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1. El procés participatiu de l Anella Verda  

La idea de l Anella Verda neix del Grup per la Protecció 
dels Espais Naturals de Terrassa (GPENAT), que la fa 
pública el 3 de maig de 2011, en un debat al Centre 
Excursionista de Terrassa. Aquesta proposta va quedar 
recollida en el Pla de Mandat 2012 

 

2015 de l equip de 
govern municipal.  

Des d aleshores s ha anat treballant en la concreció dels 
objectius del projecte de l Anella Verda. A mitjans de l any 
2012 es va enllestir un primer document de proposta 
per a l ordenació i gestió de l entorn natural i agrícola 
de Terrassa 

 

L Anella Verda de Terrassa.  

Posteriorment, a la jornada dedicada a l Anella Verda de 
Terrassa celebrada dins el marc del Ecofòrum 2012 del dia 
20 d octubre, a l Auditori del Museu Nacional de la Ciència 
i la Tècnica de Catalunya, es va presentar la Declaració 
per la qualitat del paisatge i dels espais naturals i 
agraris per tal que les diferents entitats i particulars 
interessades es poguessin adherir.  A data d avui hi ha 
més de 80 adhesions, entre particulars i entitats.  

En reunió ordinària celebrada el dia 12 de desembre de 2012 al Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany es va 
constituir la Taula de Sostenibilitat de l Anella Verda amb 60 persones, procedents de 29 col·lectius i  7 
persones particulars.  

El procés de participació pública que es realitza a través d aquesta Taula de participació ha de permetre 
la redacció d un document final, el Pla d ordenació i de gestió de l Anella Verda, està estructurat en 
diferents debats i reunions de treball que treballen els tres eixos següents:                        

S ha nomenat un equip redactor del Pla d ordenació i gestió de l'Anella Verda format per personal 
tècnic dels serveis d'Urbanisme i Medi Ambient i Sostenibilitat i en concret per les següents persones:    

  

1. Funcionalitat ecològica i natural: Es va considerar que aquest eix de debat havia de 
ser tractat el primer, ja que situa el marc físic del territori de l Anella Verda. Inclou 
conceptes de connectivitat ecològica, relacions territorials i paisatge, recuperació 
d espais degradats, etc.   

2. 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.   

3. Funcionalitat social: dedicat a l ús públic de l Anella Verda, al lleure a l educació i a 
la investigació al medi natural. Es el darrer eix de debat. 
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Antoni Serra Monte. Arquitecte. Director de Serveis d Urbanisme, Planificació Territorial i Grans 
Infraestructures 

 
Marc Cadevall Artigues. Biòleg. Director de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat  

 
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 

 

Alícia 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  

També es compta amb la col·laboració d altres persones i tècnics de l Àrea de Planificació Urbanística i 
Territori, i d altres àrees de l Ajuntament.   

Pel que fa l abast del procés participatiu, totes les propostes aprovades en la Taula 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 d ordenació i gestió de l entorn natural i agrícola de Terrassa.   

2. El blog de l Anella Verda: una eina per al procés participatiu    

A través del blog de l Anella Verda 
s ha posat a disposició dels membres 
de la Taula de participació els 
documents de treball necessaris per 
a les sessions de debat. Aquests 
documents de treball han estat 
realitzats per l equip redactor format 
per personal tècnic dels serveis de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, i 
d Urbanisme, de l Ajuntament.         

                                                                                         
Figura 1: imatge del blog de l Anella Verda   

3. Document de diagnosi de l eix 1: Funcionalitat ecològica i natural   

El grup de treball que ha elaborat els documents de diagnosi i la cartografia d aquest primer eix està format 
per les següents persones:  

 

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 

 

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 
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Diagnosi de la funcionalitat ecològica i natural de l Anella Verda. Per a aquesta descripció es va 
dividir l entorn en 6 unitats de paisatge diferenciades segons els seus elements característics i en 10 
sectors de territori homogeni.   

 
Cartografia: Ortoimatge del terme municipal i termes veïns, qualificacions urbanístiques del sòl no 
urbanitzable de Terrassa i termes veïns, unitats del paisatge i connectors ecològics, plànol de 
debilitats i amenaces en la funcionalitat ecològica i natural i plànol de fortaleses i oportunitats en la 
funcionalitat ecològica i natural. També es va posar a disposició l ortoimatge amb la delimitació dels 
10 sectors esmentats.  

Aquesta documentació pretenia posar a disposició de la Taula de participació algunes eines per debatre 
durant la primera sessió i per a que posteriorment es proposessin actuacions concretes. Es descrivia de 
manera resumida els valors naturals dels entorns i les principals debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats (anàlisi tipus DAFO). Dins d aquest document també es proposaven unes primeres 9 línies 
d actuació per a prendre com a punt de partida per a les propostes que havien de presentar les entitats i 
les persones a través del blog.  

Aquest document es pot trobat al blog, juntament amb els diferents estudis de que disposem i que tracten 
aquesta temàtica: 

 

Delimitació dels espais de connexió biològica entre les serres de Sant Llorenç del Munt i de 
Collserola. Xavier Mayor Farguell (2000). En format pdf. 

 

Aproximació metodològica per a la valoració i la validació de la biodiversitat en connectors ecològics. 
Aleix Cortines Montalvo (2012). En format pdf.  

 

Catàleg de paratges d'interès natural i paisatgístic al municipi de Terrassa. Natural Local (2007) 
Difusió. En format: pdf.  

 

La connectivitat i el cinturó verd de Terrassa en el sector est de la ciutat. Josep Germain  (2005). En 
format: pdf. 

 

Estudi de la vegetació i els hàbitats de l'entorn natural del terme municipal de Terrassa. Naturgest SL, 
coordinació de Bernat Soler (2001)  

 

Diagnosi i valoració dels espais lliures de Terrassa. Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
de la Diputació de Barcelona (2013). En format pdf.  

4. Sessió de debat: 20 de febrer de 2012   

4.1. Desenvolupament de la sessió  

La primera Jornada de debat dedicada a l Eix 1, la funcionalitat ecològica i natural, s ha realitzat el dia 20 
de març al Centre Cívic Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany, a les 18:45 h, amb la participació de 40 

persones assistents procedents de diferents entitats. Del total de persones assistents, 33 eren 
representants d entitats i 7 particulars.                                           

Figura 2: Perfil dels participants al primer debat 

Perfil dels participants al primer debat 

Entitats
82%

Particulars
18%
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En representació de l Ajuntament de Terrassa van assistir, a més de l equip redactor, Eva Herrero, 
Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i Salvador Pérez, moderador del debat i cap del Centre de 
Documentació i Educació Ambiental del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
                                                                                                           
La sessió es va estructurar en dues parts:  

En la primera, dedicada a la presentació del document de diagnosi, s ha comptat amb la col·laboració de 
Joan Pino Vilalta, doctor en Biologia i màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, professor 
d'Ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador i subdirector del CREAF (Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), especialista en Ecologia del Paisatge i Ordenació del Territori.  

La intervenció de Joan Pino s ha centrat en la descripció dels elements que estructuren el territori de 
l Anella Verda; els seus valors intrínsecs (els connectors ecològics, la biodiversitat i el paisatge) i els 
elements territorials que conformen la matriu dels espais lliures (torrents i rieres, camps de conreu i 
boscos).   

Els representants municipals intervenen en diferents moments per aclarir dubtes sobre els documents 
presentats i altres aspectes de funcionament de la sessió.  

A continuació s han presentat la diagnosi i les 9 línies d actuació que incorpora, per a ser valorada per la 
Taula de participació.  

 

Mantenir o implantar l activitat agrícola ordenada tant als espais lliures com als sectors urbans 
pendents de desenvolupar 

 

Millorar o implantar la gestió forestal sostenible amb objectius específics en funció del sector, com la 
prevenció d incendis i la millora de la biodiversitat dels espais forestals. 

 

Ordenar l horta marginal als torrents i recuperar el bosc de ribera 

 

Restringir les noves construccions o instal·lacions en aquells espais més estrets i vulnerables dels 
connectors ecològics 

 

Retirar o fer més permeable els tancaments de les finques, de l horta i de les construccions i 
instal·lacions 

 

Introduir mesures de millora de la permeabilitat en les noves infraestructures viàries i en les existents 

 

Restaurar els espais degradats per antigues activitats, abocaments i altres usos 

 

Eliminar els usos marginals o que no es puguin legalitzar  

 

Accelerar la restauració integrada de les activitats extractives  

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

4.2. Les intervencions dels assistents al 
debat  

Les intervencions per ordre i de manera esquemàtica, 
han estat les següents:  

Centre Excursionista de Terrassa  

 

Baixa resolució dels plànols aportats 

 

Segons document de descripció dels valors 
ambientals i de la situació actual del territori, hi ha 
coneixement baix de biodiversitat, només 
s esmenta dades ICO i estudi d hàbitats  

Càtedra Unesco  

 

No hi ha concrecions d actuacions al document de 
diagnosi 

 

Cal incorporar els objectius de la Declaració, que no estan inclosos al document esmentat  
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Dins del Pla de l Anella Verda s han de considerar els objectius dels catàlegs del paisatge, encara en 
fase d aprovació el de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 

 
Falta la concreció dels sectors en la cartografia 

 
Possibles línies actuació: 

o Manteniment d ecosistemes agrícoles 
o Creació de figures supramunicipals per a la protecció dels espais connectors 
o Programa de millora d hàbitats 
o Recuperació dels sistemes de rieres com a ecosistemes               

GPENAT  

 

El document de diagnosi és senzill, poc concret, i manca donar un pas més enllà. No hi ha referències 
a dades de biodiversitat 

 

Problema amb el full d objectius: més aviat són actuacions 

 

Es planteja si les actuacions proposades, són actuacions per l Anella Verda o corresponen a 
actuacions que l Ajuntament té voluntat de fer  

Associació de Veïns del Poble Nou  

 

Els objectius els ha de plantejar la Taula. Proposa uns quants: 
o Mantenir l activitat agrícola. El pla de l Anella Verda ha de dir on cal incloure els sectors urbans 

sense desenvolupar 
o Ordenar els horts marginals- difícil amb el cost social i econòmic que representa eliminar-los. 

