Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE L’ANELLA VERDA

Data: 13 de juliol de 2016 a les 18:30h
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Alcalde Morera
Assistència: a més dels equips tècnics dels serveis de Medi Ambient i d’Urbanisme, varen assistir 10
entitats veïnals, ambientals i empreses, 3 representats de partits polítics, 5 representants de finques
agrícoles i forestals i 1 persona a títol individual.

La sessió va començar amb la benvinguda als assistents per part del Tinent d’Alcalde, Marc Armengol
qui també va presentar breument el Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021 aprovat inicialment el passat 30
de juny de 2016.
Tot seguit, el cap del Servei de Gestió Ambiental, l’Ignasi Planas, va fer la presentació dels aspectes més
destacables de les propostes de l’Inventari de camins públics, de l’Ordenança d’ús públic i del Pla de
Gestió, així com dels principals suggeriments rebuts a aquests tres documents. També va informar sobre
les obres del primer tram del recorregut circular de l’Anella Verda que es portaran a terme durant els
mesos de juny, juliol i agost i sobre les actuacions realitzades a la riera de Gaià que impediran l’accés de
vehicles a la llera.

Precs i preguntes:
La sessió va continuar amb el torn de precs i preguntes que van ser contestades pels diferents
responsables de l’Ajuntament:
•

Carles Raurich- Can Sales

Expressa la seva preocupació sobre les amplades de la zona de servitud dels camins públics proposada
per la normativa de l’Inventari de camins públics. Els marges dels camins són zones agrícoles o forestals
que es veuran afectades per aquesta delimitació, perdent-se especialment zones de conreu.
Resposta:
S’aclareix que la zona de servitud té la funció de protegir el camí, vetllar per la seguretat del trànsit i els
treballs de manteniment, però que no afecta l’ús que actualment té.
•

Josep Germain, GPENAT

Va presentar els suggeriments del GPENAT a l’ordenança de l’ús públic, de manera resumida són;

1) Sobre l’àmbit d’aplicació:
L’article 2, Àmbit d’aplicació, diu: «Aquesta ordenança serà d'aplicació a les persones visitants i usuàries
en tot l’àmbit de l’Anella Verda determinat pel Pla especial d’ordenació i gestió de l’Anella verda de
Terrassa».
En relació amb aquest article planteja dos dubtes:
-

Només és d’aplicació a les persones? No afecta a les organitzacions, associacions o empreses
que desenvolupin alguna activitat a la zona?
Com el pla de gestió va més enllà del que estableix el Pla especial, inclou el sector de contacte
ciutat-entorn, en aquest nou àmbit no s’aplicaran les ordenances?

2) Comentari general

El redactat dels diferents articles és poc precís i bona part de les frases no estan gaire ben construïdes,
de manera que si ens atenem al que textualment es diu, possiblement no sigui allò que es pretenia dir.
3) Reflexions sobre els mitjans per fer complir l’ordenança
Cal disposar dels mitjans necessaris per fer complir l’ordenança a llarg termini.
Resposta:
Es recullen els suggeriments
•

Quico Brugueres. Ca n’Arnella

Demana amb quin material s’està realitzant les millores en el ferm del recorregut circular de l’Anella
Verda.
Resposta:
El material amb que es realitza l’arranjament és tot-ú reciclat.
•

Juan Martínez. Càtedra UNESCO

Fa alguns comentaris sobre l’Inventari de camins públics, de manera resumida són:
-

L’escala dels plànols no permet distingir el recorregut dels camins. Cal que es posi a disposició
els tracks.
Quin significat té aquest inventari? És un recull dels camins d’ús públic? Diferència entre camins
públics i de titularitat pública.
La xarxa de camins proposada no comunica l’est i oest de l’Anella Verda, la xarxa que fa servir la
gent és més extensa. Cal mirar quina és la xarxa d’ús públic real i establir els punts conflictius.
No es troba el camí circular de l’Anella Verda en l’Inventari.

Resposta:
L’inventari només recull els camins que s’ha demostrat que són de titularitat pública, molts d’aquests
camins són radials, n’hi ha pocs de transversals. Pel que fa als camins d’ús públic, tant poden ser públics
com privats i es troben recollits al Pla Especial amb les claus VP, VS, com és el cas del recorregut de
l’Anella Verda.
•

Ramon Clariana- Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa

Expressa la dificultat de gestió ja que la major part del territori de l’Anella Verda és de propietat privada,
només pot funcionar si hi ha consens entre l’Ajuntament i els propietaris. Demana quan es respondran
les al·legacions presentades al Pla Especial i a la modificació puntual del POUM.

