOS,  QUE  
SON  MAYORÍA,  EN  EL  ÁMBITO  DE  L'ANELLA.  ESTOS  ACUERDOS  PUEDEN  SER  DE  
DIFERENTE  FORMATO  O  DURACIÓN,  DE  CUSTODIA  O  NO,  LO  ESENCIAL  ES  QUE  SE  BASEN  
EN  LA  BUENA  VOLUNTAD  ENTRE  LAS  PARTES,  SOLO  ASI  TENDRÁN  EFICACIA.       

LA  SEGUNDA  ES  DE UNA  IMPORTANCIA  CAPITAL,  CONSEGUIR  QUE  NUEVAS  PERSONAS  
CONOZCAN  Y  PUEDAN  ACCEDER  A  LA  ACTIVIDAD  AGRARIA,  GANADERA  O  FORESTAl..        

Para ello, se pueden organizar Cursillos  de Formación y Capacitación, con prácticas posteriores 
garantizadas en el entorno de la Ciudad.  Sabemos que ahora mismo sería imposible, pero hay que tener 
miras de futuro y creer en que todo debe mejorarse.       

ESTAMOS  PLENAMENTE  DE  ACUERDO  CON  LO  EXPRESADO  POR  UNO  DE  LOS  MAS  
JOVENES  MIEMBROS  DE  LA  TAULA  DE  L'ANELLA, EN  QUE SERÍA  IMPORTANTE  INTRODUCIR  
LA  FIGURA  DEL  APRENDIZ  EN  LOS  NUEVOS  DESARROLLOS  AGRARIOS,  GANADEROS  O  
FORESTALES  DE  L'ANELLA.   
                                                                                                                                                                                                                                                              

                



  
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat       

1

 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4:  introducció de noves tecnologies que millorin l eficiència ambiental, econòmica    

 

Calendari: A partir 2014 

ACCIÓ 3: Creació d'una CUMA  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Feliu Madaula Canadell 

  

Descripció:  

Creació d'una Cooperativa d'Utilització de Maquinària Agrícola, com a recurs a petits productors, reduir 
costos i disposar de més recursos.                                                                                                                                                                                                                                                            
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Generalitat de Catalunya                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Diputació de Barcelona                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important                                                                    

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                                    

Superfície                                                                    
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Altres                                                                    
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: Formació i recerca 

 

Calendari: 2013-14 

ACCIÓ 1: Organitzar cursos de formació de productors.   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

La gestió d'una explotació agricola o ramadera requereix uns coneixements i una experiència que, moltes 
vegades, no disposen les persones que volen iniciar-se en aquestes tasques.  

Malgrat que ja existeixen escoles universitàries i de formació professional properes a la nostra comarca, 
creiem que s'hauria de reforçar l'oferta formativa amb cursos per a productors adaptats a les nostres 
condicions.  

També s'hauria de preveure la figura de l'aprenent en pràctiques en explotacions actuals.                          
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Entitats                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Altres       Productors                                                            
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000 Cursos de pagaments subvencionats 
parcialment.                                                         

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Estat                                                                    

Generalitat de Catalunya                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Realitzada / no realitzada                                                                    

Altres Nombre de cursos 
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Altres  Nombre d'assistents                                                        
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: Formació i recerca 

 

Calendari: 2014 

ACCIÓ 2: Establir convenis de col·laboració amb Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV)  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

La protecció vegetal constitueix un dels aspectes bàsics de la pràctica agrícola que més ha evolucionat els 
darrers anys.  

Amb independència del sistema de producció que s'adopti calen professionals que assessorin en aquests 
aspectes.   

Creiem que el més pràctic és aprofitar la xarxa existent d'Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i incentivar 
la inscripció dels pagesos locals a les ADV més properes.                          
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Altres      Productors                                                             
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    

Altres                                                              
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Menys de 10.000                                                         

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Altres Nombre de pagesos inscrits                                                       

Seleccioneu       
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu       
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: Formació i recerca 

 

Calendari: Programa anual a partir de 2014 

ACCIÓ 3: Afavorir programes de I+D+i  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Fundació Terrassenca Sant Galderic 

  

Descripció:  

Ja s'ha dit que l'agricultura de proximitat es basa en la singularització dels productes que ofereix.  