Cal definir on son un perill? L actuació a la riera del Palau va ser positiva; ara faltaria els horts 
de la Font de la Misèria 

o Al document de descripció dels valors ambientals i de la situació actual del territori no es parla 
gaire de com les noves infraestructures (B-40 i gasoducte) que afecten el territori 

o Actuar en zones pendents d urbanitzar que estan desendreçades, com la Muntanyeta de Can 
Boada  

ADENC  

 

Sobre l objectiu 4 restringir noves construccions o instal·lacions en aquells espais més estrets i 
vulnerables dels connectors ecològics . Es que s han de fer de noves en aquest espais si ja es coneix 
que estan prou malmesos? 

 

L objectiu 6 sobre introduir mesures de millora de la permeabilitat en les noves infraestructures viàries 
i en les existents és encara més pervers. Quines son aquestes infraestructures? Es donen per fetes? 
Es poden qüestionar o son projectes tancats?  

Centre Excursionista Terrassa  

 

Cal avaluar la biodiversitat de la zona de l Anella Verda 

 

Determinar espècies; d interès o invasores 

 

Cal detectar els hotspots , punts calents des del punt de vista de la biodiversitat. Això cal fer-ho 
recopilant el que tenim i fent nous estudis gràcies a convenis amb entitats com el CET o l ADENC   

L expert respon:  

Joan Pino   

 

Existeix la cartografia d hàbitats valorats i la capa de flora amenaçada en el projecte SITXELL 
(Sistema d Informació Territorial dels Espais Lliures), de la Diputació de Barcelona  

 

Els catàlegs del paisatge tenen una mancança important en el tema de la funcionalitat 
ecològica, es tracta el paisatge més des del punt de vista humà. 
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Plantem-nos  

 
Cal introduir els objectius de la Declaració sobretot aquells que deien Aturar i revertir el processos de 
degradació i abandonament dels espais naturals i agraris i l externalització d activitats pròpies dels 
espais urbans cap als no urbanitzables

 
i Garantir la funcionalitat dels connectors ecològics 

territorials d àmbit comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat i la degradació de la nostra fauna i flora . 

 
Paraula clau és revertir, no quedar-se amb que el que està fet i no es pot canviar 

 

Cal saber que tenim per protegir el territori. Calen estudis.                     

Olivier Gibrat (particular)  

 

Es té fòbia per l horta marginal? Pot tenir interès si està ben gestionada 

 

És el camp de golf millor des del punt de vista de biodiversitat perquè hi ha menys pertorbació? 

 

Possibilitats d introduir edificis de granges mòbils  

GPENAT  

Proposa l establiment d objectius i sub-objectius:  

 

Introduir temes de planejament: Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), Pla de Carreteres 

 

Introduir temes de disciplina urbanística 

 

Manteniment dels ecosistemes d interès  

 

Actuacions entre ciutat-entorns 

 

Coordinació supramunicipal 

 

Establiment d un programa de coneixement i seguiment de la biodiversitat  

Ferran Pont (particular)  

 

El vial Est: es pot replantejar el paper d aquesta infraestructura ara que s ha fet la ronda Oest de 
Sabadell 

 

El soterrament de les línies d Alta Tensió que es planteja com a possibilitat en el document de 
descripció dels valors ambientals i de la situació actual del territori és molt difícil (econòmicament) 

 

Al sector de Serra de Galliners; cal esmentar el camí dels Monjos 

 

La Finca de Can Casanoves: és sòl urbà, però caldrà mirar d integrar-la a l Anella Verda 

 

Al sector del mosaic agroforestal: la inactivitat immobiliària (Ex. Can Colomer) ha deixat espais on cal 
fer actuacions de millora del paisatge 

 

Riera de les Arenes: cal fer alguna actuació de millora     

 

L expert respon:  

Joan Pino   

 

En el document de diagnosi falten objectius, els que hi ha son més aviat objectius operatius. 
Per tant proposa; 

o Identificar i preservar la biodiversitat singular 
o Identificar i mantenir el paisatge funcional 
o Mantenir la connectivitat ecològica  

 

Deixant fora temes com la qualitat del paisatge (per exemple, temes d horts marginals)  
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Mirant cel i terra  

 
Els horts de la Riera de Palau: estan en males condicions i per tant no entrarien dins aquesta horta 
que cal preservar 

 
És més just dedicar recursos a finques que realitzen una bona gestió, com la finca de Ca n Arnella 

 
Cal introduir el tema dels incendis forestals: per exemple la gestió del bosc a través de la ramaderia   

Centre Excursionista de Terrassa  

 

Amb totes les actuacions que es plantegin, es tindrà en compte la funció pedagògica? 
(Es respon que això es tractarà al blog 3)   

Associació veïns de Poble Nou  

 

Cal veure quin és el traçat que cal que tingui l Anella Verda 

 

Cal introduir la funció pedagògica 

 

Cal introduir la connectivitat entre els espais verds de la ciutat i l Anella 

 

Cal treure la qualificació de marginal als horts   

Mirant Cel i Terra  

 

Cal fer un estudi de biodiversitat dels entorns (fauna vertebrada) 

 

Existeixen estudis sobre ocells (ICO), flora (secció botànica del CET), coleòpters (Institut català 
d història natural) 

 

S ofereixen per realitzar l avaluació dels connectors proposats per als mamífers 

 

Cal veure si hi ha basses d aigua d interès per als amfibis i rèptils 

 

Cal comptar amb entitats per fer estudis. Aquestes entitats tenen contacte amb els veïns i per tant 
tenen molta informació 

 

Es poden realitzar itineraris per estudiar ecosistemes a partir dels hàbitats d interès que es detectin a 
l Anella Verda 

 

La riera del Palau té gran biodiversitat i està en males condicions 

 

Pregunta: ¿S han fet totes les actuacions que es plantejaven al catàleg dels paisatges d interès 
natural?  

Càtedra Unesco  

 

L horta marginal realment afecta tant com per eliminar-la? Al torrent Mitger es feia des de fa més de 
100 anys. Cal classificar quina diferència hi ha entre hort marginal i hort ordenat. 

 

Cal introduir l objectiu d ampliació del Parc Natural. Dificultat pel bloqueig entre la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona. Cal definir una estratègia per desfer aquest bloqueig  

Centre Excursionista de Terrassa  

 

Lligats a l Eix 1, es poden fer actuacions de caire social? A veure si restringirem tant que no es podran 
realitzar aquest tipus d actuacions

 

(Resposta Eva Herrero: Es va decidir dividir l anàlisi en 3 funcionalitats. Totes tres son necessàries i 
es condicionen entre sí, però no es contradiran).  

ADENC  

 

Responent a Francesc Dalmases; la doble visió entre protecció de la biodiversitat i qualitat de vida 
dels ciutadans és obvia, no hi haurà contradiccions en aquest sentit 

 

Quan es parla de eliminar els usos marginals o que no es poden legalitzar . Hi ha usos il·legals? Si 
és així, l Ajuntament ha d informar d això.  

Associació de Veïns del Poble Nou  

 

Cal introduir el tema de l ampliació del Parc Natural 
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Cal treballar les connexions entre ciutat i entorns (com quedarà aquest espai?) 

 
Hi ha un impediment econòmic per fer determinades actuacions; és rentable mantenir els espais 
agrícoles? 

 
Cal un canvi de cultura en tothom (aquells que estableixen activitats il·legals, cal que els propietaris 
privats s impliquin )  

Centre Excursionista Terrassa  

 

Cal refer la primera columna del document de diagnosi i posar els objectius als que es referia Joan 
Pino a la seva intervenció.  

Servei d Urbanisme de l Ajuntament de Terrassa  

 

Es millorarà la resolució dels plànols 

 

És important tractar el tema de la relació entre l espai lliure i l espai ciutat: per exemple s esmenta el 
paper de peces com Can Casanoves 

 

Planejament: el vial Est és una infraestructura prevista al POUM, però caldrà considerar el tema de 
mobilitat en el seu desenvolupament 

 

Cal contenir les implantacions il·legals, no s estan implantant de noves, però si existeixen altres que 
son anteriors a la normativa (com per exemple can Missert o les naus de Can Bogunyà) 

 

Cal restringir les noves construccions, vol dir preveure que no es poden posar més enllà del marc 
normatiu (llei d Urbanisme), però si hi ha algunes que es poden instal·lar i seran les que s hauran de 
regular  

Càtedra Unesco  

 

Els tres eixos de debat son sinèrgics 

 

Si es recupera la funcionalitat ecològica es millora els altres aspectes de manera automàtica. No es 
tracta de fer reserves integrals                  

Ca n Arnella  

 

Cal tractar les accions transversalment, tenint en compte els tres eixos, si no pot passar que les 
actuacions proposades puguin arribar a contradir-se  

Càtedra Unesco  

 

Reitera la petició de que la Declaració sigui aprovada pel Ple Municipal. Els grups municipals no han 
subscrit la declaració  

Olivier Gibrat (particular)  

 

Esmenta el tema de les energies renovables. 
(Es contesta que temes com la biomassa es tractaran a l Eix 2)  

 

L expert respon:  

Joan Pino  

 

Tres grans objectius: 
o Identificar i preservar els valors singulars 
o La relació territori-ciutat 
o Paisatge: mantenir el paisatge divers (àrees bosc/pastura) pròpia dels paisatges 

mediterranis. 
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Centre Excursionista de Terrassa  

 
La limitació per la situació econòmica no pot ser el punt de partida per plantejar actuacions    

4.3. Conclusions del primer debat   

La Taula ha acordat la distribució de les propostes d accions en tres objectius, desestimant els inicialment 
proposats al document de diagnosi:  

 

OBJECTIU 1: Preservar i recuperar la biodiversitat singular  

 

OBJECTIU 2: Preservar i millorar el mosaic funcional del paisatge  

 

OBJECTIU 3: Preservar i millorar la connectivitat ecològica  

Del debat d aquesta primera sessió de debat s han extret aquestes conclusions:  

 

Existeixen escasses dades sobre la biodiversitat dels espais naturals dels entorns de Terrassa.  

