
 Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient 

            

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

Data: 3 d’abril de 2019 a les 18h 
Lloc: Casal Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany 
Assistència: a més dels equips tècnics dels serveis de Medi Ambient i d’Urbanisme, varen assistir   10
representats d’entitats veïnals i ambientals, 2 representats de partits polítics,  6 representants de finques
agrícoles i forestals i 2 persones a títol individual.

La sessió va començar amb la benvinguda als assistents per part del Tinent d’Alcalde, Marc Armengol
que va recordar a la Taula l’origen i objectius de l’Anella Verda i el recorregut fet fins ara.

Tot  seguit,  els  Serveis  Tècnics  de  l’Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  l’Ajuntament  van  presentar
diferents temes a la Taula.

Cristina Escudé, Directora de Serveis d’Urbanisme va explicar els punts següents:

1. Cronologia de la tramitació dels documents urbanístics des de l’octubre del 2012 (amb l’aprovació de
la  Declaració  de  l’Anella  Verda)  fins  la  Declaració  Ambiental  favorable  del  òrgan  ambiental  de  la
Generalitat al març de 2019 i previsió d’aprovació provisional al Ple del mes d’abril.

2. Explicació del primer informe desfavorable de l’òrgan ambiental de la Generalitat que va provocar
alguns ajustos en la documentació: majors justificacions de la proposta en l’Estudi Ambiental Estratègic,
eliminació del sistema d’equipaments (menys els esportius que es mantenen) i ajustos en el Catàleg de
masies, entre d’altres

Laia Soler, arquitecta de Serveis d’Urbanisme:

1. Detall dels aspectes més importants de la proposta de Modificació puntual del POUM (MPPOUM) i Pla
Especial que va obtenir el vistiplau de l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental

2.  Resum  de  les  tasques  realitzades  per  part  de  l’equip  redactor  des  de  la  resposta  de  les
administracions

Ignasi Planas, Cap de gestió ambiental del Servei de Medi Ambient:

Inventari dels camins públics municipals de Terrassa aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament al gener
de 2019. S’expliquen els antecedents, marc legal i objectius d’aquest Inventari que inclou un total de 40
camins públics, amb un longitud total d’uns 90 km. Es mostren algunes de les fitxes com a mostra de
l’inventari.

Marga Rodríguez, tècnica del Servei de Medi Ambient

Actuacions fetes durant els anys 2017 i 2018 en l’Anella Verda. Les actuacions inclouen arranjament de
camins, millora de torrents i  rieres, creació d’infraestructures d’ús públic, obres per a la millora de la
biodiversitat o gestió agrícola i forestal. En total uns 950.000 de despesa, entre obres i manteniment dels
entorns.

Precs i preguntes:

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

   



 José Luis Charles (AVV Font de l’Espardenyera)

Demana quan es farà la neteja i eliminació dels horts no ordenats al torrent de les Monges.
Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament: es preveu realitzar durant l’any 2019

 Pep Domenech. Ca n’Amat de les Farines

Demana si serà possible ampliar la superfície actual.  Expressa la seva preocupació per l’estat de la
masia municipal de Can Falguera.

Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament:

Es  podran  demanar  rompudes  en  àmbits  concrets  que  estableix  la  MPPOUM.  Es  pren  nota  de  la
consulta sobre l’estat de la masia.

 Juan Martínez, Càtedra Unesco

1) Sobre la proposta d’un òrgan de gestió participatiu com a continuació de la Taula de l’Anella Verda.

2) On s’ha fonamentat la delimitació dels espais d’interès per a biodiversitat (ZEB’s) que es delimiten en
la MPPOUM

3) Les construccions per activitats d’interès públic, computen en el màxim de les ampliacions permeses a
les masies?

4) Estat de la proposta de la possible ampliació del Parc Natural

5) Quines propostes té l’Anella Verda per la franja de Torrebonica, situada en el connector entre Sant
Llorenç i Collserola

Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament:

1) Es podria prendre com a exemple l’Observatori de l’aigua de Terrassa com a continuació de la Taula
de l’Aigua.

2) Aquests espais tenen importància des del punt de vista de la biodiversitat en l’àmbit local i provenen
d’un primer inventari recollit al Catàleg d’Espais d’Interès Natural redactat l’any 2007.

3) Per la construcció de nous cossos per dedicar-los a usos d’interès públic caldrà justificar que s’ha
exhaurit el sostre existent en la masia.

4)  Aquest  tema es  va parlar  fa  temps amb la  Diputació  de Barcelona,  òrgan responsable  del  Parc
Natural. La manca de recursos per a la gestió fa que aquesta proposta no prosperi de moment. 

5) Pel que fa al connector entre Collserola i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, existeix una proposta  de
l’ADENC per fer una Moció-Acord de l'Espai Natural de Via Verda Vallès Collserola-Sant Llorenç del
Munt on es contempla una estratègia supramunicipal.

La MPPOUM en l’àmbit de l’Anella Verda qualifica com a punt crític per a la connectivitat aquest sector
de Torrebonica, s’eliminen equipaments previstos i es realitzen actuacions de millora.

 Eloi Carbonell. Can Carbonell, Can Bogunyà. 

1) Celebra la  protecció  de l’espai  agrari  en l’Anella  Verda.  I  expressa els  problemes als  quals  s’ha
d’afrontar; ús social, boscos amb poca rendibilitat, agricultura amb pèrdues, danys per part de la fauna...)
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2) Demana el calendari de tramitació a partir d’ara.

Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament:

El divendres 12 d’abril es presenta a la Comissió Informativa com a pas previ a l’aprovació per part del
Ple municipal. A partir de l’aprovació provisional, la Generalitat té com a màxim 4 mesos per resoldre.
 

 Jordi Corral, Can Poal

Demana si es farà el tercer tram de l’Anella Verda durant l’any 2019. 

Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament: no es té previst per manca de pressupost

 Xavier Alseda. La Caseta de la Pineda

Demana si encara es poden fer al·legacions a l’Inventari de Camins públics municipals. 

Resposta  dels  diferents  tècnics  de  l’Ajuntament: el  termini  s’ha  acabat  però  es  tindran  en  compte
possibles aportacions 

 Pep Monterde, ADENC

Reflexiona  sobre  la  clau  de l’èxit  de  l’Anella  Verda  que  passa  per  no  limitar-se  a  la  part  jurídica  i
urbanística  si  no  la  gestió.  Manca  inversió.  Demana  també  si  les  actuacions  estan  inventariades  i
segueixen una programació.

Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament:  Existeix un Programa de gestió que cal anar completant
i actualitzant on es recullen les actuacions futures. D’aquestes ja s’han realitzat algunes en els darrers
anys, no només obres físiques sobre el terreny si no també el desenvolupament d’altres eines de gestió,
com acords de custòdia, convenis, etc.
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