Per obtenir aquesta diferenciació no n'hi ha prou acudint a rescatar "tresors del passat" calen programes 
d'investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i)  

En col·laboració amb les entitats professionals i de recerca proposem incentivar dues línies de recerca 
prioritàries:  

- Programes de selecció i millora de varietats tradicionals. 
- Programes de creació de nous productes elaborats.                        
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Informació complementària Resposta Observacions 

Entitats                                                                    

Altres      Productors                                                             
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    

Altres                                                              
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Entre 10.000 i 50.000                                                          

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Ajuntament                                                                    

Empreses / organitzacions                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Important                                                                    

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Altres Projectes iniciats 

Altres Productes nous arribats al mercat 
Indicador de seguiment  
(1 o mes): 

Seleccioneu       
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

 

Calendari: (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

ACCIÓ      : (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS)  

SECTOR/S (1 -10): (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS)  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Ass. mestres Alexandre Galí 

  

Descripció:  

a) Demanar que l oferta de Formació professional de la nostra ciutat s ampliï amb la Família agrària obrint el  
Cicle Formatiu de Grau Mitjà  Tècnic o tècnica en producció agroecològica que ara només es fa a Manresa. 
La formació professional és professionalitzadora i té l avantatge davant l oferta de formació ocupacional i 
contínua que és un ensenyament reglat, és estable i dóna una titulació que es pot convalidar. Comporta  
gairebé 400 hores de pràctiques en centres de treball.   

b) Proposar que els productors agraris locals formin part del Consell de la Formació Professional de la ciutat, 
al costat dels altres gremis i agrupacions empresarials.                                                                                                                                                                                                                                                            
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L’ANELLA 
VERDA  PER  A  LA  ORDENACIÓ  I  GESTIÓ  DE  L’ENTORN  NATURAL  I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA

FITXA PER LA PROPOSTA D’ACCIONS DEL PLA DE L’ANELLA VERDA

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA

OBJECTIU 4: Impulsar iniciatives de formació i capacitació en el sector primari, amb especial dedicació als 
joves i les dones, i fomentar la investigació i la introducció de noves tecnologies que millorin l’eficiència 
ambiental, econòmica i social d’aquest sector. 

Calendari:      

ACCIÓ 1: Promoció de nous projectes de producció de joves i formació en agricultura  

SECTOR/S (1 -10): Tots 

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Cooperativa de consum resposable Candela 
(Associació pel Consum Responsable i la Sosteniblitat de Terrassa)

Descripció:

Introducció

En un context de crisi com l'actual, són moltes les persones que pensen en ocupar-se en sectors diferents als 
que havien ocupat fins al moment o inclús formar-se en noves ocupacions. Per això, resulta interessant poder 
transformar espais en desús del municipi en finques agrícoles professionals per donar oportunitats de formació, 
aprenentatge i lloc de treball a persones en situacions socials vulnerables. 

Per altra banda, tot i que es parla sobre l'abandonament per part dels joves del camp, hi ha moltes i variades 
experiències de nous joves agricultors, sovint amb un perfil de formació universitària, que volen engegar nous 
projectes agrícoles, ramaders o de gestió forestal. 

Descripció de la proposta

Els serveis municipals d'ocupació (Foment de Terrassa) poden incorporar entre les seves ofertes formatives, la 
producció agrària per tal de donar oportunitats a aturats/des per què puguin aprendre la pràctica de l'agricultura 
ecològica i iniciïn un procés d'inserció laboral en aquest àmbit.

Les finques municipals poden ésser espais on realitzar aquesta formació pràctica.

Alhora, aquests serveis municipals d'ocupació poden oferir assessorament especialitzat a aquelles persones 
que tinguin ganes d'endegar projectes nous, com per exemple plans d'empresa i procediments a seguir. 

Un exemple d'aquest tipus d'iniciatives pot ser el projecte de Llinars del Vallès, engegat per l'Ajuntament i 
Tarpuna coop. 