 

Cal incorporar als objectius del Pla aquells que consten al document de la Declaració per la qualitat 
del paisatge i dels espais naturals i agraris. 

 

Hi ha una preocupació per establir on es pot conservar l horta marginal i on cal eliminar-la perquè 
representa un perill o una barrera per la connectivitat. 

 

Hi ha una preocupació per ordenar els espais pendents d urbanitzar que han quedat aturats per la 
crisi immobiliària. 

 

Es constata la necessitat de millorar l àmbit de contacte entre la ciutat consolidada i els entorns 
naturals. 

 

Cal replantejar la necessitat d algunes de les infraestructures de comunicació previstes en el territori. 

 

Cal aplicar els mecanismes de disciplina urbanística existents per evitar la degradació dels entorns i 
tenir en compte les normatives previstes en les figures de planejament vigent. 

 

Cal treballar en la millora dels hàbitats, especialment els ecosistemes agrícoles i en la recuperació 
dels torrents i les rieres. 

 

Cal concretar l àmbit territorial de l Anella Verda i treballar en la coordinació amb els municipis veïns. 

 

Cal tractar el tema de l ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac                          
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5. Les propostes d actuació presentades pels participants en el procés  

A partir del document de diagnosi i del debat de la primera, les entitats i particulars han proposat fins a 31 
propostes mitjançant la fitxa corresponent. A continuació es detallada el quadre resum de les propostes 
presentades:  

Nom de la proposta Entitat 

OBJECTIU 1: Preservar i recuperar la biodiversitat singular 

1. Reconeixement del valor ecològic de l agricultura i la ramaderia 
2. Implantar nous horts i gestió forestal en terrenys urbanitzables 
3. Intervenció en part de la llera del Torrent Mitger 
4. Definir els horts marginals incompatibles amb el Pla i espais per a 

nous horts 
5. Determinat com acció 1 
6. Determinat com acció 2 
7. Determinat com acció 3 
8. Determinat com acció 4 
9. Determinat com acció 5 
10. Determinat com acció 6 
11. Pla d Inversió recuperació i preservació funcionalitat ecològica 
12. Pla conservació i restauració de tot el sistema de torrents i rieres 

del municipi. 
13. Pla de millora i recuperació espècies i dels hàbitats. 
14. Garantir la connectivitat en la zona Can Gonteres (zona 1) 

Ca n Arnella 
AVV Poble Nou 
AVV Poble Nou 
FAVT  

Centre Excursionista Terrassa 
Centre Excursionista Terrassa 
Centre Excursionista Terrassa 
Centre Excursionista Terrassa 
Centre Excursionista Terrassa 
Centre Excursionista Terrassa 
GPENAT 
GPENAT  

GPENAT 
GPENAT 

OBJECTIU 2: Preservar i millorar el mosaic funcional del paisatge 

1. Protecció sistemes d espais oberts com a espai d interès natural  
2. Formalitzar l ampliació Parc Natural St. Llorenç del Munt i l Obac 
3. Mecanismes concertats de custodia del territori 
4. Adequació previsions del POUM i mecanismes de disciplina 

urbanística 
5. Revisar qualificació de la protecció Parc Galliners 
6. Estudi millora zona de les Martines i Can Palet Vista Alegre 

Garantir la preservació del caràcter agroforestal de la zona de 
Can Cardús. 

7. Regular les activitats i funcionalitats de la zona 2 en la figura 1. 
8. Millorar la zona de contacte entre la ciutat i l entorn natural i  

agrari 

Feliu Madaula. P. Sant Julià 
GPENAT 
GPENAT 
GPENAT  

GPENAT 
GPENAT 
GPENAT  

GPENAT 
GPENAT  

OBJECTIU 3: Preservar i millorar la connectivitat ecològica.  

1. Millorar els espais de contacte entre l Anella Verda i la ciutat. 
2. Complementar la restauració de l espai natural afectat pel 

Gasoducte 
3. Recuperació/preservació connectivitat sector 2, Torrebonica N-

150. 
4. Impuls a la creació de les figures consorciades de caràcter 

supramunicipal 
5. Diagnòstic de les barreres a la connectivitat i establiment d un 

programa d actuació 
6. Recuperació de la connectivitat en la carretera de Matadepera-

riera de les Arenes 
7. Evitar que el connector Est es col·lapsi en la zona de Mossèn 

Homs 
8. Recuperació/preservació de la connectivitat en el sector 3, Serra 

de Galliners 

FAVT 
FAVT  

GPENAT  

GPENAT  

GPENAT  

GPENAT  

GPENAT  

GPENAT  
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Fora de termini s han presentat d altres propostes, que també van ser debatudes en la segona sessió:  

 
Proposta dels Voluntaris Forestals de Terrassa: punts d'aigua (hidrants) per garantir l'Anella i l'entorn. 
Garantir també accessos per als serveis de prevenció i extinció. 

 
Proposta de l Associació  de Veïns de la Cogullada que va presentar 6 accions tot i que alguna d elles 
duplicades, quedant finalment en 3:  
o Ampliació del connector occidental fins la inclusió de les rieres de Rubí i Palau com a zona 

d interès especial per al desenvolupament de la biodiversitat 
o Establir la protecció d espais de connectivitat entre els sectors 3 (Serra de Galliners) i el 

connector occidental sector 4 (Les Fonts i Can Guitard de la Riera) 
o Soterrament de la C-16  

En total, de les 40 persones representants d entitats o particulars que han assistit al debat, han presentat 
propostes 7 entitats diferents i 1 particular:               

Figura 3: número de propostes per entitat    

Entitat o particular Número de propostes presentades 

AAVV Poble Nou 2 
FAVT 3 
Centre Excursionista de Terrassa 6 
Feliu Madaula  1 
GPENAT 18 
Ca n Arnella 1 
AVV. La Cogullada 3 
Voluntaris Forestals 1 

Total propostes a debat 35 
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6. Sessió d anàlisi de propostes: 20 de març de 2012    

6.1. Desenvolupament de la sessió   

El dia 20 de març de 2013 s ha celebrat la segona sessió de debat amb la participació de 32 persones. Per 
tant l assistència respecte al primer debat ha estat lleugerament inferior. Del total de persones assistents, 
29 eren representants d entitats i 3 particulars.  

Figura 4: Diferències en l assistència als debats                              Figura 5: perfil dels assistents al segon debat   

  La sessió ha constat de 4 parts:  

 

Les entitats han presentat davant la Taula de participació les seves propostes. Cadascuna ha 
disposat d un minut aproximadament per cada proposta.  

 

S ha presentat, per part de l equip redactor del Pla, una proposta per reagrupar les accions, segons 
els tres objectius i proposant desestimar algunes d elles per ser objecte de debat en algun dels 
següents eixos. Així s han proposat traslladar a debats posteriors les actuacions següents:  

o Reconeixement del valor ecològic de l agricultura i la ramaderia proposat per Ca n Arnella, 
objecte del segon eix de debat sobre la funcionalitat econòmica. 

o Mecanismes concertats de custodia del territori proposat per GPENAT, vinculat també  a l eix 2 
sobre la funcionalitat econòmica 

o Regular les activitats i funcionalitats de la zona de can Cardús proposat per GPENAT per tractar 
temes de recuperació de l activitat agrícola (Eix  2 sobre funcionalitat econòmica) 

o Pel que fa al soterrament de l autopista C-16 proposat per l Associació de Veïns de la 
Cogullada, l equip redactor valora aquesta proposta com a inviable. Tanmateix, la permeabilitat 
dels diferents barris de la ciutat cap als entorns és un tema vinculat a l ús social del territori de 
l Anella Verda (Eix 3 sobre funcionalitat social). 

o La creació de punts d'aigua (Hidrants) per garantir l'Anella i l'entorn i garantir els accessos als 
serveis de Prevenció i extinció proposat per l entitat Voluntaris Forestals que igual que l anterior 
està vinculada a l eix sobre funcionalitat social.  

 

Les entitats s han dividit en 4 grups de debat entre 7 i 10 persones cadascun que ha tractat durant 
més d una hora 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 (1), mitjana (2) o baixa (3).  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.  
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S han posat 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.    

6.2. Valoració de les propostes per part dels participants   

En total s han presentat 25 propostes, la major part per l objectiu 3, preservar i millorar la connectivitat 
ecològica.                   