Resposta:
La Directora dels Serveis d’Urbanisme, Cristina Escudé, explica que actualment s’està treballant en dues
vies per respondre les al·legacions. Per una banda s’està consensuant el contingut del Pla Especial i de
la modificació del POUM amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB), amb qui s’han fet dues
reunions de treball, i també s’està estudiant com tractar els informes d’altres organismes externs rebuts.
Per l’altre, s’està treballant en el tractament de les al·legacions presentades pels propietaris.
Insisteix que el tractament final de les al·legacions no implicarà canvis substancials respecte els
documents originals, es mantindrà l’esperit de l’Anella Verda. Algunes de les al·legacions dels propietaris
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privats tracten sobre les mateixes qüestions que els informes d’organismes externs, com per exemple el
tractament de la qualificació M. En aquest sentit, se seguiran les instruccions dels organismes externs
consultats.
També explica que la lletrada especialista contractada per part de l’Ajuntament treballa per assegurar la
seguretat jurídica dels documents. El consens amb la CUB i amb els propietaris assegurarà que no
s’impugnin els documents.
Durant la tardor es presentarà la proposta de tractament de les al·legacions.
•

Jose Luis Charles. Associació de veïns Font de l’Espardenyera

Vol saber si els propietaris estan col·laborant.
Resposta:
S’insisteix que es buscarà consens amb els propietaris per evitar tenir una Anella Verda qüestionada.
•

Josep Germain. GPENAT

Fa alguns comentaris al Pla de Gestió, que de manera resumida són:
•
•

•

•

•
•

Celebra que es redacti un pla de gestió de manera paral·lela al Pla Especial. El Pla de gestió és
necessari per a establir les actuacions sobre el terreny.
Propostes del procés participatiu; en el pla de gestió no queda clar quines propostes han estat
recollides, quines no i quines han arribat procedents d’altres processos participatius més enllà de
la Taula de l’Anella Verda. També n’hi ha que són de collita pròpia dels redactors del pla. Caldria
millorar la traçabilitat de totes les actuacions i deixar clar d’on provenen, ja que sembla que totes
vinguin del procés participatiu de la Taula de l’Anella Verda quan no és així.
Alguns dels principis del Pla de Gestió que es mereixen destacar són: que es posi l’accent en la
restauració, a l’àmbit metropolità no n’hi ha prou amb conservar, cal restaurar; que es recordi
que s’ha d’anar més enllà dels límits municipals; que s’impulsi la recerca i l’adquisició de
coneixement, que no només es limiti a difondre el que ja se sap.
Tot i que en general les estratègies de gestió semblen adequades, hi ha detalls que es
considera que caldria millorar. Per exemple:
-

Forestal - Es basa en fer rendible l’explotació del bosc, però tothom sap que ni ho és ni a curt
termini ho serà, de manera que basar-se en aquesta premissa és un enfocament equivocat.

-

Hàbitats naturals: tot i ser molt important les propostes de restauracions proposades al Pla
de gestió, també s’ha d’evitar que es repeteixin actuacions com les que han portat a que es
malmetin aquests hàbitats o poblacions. I sobre això no se’n parla. El mateix es pot dir a
l’apartat d’espais urbans quan tracta de les millores paisatgístiques.

-

Espais periurbans - Es proposa convertir els espais urbans pendents de desenvolupar en
terrenys agrícoles endreçats i productius, però potser l’ordre proposat no és el correcte:
primer han de ser endreçats, després ja es veurà si poden ser agrícoles.

-

Logística i impuls - Disciplina urbanística. S’insisteix a eliminar andròmines, cosa molt
necessària, però no a evitar que n’apareguin de noves. Aquest aspecte preventiu sembla poc
desenvolupat.

Se suggereix que la revisió del Pla de Gestió es faci a partir d’una auditoria externa,
independent.
Les actuacions proposades són massa genèriques en el seu redactat. S’assemblen més a
estratègies o objectius que a actuacions. En la majoria de casos no és possible saber què es
farà, ja que són poc concretes.
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•

Bona part dels indicadors proposats informen sobre si s’han dut a terme algunes actuacions,
però no dels resultats obtinguts i, per tant, no permeten extreure cap conclusió sobre l’efectivitat
d’aquestes actuacions.

Resposta:
Es mostra el quadre on es recullen les coincidències de les actuacions proposades al Pla de Gestió amb
els objectius de l’Anella Verda que van sorgir del procés participatiu de la Taula de l’Anella Verda.
Parlar de rendibilitat al bosc potser no és la paraula adequada, s’hauria de parlar de millorar els
productes que s’obtenen al bosc, com per exemple la biomassa.
Pel que fa a l’avaluació del Pla de Gestió, efectivament ha de ser avaluat externament.
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