1
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Informació complementària Resposta Observacions

Actor responsable 
( 1 o més):

Ajuntament                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Actors implicats 
(1 o més):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                    

Opcions de subvenció 
(1 o més):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Contribució a l’objectiu:                                                                                                

Idea de prioritat:                                                                                                

Indicador de seguiment 
(1 o mes):

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   

Seleccioneu                                                                   
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: RECERCA, FORMACIÓ I INFORMACIÓ  

 

Calendari:       

ACCIÓ 10: Análisis de les terres agrícoles de la ciutat   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Es tracta de fer un anàlisis/diagnòstic de les terres de la ciutat per parcel les, i en particular aquelles que en 
formin part del "banc de terres", aquest estudi a de contenir:  

- Estudi de potencialitats hídriques. 
- Estudi edafològic. 
- Propietat, possibilitats d'accés.  
- Estudi de conreus d alt valor afegit adaptat. 
- Proposta d'explotació i viabilitat econòmica.                          
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: RECERCA, FORMACIÓ I INFORMACIÓ  

 

Calendari:       

ACCIÓ 11: Estudi de la gestió dels recursos hídrics i de les infraestructures corresponents  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Estudiar la gestió actual de l aigua a les explotacions agràries i avaluar la viabilitat de trobar fonts alternatives 
de proveïment d aigua, d ampliar l àrea de rec i d instal·lar sistemes de reg eficients, tant pel que fa al consum 
d aigua com energètic. Aquest estudi hauria de contenir com a mínim:  

- Estudi de precipitacions, escorrenties i caudals en les diferents conques de la ciutat. 
- Relació de captacions d'aigües en capes freàtiques 
- Diagnosis de l'estat del llac petit i el seu possible aprofitament per el Parc Agrícola del Nord  
- Caudals de tractament i depuració, i qualitat del aigua de sortida de les instal.lacions. 
- Infraestructures per la reutilització d'aigua. 
- Infraestructures per la captació d aigua de la pluja. 
- Potencials de captació d'aigua de pluja en àmbits urbans i periurbans, potencials de captació en capes 
freàtiques i

 

potencials d embassament. Estudi de potencialitats per cada una de les 10 unitats.                                                                                          
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: RECERCA, FORMACIÓ I INFORMACIÓ  

 

Calendari:       

ACCIÓ 12: Unitat de promoció de la ocupació agrícola vinculada a Foment de Terrassa S.A.   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Es tracta de una unitat de promoció de la ocupació en el sector agrícola orientada a persones en situació 
d'atur, vinculada a Foment, es tracta d'aprofitar el recursos de la ciutat en el àmbit de la formació, la 
emprenedoria, l assessorament tècnic, i el recolzament a la posta en marxa d'iniciatives empresarials, i a la 
innovació. Es tractaria de crear una unitat especialitzada en la capacitació agrícola, encarregada de:  

- Impartició de cursos a promotors i gestors de empreses o cooperatives agrícoles 
- Cursos de producció ecològica i/o de proximitat 
- Cursos de comercialització de productes ecològics i/o de proximitat 
- Etc, etc.                         
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L ANELLA 
VERDA PER A LA ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L ENTORN NATURAL I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA 

  

OBJECTIU 4: RECERCA, FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

 

Calendari:       

ACCIÓ 13: Acostar els ciutadans a l'activitat agrària  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Promoure les activitats de caràcter pedagògic relacionades amb el coneixement i el contacte directe dels 
ciutadans amb l activitat agrària.                                
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE L’ANELLA 
VERDA  PER  A  LA  ORDENACIÓ  I  GESTIÓ  DE  L’ENTORN  NATURAL  I 
AGRÍCOLA DE TERRASSA

FITXA PER LA PROPOSTA D’ACCIONS DEL PLA DE L’ANELLA VERDA

EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECONÒMICA

OBJECTIU      : FUNCIONALITAT ECONÒMICA DINTRE DELS PARÀMETRES ECOLÒGICS

Calendari: 

ACCIÓ      : (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

SECTOR/S (1 -10): (A OMPLIR PER LES PERSONES O ENTITATS PARTICIPANTS AL PROCÉS) 

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: SEMBRANT CIUTAT. XARXA D'HORTS URBANS

Descripció:

 

1

La  funcionalitat econòmica dins l'Anella Verda hauria d'estar dintre d'un 
context sostenible i conforme els paràmetres establerts a la taula 
sobre la funcionalitat ecològica i natural on s'estableixen objectius 
com els de preservació i recuperació de la biodeversitat singular, el 
paisatge i la connectivitat ecològica.