Figura 6: número de propostes per cadascun dels objectius   

Totes les actuacions presentades han estat aprovades per la Taula per majoria, tot i que el grup 2 ha 
desestimat les accions 1.5, 2.1, 2.3, 2.4 i 2.7, bàsicament per no considerar-les objecte de l Eix 1. El grup 1 
ha proposat separar l acció 1.1 en dos diferenciades (fauna vertebrada i fauna invertebrada). Cap grup 
més ho ha proposat, i per tant es manté en una única acció.  

Totes les actuacions han estat considerades amb prioritat alta o mitjana, cap valor és inferior a 2 en la 
valoració global. De les propostes són especialment rellevants aquelles que han rebut una valoració més 
elevada, per a cada un dels objectius:  

 

Objectiu 1: Pla de millora i recuperació d'espècies i dels hàbitats (x=2,88)  

 

Objectiu 2: Tres propostes amb la mateixa valoració (x=2,75) 
o Definir els horts marginals incompatibles amb el pla i espais per a nous horts 
o Adequació de les previsions del POUM i mecanismes de disciplina urbanística  
o Revisar la qualificació de la protecció parc de la Serra de Galliners   

 

Objectiu 3: Dues propostes amb la mateixa valoració (x=3) 
o Delimitació i millora dels connectors ecològics mitjançant un programa d'actuació  
o Pla de conservació i restauració de tot el sistema de torrents i rieres del municipi   

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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Figura 7: Taula resum de la valoració de les propostes   

6.3. Descripció de les propostes presentades i comentaris del grup de treball   

Objectiu 1: Preservar i recuperar la biodiversitat singular

   

1.1 Creació d una base de dades de la diversitat de la fauna (Vertebrada i invertebrada)  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel Centre Excursionista de Terrassa (CET) i en un principi 
estava dividida en fauna vertebrada i fauna no vertebrada. Pel que fa al sector que afecta, aquesta acció 
es proposa per tots els sectors. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de 
mitjana). L entitat proposa realitzar una recopilació de tota la informació disponible i realització d estudis de 
prospecció a les diferents zones mitjançant convenis amb diferents entitats naturalistes i institucions 
científiques.  

1.2 Creació d una base de dades de la diversitat de la flora  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel CET. Es proposa per tots els sectors.   

PROPOSTES A DEBAT X 

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

1.6  Pla de millora i recuperació d'espècies i dels hàbitats 2,88

 
1.1  Creació d'una base de dades de la diversitat de la fauna (vertebrada i 

invertebrada) 2,75

 
1.2 Creació d'una base de dades de la diversitat de la flora 2,75

 

1.3 Creació d'una base de dades de síntesi de la biodiversitat 2,75

 

1.4 Millora i protecció dels espais corresponents als espais hot spots de biodiversitat 2,63

 

1.5 Pla d'inversió i preservació de la funcionalitat ecològica 2,00

 

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

2.2 Definir els horts marginals incompatibles amb el pla i espais per a nous horts 2,75

 

2.5 Adequació previsions del POUM i mecanismes de disciplina urbanística 2,75

 

2.6 Revisar qualificació de la protecció parc galliners 2,75

 

2.4 Formalitzar l ampliació parc natural St. Llorenç del munt i l obac 2,66

 

2.1 Implantar nous horts i gestió forestal en terrenys urbanitzables 2,33

 

2.7 Garantir la preservació del caràcter agroforestal de la zona de can cardús. 2,33

 

2.3 Protecció sistemes d espais oberts com a espai d interès natural (similar a 
gallecs) 2,00

 

OBJECTIU 3: PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

3.1  Delimitació i millora dels connectors ecològics mitjançant un programa d'actuació

 

3,00

 

3.2 Pla de conservació i restauració de tot el sistema de torrents i rieres del municipi 3,00

 

3.5  Millorar els espais de contacte entre la ciutat i l'anella verda 2,50

 

3.7  Recuperació/preservació connectivitat sector 2, Torrebonica n-150. 2,50

 

3.8  impuls a la creació de les figures consorciades de caràcter supramunicipal 2,50

 

3.9  recuperació de la connectivitat en la carretera de Matadepera-riera de les arenes

 

2,50

 

3.10  evitar que el connector est es col·lapsi en la zona de Mossèn Homs 2,50

 

3.11 recuperació/preservació de la connectivitat en el sector 3, Serra de galliners 2,50

 

3.12 Establir la protecció d'espais de connectivitat entre els sectors 3 i el connector 
occidental sector 4 2,50

 

3.3 Garantir la connectivitat en la zona de can Gonteres 2,00

 

3.4 Estudi millora zona de les Martines, Can Palet de Vista Alegre i el Sosiego 2,00

 

3.6 Vetllar per la correcta restauració vegetal de la traça del gasoducte 2,00
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L entitat proposa realitzar una recopilació de tota la informació disponible i realització d estudis de 
prospecció a les diferents zones mitjançant convenis amb diferents entitats naturalistes i institucions 
científiques.  

Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de mitjana).  

1.3 Creació d una base de dades de síntesi de la biodiversitat  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel CET. Pel que fa al sector que afecta, aquesta acció es 
proposa per tots els sectors. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de 
mitjana).  

L entitat proposa que un cop es disposi de les bases de dades sobre fauna vertebrada, fauna invertebrada 
i flora, s identifiquin les espècies particularment interessants (endèmiques, invasores, amenaçades, 
protegides, etc) i els hot spots de biodiversitat del municipi.  

1.4 Millora i protecció dels espais corresponents als espais hot spot de biodiversitat  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel CET, i es proposa per tots els sectors. Inicialment 
aquesta proposta anava acompanyada d altres pròpies de l Eix 3 dedicat a l ús social del territori de 
l Anella Verda.  

Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de mitjana).  

1.5 Pla d inversió i preservació de la funcionalitat ecològica  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel Grup per la Protecció dels Espais Naturals de Terrassa 
(GPENAT), per a tots els sectors. Ha estat valorada amb prioritat alta (2,63 de mitjana).  

La proposta de l entitat posa de manifest la necessitat de comprometre un pla d inversions que doni suport 
als plans de desenvolupament de propostes de recuperació i preservació de la funcionalitat ecològica i 
natural, a curt i llarg termini.  

1.6 Pla de millora i recuperació d espècies i dels hàbitats  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel GPENAT, per a tots els sectors. Ha estat valorada amb 
prioritat alta (2,88 de mitjana).  

L entitat proposa establir mesures concretes de conservació d aquestes espècies i hàbitats, sigui pel seu 
interès científic, la seva raresa, el caràcter monumental o un elevat valor estètic. Contempla l establiment 
de programes de reintroducció local de fauna i/o reforçament poblacional d espècies vulnerables, i 
recuperació d ecosistemes.   

Objectiu 2: Preservar i millorar el mosaic funcional del paisatge

   

2.1 Implantar nous horts i gestió forestal en terrenys urbanitzables  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada per l Associació de Veïns Poble Nou - Zona esportiva,  per al 
sector 8. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat mitjana (2,33 de mitjana).  

La proposta d acció contempla la implantació de la zona d horts en l àmbit de Can Colomer, prevista al 
projecte d urbanització aprovat i als terrenys afectats pel Pla Parcial de Can Marcet on encara no s ha 
redactat el projecte d urbanització. Així com la realització dels treballs forestals també previstos al projecte 
d urbanització del sector de Can Colomer.     
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2.2 Definir els horts marginals incompatibles amb el Pla de l Anella Verda i espais per a nous horts   

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada per la FAVT (Federació d Associacions de Veïns de 
Terrassa, per a tots els sectors. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de 
mitjana).  

2.3 Protecció dels sistemes d espais oberts com a espai d interès natural   

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada per la Plataforma Sant Julià. Per als sectors 1, 2, 9 i 10. Ha 
estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat mitjana (2 de mitjana).  

Planteja establir un grau d especial protecció anomenat espai d interès natural i agrari i eliminar la 
reserva de terrenys pel Quart Cinturó (B-40).  

2.4 Formalitzar d ampliació del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada Grup per la Protecció dels Espais Naturals de Terrassa 
(GPENAT), per al sector 9. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,66 de mitjana).  

2.5 Adequació de les previsions del POUM i mecanismes de disciplina urbanística  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel Grup per la Protecció dels Espais Naturals de  Terrassa 
(GPENAT), per a tots els sectors. 
Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de mitjana).  

Preveu l adequació de les previsions del POUM als objectius de l Anella Verda i el desenvolupament 
efectiu dels mecanismes de disciplina urbanística en el sòl no urbanitzable.  

2.6 Revisar la qualificació de la protecció del Parc de Galliners  

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel Grup per la Protecció dels Espais Naturals de Terrassa 
(GPENAT), per al sector 3. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de mitjana). 
La proposta d actuació proposa revisar la qualificació de la protecció del Parc de la Serra de Galliners, 
segons el PTMB, i passar-la de preventiva a especial.  

2.7 Garantir la preservació del caràcter agroforestal de la zona de Can Cardús   

Aquesta proposta d acció ha estat plantejada pel Grup per la Protecció dels Espais Naturals de Terrassa 
(GPENAT), per al sector 3. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,75 de mitjana).   

Objectiu 3: Preservar i millorar la connectivitat ecològica

   

3.1  Delimitació i millora dels connectors ecològics mitjançant un programa d actuació  

Aquesta actuació prové de la fusió de les propostes del GPENAT i el CET. Es contempla per tots els 
sectors.  

Aquesta actuació ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (3 de mitjana).  

Les dues entitats plantegen conèixer amb exactitud les barreres a la connectivitat (tanques, 
infraestructures, edificacions, altres usos ) mitjançant cartografia precisa dels connectors, establint 
mesures de protecció del territori implicat, a aplicar en finques privades o adquirint-les si s escau per part 
de l Ajuntament.    



      

19

   
3.2  Pla de conservació i restauració de tot el sistema de torrents i rieres del municipi  

Aquesta actuació prové de la fusió de les propostes del GPENAT i l Associació de Veïns del Poble Nou. Es 
contempla per tots els sectors. També s afegeix a aquesta actuació la proposta de l Associació de Veïns 
de La Cogullada que inclou la riera de les Arenes i la riera de Palau com zona d interès especial per al 
desenvolupament de la biodiversitat. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (3 de 
mitjana).  

Aquest pla de conservació s ha de redactar pensant en la recuperació i protecció de la biodiversitat, en la 
recuperació de la vegetació autòctona de ribera i en la garantia de la connectivitat ecològica dels espais. 
Prioritzant polítiques de reubicació o eliminació d activitats agrícoles antròpiques. L AVV Poble Nou fa 
especial èmfasi a la situació del torrent Mitger, eliminant l horta que ocupa part de la llera i recuperant el 
bosc de ribera.  

3.3  Garantir la connectivitat en la zona de Can Gonteres   

Aquesta actuació ha estat plantejada pel GPENAT, pel al sector 8. Ha estat valorada per la Taula com a 
acció amb prioritat mitjana (2 de mitjana). Aquesta zona té una especial funció connectora entre el bosc de 
Sant Miquel de Gonteres i la riera de Gaià. Cal analitzar les punts d escanyament i proposar mesures per a 
preservar la connexió tant com sigui possible.  

3.4  Estudi de millora de la zona de les Martines, Can Palet de Vista Alegre i el Sosiego  

Aquesta actuació ha estat plantejada pel GPENAT.  Es contempla per als sectors 5, 6 i 7. Ha estat 
valorada per la Taula com a acció amb prioritat mitjana (2 de mitjana).  

Es proposa una anàlisi sobre la parcel·lació del sòl estudiant les zones de potencial millora de la connexió 
ecològica. Posant especial atenció a les tanques, als efectes sobre les funcions de connexió i a les 
possibles millores.  

3.5  Millorar els espais de contacte entre la ciutat i l Anella Verda    

Aquesta actuació prové de la fusió de les propostes del GPENAT i la FAVT. Part de la proposta inicial del 
GPENAT també tractava aspectes d accessibilitat a l entorn que es proposa que passi a l Eix 3 de debat. 
Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,5 de mitjana).  

Es proposa que els espais naturals penetrin dins la ciutat, de manera que determinats parcs urbans 
poguessin acabar tenint una vegetació i una estètica més natural. També es proposa el desenvolupament 
de parcs de contacte com el de Can Bogunyà, parcs territorials com el de la Serra de Galliners i Can Poal, 
i el parc urbà de Can Casanoves.  

3.6  Vetllar per la correcta restauració vegetal de la traça del Gasoducte  

Aquesta actuació ha estat proposada per la Federació d Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT). La 
proposta incloïa la proposta de plantar arbres i altres elements vegetals en l entorn del traçat del 
gasoducte i aprofitar la traça per fer un nou camí per recórrer l Anella Verda. Es contempla pels sectors 1, 
2, 8 i 9. Ha estat valorada per la Taula com a acció amb prioritat mitjana (2 de mitjana).  

3.7 Recuperació i preservació de la connectivitat al sector 2, Torrebonica N-150  

Aquesta actuació ha estat plantejada per l entitat GPENAT, pel al sector 2. Ha estat valorada per la Taula 
com a acció amb prioritat alta (2,5 de mitjana).  

La proposta inclou les següents accions per aquesta zona amb una important funció connectora: 
permeabilitzar la gran concentració de serveis en aquesta zona, la N-150, la via de RENFE, el camp de 
Golf, evitar noves instal·lacions i equipaments en aquest sector, reordenar les instal·lacions i els 
equipaments existents, eliminant les que es trobin en situació irregular, i establir una xarxa coherent i 
segura de camins per a vianants i ciclistes. 
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3.8 Impuls a la creació de figures consorciades de caràcter supramunicipal  

Aquesta actuació ha estat plantejada per l entitat GPENAT, per a tots els sectors. Ha estat valorada per la 
Taula com a acció amb prioritat alta (2,5 de mitjana).  

L actuació consisteix en la creació de figures de caràcter supramunicipal en l àmbit del Vallès que facin 
possible la delimitació, preservació i recuperació dels connectors Sant Llorenç-Collserola i Obac-Olorda, 
d acord amb la visió sistèmica territorial que ha d adoptar l Anella Verda.  

3.9 Recuperació de la connectivitat en la carretera de Matadepera- Riera de les Arenes  

Aquesta actuació ha estat plantejada per l entitat GPENAT, pel sector 10. Ha estat valorada per la Taula 
com a acció amb prioritat alta (2,5 de mitjana).  

La proposta inclou la recuperació del caràcter no urbanitzable del sector 1, sector de Can Petit, garantir la 
protecció especial com a connector ecològic de la zona situada entre la carretera de Matadepera i la riera 
de les Arenes, i garantir la permeabilitat de la zona del Pla del Bonaire, evitant les tanques i 
permeabilitzant la carretera de Matadepera.  

3.10 Evitar que el connector est col·lapsi en la zona de Mossèn Homs  

Aquesta actuació ha estat plantejada per l entitat GPENAT, pel sector 10. Ha estat valorada per la Taula 
com a acció amb prioritat alta (2,5 de mitjana).  

Les mesures proposades són analitzar i evitar l efecte tanques, preservar com a zona no urbanitzable la 
zona de Can Montllor, evitar noves instal·lacions i equipaments en aquest sector, establir mesures de 
permeabilització en la carretera de Castellar i establir una xarxa coherent i segura de camins per a 
vianants i bicicletes.  

3.11 Recuperació/preservació de la connectivitat en el sector 3, serra de Galliners  

Aquesta actuació ha estat plantejada per l entitat GPENAT, pel sector 3. Ha estat valorada per la Taula 
com a acció amb prioritat alta (2,5 de mitjana).  

Aquesta actuació inclou establir mecanismes de concertació supramunicipals que facin possible el 
manteniment de la funció connectora de la zona, millorar la permeabilitat de la C-58, control d usos i 
activitats en aquest espai, restauració d espais afectats per extractives, moviments de terres i abocaments 
i per una desordenada xarxa de pistes rurals, i evitar l ús de la zona com a pas de vehicles.  

3.12 Establir la protecció d espais de connectivitat entre els sectors 3 i el connector occidental al 
sector 4   

Aquesta actuació ha estat plantejada per l Associació de Veïns La Cogullada, pels sectors 3 i 4. Ha estat  
valorada per la Taula com a acció amb prioritat alta (2,5 de mitjana).  

Aquest àmbit és l espai de connexió entre els corredor nord-sud i el corredor occidental. La seva 
conservació és important per mantenir la connexió entre la serra de Galliners i la serra de Can Fonollet. 
Dins d aquest sector es troba el tram sud de la riera del Palau que conté espècies de fauna d hàbitat 
fluvial.            
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7. Valoracions del grup de treball  

7.1. Comentaris preliminars en relació a les propostes  

Objectiu 1: Preservar i recuperar la biodiversitat singular

   

Proposta 1.1: Creació d una base de dades de la diversitat de la fauna (Vertebrada i invertebrada)  

El grup de treball considera importants els estudis de base sobre aquesta i altres qüestions, i el seguiment 
de les dades per avaluar l estat del medi, i per tant el Pla haurà de considerar la seva realització en el 
futur. Però caldrà veure quin és el seu nivell de prioritat respecte altres accions i la disponibilitat de 
recursos per realitzar o promoure aquests estudis des de l administració local. Es considera que aquests 
treballs poden ser abordats també per altres nivells de l administració i per altres institucions, com la 
universitat, i en aquets sentit caldrà veure com es poden impulsar i promoure.   

D altra banda existeix actualment alguns estudis sobre aquesta matèria. Les bases de dades sobre 
biodiversitat de les que es disposa son llistes d espècies que potencialment poden trobar-se a l entorn de 
Terrassa, per les condicions geogràfiques, orogràfiques, climàtiques i de vegetació que hi convergeixen. A 
l estudi de diagnosi i valoració dels espais lliures de Terrassa elaborat per la Diputació de Barcelona  
(SITxell) el març de 2013, es realitza una valoració de l estat de conservació d alguns grups d espècies. 
Per altres dades sobre diferents taxons es pot accedir a la base de dades de BIOCAT que permet 
consultar llistes d espècies a partir de reculls de cites a nivell de tot Catalunya. Generalment  utilitzant una 
cartografia UTM de quadre 10 x 10 km i per tant poc detallada pel cas de Terrassa.  

Proposta 1.2: Creació d una base de dades de la diversitat de la flora  

Es valora igual que la mesura anterior.   

Els hàbitats representen una comunitat vegetal definida com a un grup de plantes reunides en una mateix 
indret per exigències ecològiques anàlogues o complementàries i que està organitzada de manera precisa 
en l espai. Es disposa d una cartografia detallada dels hàbitats presents (Estudi d hàbitats del terme de 
Terrassa- 2001).  

Per accedir a recopilacions de dades sobre flora procedents de cites documentals també es pot consultar 
la base de dades BIOCAT on es pot fer la consulta pels entorns de Terrassa.  

Proposta 1.3: Creació d una base de dades de síntesi de la biodiversitat   

Es valora igual que la mesura anterior.   

La interpretació de les bases de dades sobre biodiversitat permetrà obtenir informació sobre aquells 
aspectes més importants a tenir en compte en la planificació de l Anella Verda.  