En aquest sentit, l'horta ecològica ( ja sigui de regadiu o de secà) no sols 
va en consonància amb aquests objectius sinó que afavoreix la 
recuperació dels ecosistemes. Qualsevol altre sistema d'horta 
convencional contradiria els acords assolits a la primer taula.

Una proposta raonable de funcionalitat econòmica als propietaris de les 
terres no treballades hauria d'establir-se sempre sobre aquesta 
premissa. Els projectes, les inversions, la formació i la metodologia no 
ha de contradir en cap moment els objectius globals i fonamentals de 
l'Anella Verda, evitant caure en la especulació agrícola que, encara 
que sigui de proximitat,  només contempla el benefici econòmic 
individual i  la necessitat del moment sense perspectiva holística ni de 
futur. 

S'hi haurien de promoure i recolzar els projectes cooperatius que 
afavoreixen la co-implicació més oberta i ciutadana. Recolzar i 
prioritzar aquests emprenedors o inversors que presentin projectes 
ecològics i culturals amb viabilitat econòmica. Haurien de tenir el 
recolzament de l'Administració com a mediadors entre ells i els 
propietaris. Aquest recolzament per part de l'Administriació requereix 
d'un IDF (Informació, Difusió i Formació).



INFORMACIÓ:  S'hi hauria de crear una base de dades operativa de recursos humans 
(propietaris, pagesos, grups interessats i grups que ja tinguin projectes actius sostenibles 
i rendibles, exemple els Gallegs i altres) i de recursos de terra.

DIFUSIÓ: S'hi haurien d'establir els canals logístics  de comunicació necessaris per tal 
de garantir el flux informatiu a totes bandes. També fer efectiva la difusió a la ciutadania  
de la possible producció agrícola de l'Anella Verda, promovent una marca pròpia i un 
consum  que  a  més  d'esdevenir  ecològic  adquireix  el  valor  afegit  de  la  proximitat, 
permetent  una millor auto-suficiència i gestió dels propis recursos de la ciutat. 
Difondre els projectes d'horta ecològica urbana ja existents per tal d'afavorir la cohesió i  
la connectivitat entre el nucli urbà i la funcionalitat  agrícola de l'Anella Verda.
 
FORMACIÓ: S'hi  hauria  de   promoure  i  proporcionar  cursos  gratuïts  d'agricultura 
ecològica  mitjançant  la  formació  ocupacional,  incloent-hi  també  formació  a  nivell  de 
gestió  econòmica  dels  recursos.  En  aquest  sentit,  els  cursos  d'horta  ecològica  ja 
existents haurien de poder accedir també a les subvencions.

L'Horta marginal: S'hi hauria d'establir un pla d'acció per tal d'integrar aquesta horta dins la 
regulació dels paràmetres establerts per l'Anella Verda sense perjudici de les persones 
que  tenen  aquí  la  seva  font  de  subsistència.  La  idea  no  es  “treure”  sinó  “oferir” 
oportunitats per obtenir quelcom millor per a tots plegats. Per tal d'assolir aquest repte  
es fa menester una coordinació d' IDF. 

La pagesia (explotació extensiva de secà o regadiu): S'hi hauria d'intentar, en la mesura del 
possible,  que  aquestes  explotacions  poguessin  integrar-se  dins  el  projecte  de 
funcionalitat econòmica de l'Anella Verda, amb els requeriments i les noves oportunitats 
que això representa.  Per  tal  d'assolir  aquest  repte es fa  menester  una coordinació 
d'IDF. 