Proposta 1.4: Millora i protecció dels espais corresponents als espais hot spot de biodiversitat  

L equip redactor considera important aquest factor per a valorar les mesures a adoptar i incloure al Pla en 
relació a la recuperació i conservació de determinats espais, que concentren major biodiversitat.  

Proposta 1.5:  Pla d inversió i preservació de la funcionalitat ecològica  

La preservació de la funcionalitat ecològica és un dels objectius principals de Pla.  

El grup de treball considera, per tant, que aquest haurà d incorporar aquesta proposta, a desenvolupar a 
curt, mig i llarg termini, en funció de la urgència de les mesures i les possibilitats pel seu finançament. En 
aquest sentit, caldrà considerar totes les possibles vies de finançament i patrocini, treballant de forma 
especial les fórmules de custòdia del territori.   
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Proposta 1.6: Pla de millora i recuperació d espècies i dels hàbitats  

La conservació d espècies i hàbitats també és un objectiu de l Anella Verda, i l equip redactor fa la mateixa 
valoració que en el cas anterior.   

Objectiu 2: Preservar i millorar el mosaic funcional del paisatge

   

2.1 Implantar nous horts i gestió forestal en terrenys urbanitzables  

A banda del que correspon a l execució del projecte d urbanització d aquest sector, l equip redactor 
considera molt important assegurar una correcta gestió i manteniment de tots aquells espais pendents 
d urbanitzar, en aquest  altres sectors. Caldrà valorar les diferents formules de gestió i els usos agrícoles i 
forestals a implantar.   

2.2 Definir els horts marginals incompatibles amb el Pla de l Anella Verda i espais per a nous horts   

El debat sobre l eliminació de l horta marginal, la seva ordenació i la creació de nous espais d horta ha 
estat intens i és considerat en diverses propostes. També ha quedat palès que aquesta qüestió té 
incidència en el segon eix sobre la funcionalitat econòmica, i desperta interès des del punt de vista de la 
promoció de l ocupació, la elaboració de productes de qualitat i de proximitat, i la creació de xarxes de 
distribució local, etc.  

El grup de treball considera també important aquesta qüestió, i en aquest sentit, el Pla haurà de determinar 
els espais on l horta s ha d ordenar de forma específica per garantir la millora de la connectivitat, la 
recuperació dels habitats, la vegetació de ribera i el paisatge,  a la seva ordenació en aquells espais on 
sigui possible mantenir-la, i els espais on es podran crear noves zones d horta en funció de la disponibilitat 
d aigua.   

2.3 Protecció dels sistemes d espais oberts com a espai d interès natural  

Aquesta i altres infraestructures estan previstes en el planejament local recollint determinacions de plans 
d àmbit superior. L equip redactor considera que el Pla no és l instrument adequat per definir  l execució 
d aquestes infraestructures, i caldrà veure quines mesures inclou per garantir la minimització de l impacte 
en el  territori.  

2.4 Formalitzar d ampliació del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac  

Aquesta acció ha estat plantejada a la Diputació de Barcelona, que no te previsió d executar-la a mig 
termini. Si bé els nivells de protecció que estableix el POUM en aquests espais són molt importants,  es 
podrien arribar a incrementar per igualar-los amb els nivells normatius de protecció del Parc Natural.  

2.5 Adequació de les previsions del POUM i mecanismes de disciplina urbanística  

El Pla haurà d incorporar el desenvolupament dels instruments de planejament previstos al POUM: els 
Plans Especials que ordenen els parcs territorials ja definits (Parcs territorials de contacte, Parc de la 
Betzuca, de la Serra de Galliners i de Can Poal).  

També haurà d incorporar les mesures de control i vigilància del territori i de la disciplina urbanística i 
ambiental.  

2.6 Revisar la qualificació de la protecció del Parc de Galliners  

Es considera aquesta proposta d interès, i caldrà veure com es planteja a l administració corresponent en 
relació a les previsions del PTMB. No obstant això, el POUM recull ja la qualificació de protecció especial 
mitjançant la normativa (Pla Especial Urbanístic del Parc de la Serra de Galliners), i el Pla de l Anella 
Verda haurà de tenir en compte les funcionalitats ecològiques, naturals, paisatgístiques i d ús social i 
públic d aquest espai.  
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2.7 Garantir la preservació del caràcter agroforestal de la zona de Can Cardús   

El Pla haurà estudiar les propostes de mesures per a la millora de la gestió agrícola de les finques 
situades en sòl no urbanitzable, així com del patrimoni arquitectònic existent, en concret, les masies 
catalogades.   

Objectiu 3: Preservar i millorar la connectivitat ecològica

   

3.1 Delimitació i millora dels connectors ecològics mitjançant un programa d actuació  

És tracta d una de les propostes centrals de l Eix 1. Aquest programa d actuació ha de permetre millorar la 
funcionalitat dels tres connectors ecològics que encerclen Terrassa.  

3.2 Pla de conservació i restauració de tot el sistema de torrents i rieres del municipi  

Una altra de les propostes centrals de l Eix1. La xarxa de rieres i torrents juga una paper estructurador 
fonamental del territori. La recuperació dels seus hàbitats ha de ser un dels objectius prioritaris del Pla de 
l Anella Verda.  

3.3 Garantir la connectivitat en la zona de Can Gonteres   

El grup de treball considera que en aquest cas, com en altres, caldrà veure si el Pla pot resoldre 
directament aquestes qüestions, o si haurà de preveure la realització dels estudis i projectes necessaris 
del sector de Can Pepet i de  Can Cardús de les Orioles, per millorar la connectivitat entre el bosc de Sant 
Miquel i la riera de Gaià. Haurà de contemplar l ordenament de l espai agrícola, la millora dels hàbitats de 
ribera i la permeabilitat dels passos que creuen les infraestructures viàries i ferroviàries.  

3.4 Estudi de millora de la zona de les Martines, Can Palet de Vista Alegre i el Sosiego  

En aquest àmbit caldrà incorporar mesures per millorar la connectivitat i els elements naturals on hi ha una 
topografia i uns usos que compliquen la funcionalitat del connector Occidental.  

3.5 Millorar els espais de contacte entre la ciutat i l Anella Verda    

Aquesta proposta es considera un dels objectius bàsics del Pla. Caldrà valorar també la seva incorporació 
dins els elements d ordenació de l Anella Verda en relació a l ús públic, funcionalitat que es tractarà en l Eix 
3. 
Els criteris d urbanització dels espais lliures dels nous sectors en contacte amb l Anella verda adoptaran 
propostes de jardineria encaminades a la integració en l entorn, amb vegetació de manteniment sostenible, 
prioritzant espècies mediterrànies pròpies de la zona de baix consum d aigua i baix cost de manteniment, 
tal com s ha proposat als parcs de contacte del sector de la Franja Nord.  

3.6 Vetllar per la correcta restauració vegetal de la traça del Gasoducte  

Actualment s està executant la restauració paisatgística del gasoducte. Respecte a la proposta d un nou 
camí, no es considera necessari crear ne un de nou que segueixi la traça del gasoducte atès que ja 
existeix una xarxa de camins públics extensa per recórrer l Anella Verda i que el Pla incorporarà un itinerari 
circular utilitzant aquests camins.  

3.7 Recuperació i preservació de la connectivitat al sector 2, Torrebonica N-150  

El Pla incorporarà el desenvolupament de l àmbit del Parc de la Betzuca d acord amb els objectius recollits 
en el POUM, que inclouen la definició dels accessos, l ordenació de la xarxa viària, hidrològica, etc., així 
com les mesures de preservació i recuperació de la funcionalitat de corredor ecològic d aquest àmbit.     
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3.8 Impuls a la creació de figures consorciades de caràcter supramunicipal  

Caldrà crear  línies de col·laboració programada amb els Ajuntaments veïns, Consell Comarcal, 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d Agricultura i Diputació de Barcelona per promoure 
accions de millora de la connectivitat dels espais lliures.  

3.9 Recuperació de la connectivitat en la carretera de Matadepera- Riera de les Arenes  

La masia de Can Petit, inclosa dins l Avanç del Pla de Millora de la Franja Nord, queda integrada en el 
subsector 2 que serà objecte d un pla de millora de futura tramitació un cop s hagi definit la concreció de 
l enllaç viari del perllongament de l Autovia Orbital 40.  

L Avanç proposa, de forma indicativa, l adscripció de l entorn protegit de la masia al sistema d equipaments 
comunitaris, fet que no impedeix el manteniment d aquest àmbit  de titularitat pública com a espai lliure 
transitòriament fins a la concreció del seu ús.  

3.10  Evitar que el connector est col·lapsi en la zona de Mossèn Homs  

El Pla de Millora urbana de Can Montllor, aprovat definitivament, preveu una franja perimetral d espais 
lliures de titularitat pública que segueix el torrent de la Grípia que facilita el contacte amb l Anella Verda.  

3.11  Recuperació/preservació de la connectivitat en el sector 3, serra de Galliners  

Cal establir mecanismes de participació i col·laboració amb l Ajuntament de Sant Quirze, no només per a 
la funcionalitat connectora, sinó també per la funcionalitat social i l ús públic. Pel que fa a la funció 
connectora, la previsió del Pla Parcial dels Bellots inclou una connexió amb Can Parellada que quan 
s executi, haurà de tenir en compte les necessitats connectores i de permeabilitat de la fauna de l entorn. 
Per altra banda, cal esmentar que actualment s està desenvolupant una proposta d ordenació dels 
accessos amb vehicle a la finca de ca n Amat de les Farines que ocupa gran part de la serra de Galliners.  

3.12  Establir la protecció d espais de connectivitat entre els sectors 3 i el connector occidental al 
sector 4   

El valor del sector 3 (Serra de Galliners) com a espai connector i la seva situació crítica es recull al Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona. Pel que fa al sector 4 (Les Fonts i Can Guitard de la Riera) l autopista 
C-16 i la línia de ferrocarril representen una barrera de difícil permeabilització. Caldrà prendre mesures  
per minimitzar l efecte barrera de les infraestructures i edificacions.                       
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7.2. Valoració general del procés participatiu de l eix 1    

A partir de les sessions d aquest primer eix de debat, l equip redactor extreu les següent conclusions:  

 
La participació a les dues sessions, amb 40 i 32 persones respectivament, ha estat molt elevada, tant 
pel que fa a la presència de representants d entitats com de particulars. Aquest interès que ha 
demostrat la Taula per les sessions de debat és molt important i necessari per l èxit del procés de 
participació.  

 

Les propostes presentades s han concentrat en 7 entitats i un particular. La procedència d aquestes 
propostes ha estat principalment d aquelles entitats més avesades a treballar en la temàtica de 
funcionalitat ecològica i natural. Tot i la dificultat de la temàtica les propostes tenen un contingut molt 
treballat.  

 

Totes les propostes presentades concorden amb els 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.  

 

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.  

 

Queda evidenciat amb les propostes presentades que caldrà establir una coordinació supramunicipal 
per portar a terme el Pla de l Anella Verda. Com exemple, pel cas del  tractament del nivell de 
protecció de la Serra de Galliners que implica la participació d altres administracions, en aquest cas 
l Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.                                 
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

   

ACCIÓ      : Reconeixement del valor ecològic de l'agricultura i la ramaderia  

SECTOR/S (1 -10): tots 

  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Ca n'Arnella 

  

Descripció:  

Garantir i facilitar el manteniment i la creació de nous espais agrícoles en el territori de l'anella verda. Evitar 
que les accions empreses en el marc del pla de l'anella verda puguin perjudicar les activitats agrícoles i 
ramaderes existents, garantint la sostenibilitat econòmica de les empreses del sector primari.   

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.     

Posicionar la taula de l'Anella Verda com un actor més en els processos de decisió de noves infraestructures 
lineals (B-40) per tal que aquestes respectin al màxim els objectius de l'anella verda, sense perjudici de 
mostrar-ne l'oposició.   

Emprendre accions formatives i de conscienciació ciutadana per tal de donar a conèixer els espais agrícoles i 
la seva funció ecològica, aconseguint així la millora del respecte, el civisme i evitant al màxim els perjudicis 
produïts per un ús indegut del medi.                 



  
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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : Preservar i recuperar la biodiversitat singular.) 

 

Calendari: A medio término 

ACCIÓ      : Implantar nuevos huertos y gestión forestal en terrenos urbanizables.  

SECTOR/S (1 -10):   8  

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

  

Descripció:  

Nuestra AVV. considera conveniente recomendar una actuación en los terrenos urbanizables que lindan con 
nuestro barrio, es decir en los terrenos urbanizables del Plan Parcial de Can Colomer- Torrent Mitger y en los 
terrenos urbanizables de Can Marcet. Somos conscientes que la Anella Verde se centra en los terrenos no 
urbanizables que rodean la Ciudad, pero consideramos que si se va mejorando todo el entorno no 
urbanizable y no se hace nada en los Espacios verdes y forestales de estos Planes Parciales se van a ir 
degradando mucho mas de lo que ya están, dando mala imagen y perjuicios para nuestro barrio. 
       Vamos a detallar las posibles intervenciones en los dos Planes Parciales:  

PLAN  PARCIAL  CAN  COLOMER- TORRENT  MITGER::  Parte de las obras de Urbanización están ya 
hechas y hasta ahora solo se han edificado, por parte de La Caixa, 119 viviendas de alquiler social en la 
Ctra. de Rellinars. Hay previsto ir completando la Urbanización al mismo tiempo que se va edificando las mas 
de 4000 viviendas previstas. Debido a la crisis pasará un tiempo considerable hasta que se completen.  Lo 
preocupante es que solo al término de las Obras están previstas las actuaciones de posible instalación de 
nuevos huertos y de acondicionamiento de la rica masa forestal, ubicada dentro del Plan y situada en el 
oeste del Sector, continuación natural de la " Muntanyeta"  de Can Boada.     

PROPONEMOS:  que se adelante en la mayor medida posible la implantación de nuevos huertos en los 
espacios que el Plan Parcial prevé e igualmente se estudien medidas, como mínimo de mantenimiento y 
limpieza de la densa masa forestal que ocupa el oeste del Plan Parcial.  
      Por supuesto, todo ello debe consensuarse con la Junta de Compensación del Plan Parcial, que es a 
quien compete la gestión urbanizadora del sector, en todas sus facetas.   

PLAN  PARCIAL  CAN  MARCET.-  El Plan Parcial está aprobado definitivamente y se estaba en la 
aprobación inicial de un proyecto de Obras Básicas de Urbanización del Sector, que no se ha desarrollado 
por la virulencia de la crisis inmobiliaria que se acentuó cuando se produjo su aprobación.      

Esta situación preocupa mucho a nuestro barrio, sector Poble Nou, porque la parte mas escarpada, con 
mas pendiente de Can Marcet, la " Muntanyeta de Can Boada" , da sobre las calles de Poble Nou, con el 
peligro de desbordamiento de aguas pluviales que representa. Ya en el año 1994, hubo una grave 
inundación de las viviendas del sector.      

Por otra parte, en la parte del Pla Parcial que linda con la calle Mariá Benlliure había huertos en relativo 
buen estado, que quedaron abandonados después que los propietarios de terrenos del Pla Parcial instaran a 
las personas que los cuidaban a marcharse porque iban a empezar las obras del Pla Parcial. Ahora están 
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peor que nunca, unos totalmente abandonados y con sus casetas en ruinas, otros ocupados por personas  
poco cuidadosas,lo que unido al mal estado de la pequeña masa forestal lindante, da una imagen de 
descuido inaceptable, de esta parte del Plan Parcial, situado a escasos metros de la viviendas de nuestro 
barrio.  

PROPONEMOS: Tareas de limpieza de los huertos abandonados, revisión de los huertos ocupados e 
implantación de nuevos huertos en las condiciones de gestión y uso  de Huertos Urbanos. 
      En cuanto a la pequeña masa forestal, como mínimo limpiarla y mantenerla en condiciones dignas de una 
zona urbana, que es donde está.       

En este caso, al ser terrenos de propiedad privada, urbanizables, aunque sin fecha prevista de inicio de 
ninguna obra urbanizadora, corresponde consensuar con los propietarios mayoritarios de los terrenos, estas 
posibles medidas.     

Al margen de lo expuesto, proponemos una reflexión a estos propietarios:  La globalidad del Plan Parcial 
de Can Marcet, podría ser a la ciudad de Terrassa, lo que es el Tibidabo o Montjucih a Barcelona, un Parque 
Urbano con posibles usos y características a definir, entre todos. Sería una verdadera lástima  que pasaran 
muchos mas años con un Can Marcet, yermo, sin utilidad ni para sus propietarios ni para la ciudad. .                                     
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Entitats                                                                    

Ajuntament                                                                    

Entitats                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : Preservar i recuperar la biodiversitat singular.  

 

Calendari:  A corto término. 

ACCIÓ      : Intervención en parte del cauce del Torrent Mitger.  

SECTOR/S (1 -10):   8   

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

  

Descripció:  

A esta AVV. y a los vecinos de Poble Nou nos preocupa, desde siempre, el buen estado del Torrent Mitger 
por dos motivos bien justificados, porque el Torrent cruza Poble Nou, y porque es un acceso muy utilizado 
para llegar al bosque lindante y a los parajes de Sant Llorenç y la Serra del Obach.       

En estos momentos el Torrent, aguas arriba de su paso por debajo de la B-40, está totalmente obstruido 
por Huertos marginales indebidamente ubicados dentro de su cauce. Estos huertos, en caso de lluvias muy 
intensas, son un peligro porque pueden causar un gran embalse de agua que afecte la integridad del propio 
cauce, de su entorno en el que se incluye el paso por debajo de la B-40 y de las propias personas que los 
cultivan. 
     Al mismo tiempo esta concentración de huertos dificultan también el paso de la diversidad de fauna 
presente en el sector.   
    Por otra parte la vegetación lindante son en su mayoría cañizales, especie invasora, que tampoco favorece 
la biodiversidad.     

Debemos hacer mención que en el proyecto del Parc Agroforestal se contemplaba la retirada de Huertos 
marginales y de cañizales, seguido de la reforestación con especies de ribera de los CAUCES  DEL  
TORRENT  DE  CAN  BOGUNYA  Y  DEL  TORRENT  MITGER,  Y QUE SOLO SE EJECUTÓ LA  
ACTUACIÓN  EN  EL  TORRENT  DE  CAN  BOGUNYA,  POR  AGOTAMIENTO  DEL  PRESUPUESTO  
ECONÓMICO. 
   Por todo lo expuesto  

PROPONEMOS:  Una actuación en el cauce del Torrent Mitger, a partir de su paso por debajo de la B-40, 
aguas arriba hasta por encima de la Fuente de la Miseria consistente en eliminar los huertos que lo bloquean, 
en cortar los cañizales existentes y regenerar el cauce plantando la vegetación de ribera que se estime mas 
adecuada para la conservación y mejora de la biodiversidad, en cuanto a la fauna existente.    .                                                                                                                                   
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Generalitat de Catalunya                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Propietaris                                                                    

Ajuntament                                                                    

Generalitat de Catalunya                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Propietaris                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : PRESERVAR  I  RECUPERAR  LA  BIODIVERSITAT  SINGULAR. 