Terreny  Públic  periurbà  a  l'Anella  Verda:  Aquest  recurs  públic  proporciona  múltiples 
oportunitats.  Poden esdevenir autèntics nexes dinàmics d'apropament de la ciutadania 
del nucli urbà al seu entorn natural més immediat. La motivació d'aquest dinamisme ja 
no sols vindria donada pel sol fet del lleure o el plaer de gaudir la Natura, sinó per  
satisfer altres inquietuds. Podrien esdevenir espais pedagògics molt apropiats on es 
puguin transmetre i intercanviar coneixements de molt diversa índole com exemple, les 
energies  renovables.  Poden  esdevenir  espais   per  desenvolupar  projectes  pilots  i  
investigacions adreçats a un món sostenible.  La implicació de la ciutadania en aquests 
espais oberts hauria de ser una qüestió prioritària,  mitjançant la informació, la difusió i 
la organització d'activitats que esdevenguessin incloses  en els programes d'educació 
infantil  (Escoles),  juvenil  (Instituts)  o  adulta  (Universitats  o  Centres  Cívics).  La 
funcionalitat “econòmica” d'aquest espai públic no pot ésser entès com a fi capital en sí  
mateix, sinó com un recurs, una riquesa ja a disposició dels ciutadans. Una riquesa que 
es tradueix en la oportunitat de promoure i treballar valors de civisme i  de respecte 
al medi ambient tant dels espais urbans com periurbans, mitjançant el coneixement 
i la implicació.  Aquest treball d'educació, implicació i transmissió de coneixements es 
traduirà a la llarga en el  benefici  inestimable d'una major receptivitat per part de la  
ciutadania vers tot allò referent a l'Anella Verda, des de la seva funcionalitat ecològica 
(respecte de l'entorn, dels camins, de les fonts dels parcs naturals) passant per la seva 
funcionalitat econòmica (divulgació, popularització i estima dels productes de proximitat 
que donaran lloc a una creixement del consum responsable) fins la seva funcionalitat 
social.
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Nova proposta d accions de l entitat SEMBRANT CIUTAT:   

Objectiu 1:  

1. Promoure que les activitats agrícoles que es desenvolupin en l àmbit de l Anella Verda estiguin 
dins els paràmetres de l agricultura ecològica i que no contradiguin els objectius propis de la 
funcionalitat natural i ecològica.  

2. Promoure, prioritzar i recolzar els projectes ecològics cooperatius a través de la creació 
d instruments d informació (base de dades sobre terres disponibles, pagesos, propietaris...).  

3. Establir canals logístics de comunicació necessaris per tal de garantir el flux informatiu entre tots 
els actors implicats que garanteixi la igualtat en l'accés a les oportunitats.       

4. Establir un pla d acció per integrar l horta marginal dins els paràmetres de l Anella Verda sense 
perjudici dels ocupants actuals.  

5. Establir un pla d'acció alternatiu a les batudes amb matança pel control d'espècies animals en 
desequilibri natural (a causa de l'acció humana) que resulten problemàtiques, com ara la del 
Porc senglar.   

La realització de varies accions conjuntes poden arribar a una efectivitat considerable a mig termini:   
- Controlar la seva població mitjançant programes d'esterilització. 
- Repel·lir l'apropament a les zones determinades mitjançant pinsus ecològics i garantir la seva alimentació a 
les zones altes mitjançant la plantació d'arbres fruiters. 
Al 2011 l'associació animalista LIBERA, va fer la proposat de la castració i la plantació de fruiters com a 
prova pilot a Collserola on preveia acabar amb la problemàtica en un termini de 2 anys.   

Objectiu 2:  

6. Promoure i recolzar els projectes ecològics cooperatius a través de la difusió dels seus 
productes, potenciant la comercialització de productes ecològics i de proximitat amb marca 
pròpia (d'Anella Verda per exemple).  

Objectiu 4:   

7. Proporcionar i fer accessible la formació gratuïta en agricultura ecològica i en gestió econòmica a 
tothom qui pugui estar interessat.   

Eix 3:  

8. Utilitzar els espais periurbans  públics per desenvolupar projectes pedagògics de sensibilització i 
educació en els valors del civisme i respecte al medi ambient. Integrant-los en l'activitat 
ciutadana fent-los visibles i participatius a través dels diversos mecanismes institucionals.  

9. Utilitzar els espais periurbans públics pels projectes d'investigació i innovació adreçats a un món 
més sostenible (per exemple, les energies renovables).  
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