 

Calendari: Gestión inmediata 

ACCIÓ      : Definir los huertos marginales incompatibles con el Pla y espacios para nuevos huertos.  

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

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: FAVT /  Ramón Clariana 

  

Descripció:  

En la mayoría de los 10 sectores definidos en el Documento de Diagnosi del Pla se cita la existencia de 
Huertos marginales.y por ello es importante que el Pla se pronuncie sobre el futuro de estos huertos y sobre 
la posibilidad de implantar nuevos Huertos regulados y en espacios adecuados de la Anella verda.     

La Favt se pronuncia sobre los huertos marginales en sentido global y no por sectores. Entendemos que, 
en estos momentos que desde el Ayto. se potencia la implantación de huertos urbanos en solares grandes, 
no procede la eliminación de todos los huertos marginales del Pla, sino solo de aquellos que están ubicados 
de modo que tapan por completo el cauce de las Rieras y Torrentes, constituyendo un peligro para la 
estabilidad del cauce fluvial, para el entorno y para la propia seguridad personal de las personas que los 
trabajan.      

Por ello, dejamos al criterio de cada una de las AVV. de la ciudad y, en su defecto, a los técnicos de Medi 
Ambient la definición de los cauces fluviales en que deban eliminarse sus huertos marginales.      

En cuanto a sectores de la Anella donde puedan implantarse nuevos huertos puede ser en sectores 
urbanos no desarrollados lindantes con la Anella o bien en terrenos adecuados de la propia Anella.      

Entendemos que este es un tema a consensuar entre los miembros de la Mesa, el Ayuntamiento y los 
propietarios privados de los terrenos...                                                                                                                                                                                                                                                             

                  



  
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat       

3

   

     

Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

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:                                                                                                  

Idea de prioritat: Urgent                                                                    

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ      : 1  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Centre Excursionista de Terrassa, Antoni Serra Sorribes 

  

Descripció:  

Creació d'una base de dades de la diversitat de la fauna invertebrada. 
Origen de les dades: 
- Recopilació de tota la informació existent (publicacions, treballs, memòries de projectes, etc.) 
- Realització d'estudis de prospecció a les diferents zones (hàbitats terrestres i aquàtics) 
- Identificació taxonòmica de la fauna 
Metodologia: 
- Convenis de col·laboració amb entitats naturalistes i/o persones especialistes de la ciutat 
- Convenis de col·laboració amb institucions científiques (Institució Catalana d'Història Natural, Universitat de 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, etc.)                         
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Altres                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat:                                                                                                  

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ      : 2  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Centre Excursionista de Terrassa, Antoni Serra Sorribes 

  

Descripció:  

Creació d'una base de dades de la diversitat de la fauna vertebrada. 
Origen de les dades: 
- Recopilació de tota la informació existent (publicacions, treballs, memòries de projectes, etc.) 
- Realització d'estudis de prospecció a les diferents zones (hàbitats terrestres i aquàtics) 
- Identificació taxonòmica de la fauna 
Metodologia: 
- Convenis de col·laboració amb entitats naturalistes i/o persones especialistes de la ciutat 
- Convenis de col·laboració amb institucions científiques (Institució Catalana d'Història Natural, Universitat de 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, etc.)                         
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Altres                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat:                                                                                                  

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ      : 3  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Centre Excursionista de Terrassa, Antoni Serra Sorribes 

  

Descripció:  

Creació d'una base de dades de la diversitat de la flora. 
Origen de les dades: 
- Recopilació de tota la informació existent (publicacions, treballs, memòries de projectes, etc.) 
- Realització d'estudis de prospecció a les diferents zones (hàbitats terrestres i aquàtics) 
- Identificació taxonòmica de la fauna 
Metodologia: 
- Convenis de col·laboració amb entitats naturalistes i/o persones especialistes de la ciutat 
- Convenis de col·laboració amb institucions científiques (Institució Catalana d'Història Natural, Universitat de 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, etc.)                         
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Altres                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat:                                                                                                  

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ      : 4  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Centre Excursionista de Terrassa, Antoni Serra Sorribes 

  

Descripció:  

Creació d'una base de dades de síntesi de la biodiversitat. 
Origen de les dades: 
- Fauna invertebrada 
- Fauna vertebrada 
- Flora 
Anàlisi i explotació de la informació de la biodiversitat 
Metodologia: 
- Anàlisi de les dades 
- Identificació d'espècies particularmente interessants (endèmiques, invasores, amenaçades, protegides, etc.) 
- Georeferenciació de la informació 
- Determinació de hot spots de biodiversitat                       
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Altres                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat:                                                                                                  

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ      : 5  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Centre Excursionista de Terrassa, Antoni Serra Sorribes 

  

Descripció:  

Delimitació precisa de l'Anella Verda 
- Adequació del PR-13 (circumvalació) 
- Establiment i retolació de vies de connexió de la ciutat amb l'Anella Verda 
- Recuperació, restauració, millora i gestió dels espais corresponents als hot spots de biodiversitat 
- Redacció de normatives de regulació i protecció del territori implicat 
- Coordinació amb altres municipis implicats                            
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Altres                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat:                                                                                                  

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ      : 6  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Centre Excursionista de Terrassa, Antoni Serra Sorribes 

  

Descripció:  

Delimitació i adequació dels connectors ecòlogics 
- Cartografiat precís dels connectors 
- Mesures de protecció del territori implicat 
- Adquisició, si s'escau, de finques implicades 
- Elaboració de normes de conservació a aplicar en finques de titularitat privada 
- Establir, millorar o crear els mitjans necessaris per garantir la mobilitat biològica                            
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Entitats                                                                    

Altres                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat:                                                                                                  

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : TOTS 

 

Calendari: En tots els pressupostos municipals 

ACCIÓ 1: Pla d inversió recuperació i preservació de la funcionalitat ecològica  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Pla d inversió a curt i llarg termini dirigit a la recuperació i la preservació de la funcionalitat ecològica i natural   

Per al desenvolupament de propostes en aquest àmbit, és indispensable i essencial comprometre un pla 
d inversió que el suporti, a curt i a llarg termini. Aquest pla hauria de contemplar totes les vies possibles de 
fiançament                             
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ 2: Pla de conservació i restauració de tot el sistema de torrents i rieres del municipi    

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Pensant en la recuperació i la protecció de la biodiversitat, en la recuperació de la vegetació autòctona de 
ribera, en la garantia de la connectivitat ecològica del espais. Tot considerant-los com espais antròpics, fent 
possible, sempre que ho sigui, les activitats agrícoles, i en tot cas prioritza n politiques de reubicació a 
polítiques de eliminació d aquesta activitat.                                 
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ 3: Pla de millora i recuperació de les espècies i dels hàbitats  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

A més de les corresponents activitats de investigació i diagnòstic, cal establir mesures concretes de 
conservació d aquestes espècies i hàbitats, ja sigui pel seu interès científic, la seva raresa, el fet d estar 
protegits o tenir un caràcter monumental o un elevat valor estètic. Si fos necessari, caldria establir els 
corresponents programes de reintroducció local de fauna i/o de reforçament poblacional d espècies 
vulnerables, i manteniment i recuperació dels ecosistemes.                              
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 1: PRESERVAR I RECUPERAR LA BIODIVERSITAT SINGULAR 

 

Calendari:       

ACCIÓ 4: Garantitzar la connectivitat en la zona de Can Gonteres (zona 1).   

SECTOR/S (1 -10): 8  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Descripció:  Aquesta zona està en perill d aïllament, la connexió al nord amb la Riera de Gaia es complexa i 
la connexió al sud encara mes. Es tracta d'una zona no urbanitzable qualificada com espai de protecció 
especial d'interès natural i ambiental pel PTMB, te de garantir-se la connexió entre totes les parts de la zona i 
en particular la seva funció de connector entre el bosc de Sant Miquel i la Riera de Gaià, presenta diversos 
punts d escanyament que tindrien de ser analitzats i proposades les mesures per a preservar la connexió tant 
que sigui possible.   

Veure zona 1 de la Figura 1 annexa                          
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FIGURA 1 

 



  
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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT  
ECOLÒGICA 

 

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

ACCIÓ      : Protecció sistemes d'espais oberts com a espi d'interès natural (similar a Gallecs)  

SECTOR/S (1 -10): 1,2, 9 i 10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Feliu Madaula Canadell. Plataforma Sant Julià 

  

Descripció:  

Establir un grau d'especial protecció com espai d'interès natural i agrari. 
Segons la Llei 23/1983 de Política Territorial, "les terres agrícoles qualificades d'especial protecció als plans 
territorials, no poden ser dedicades  a utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació o 
naturalesa o bé que lesionin el valor específic que es vol protegir". Per tant caldria eliminar la reserva de 
terrenys pel Quart Cinturó que lesiona directament a la connectivitat i al paisatge. dels sectors afectats. 
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Informació complementària Resposta Observacions 

Generalitat de Catalunya          Generalitat de Catalunya                                                         

Ajuntament           Ajuntament                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Ajuntament          Ajuntament                                                         

Generalitat de Catalunya            Generalitat de Catalunya                                                       
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros): Només cost de personal                                                                    

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Generalitat de Catalunya                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu: Molt important             Molt important                                                      

Idea de prioritat: Ineludible             Ineludible                                                      

Superfície                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari: Tan aviat com sigui possible 

ACCIÓ 5: Formalitzar l ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l Obac  

SECTOR/S (1 -10): 9  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Formalitzar l ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l Obac, previst en el  POUM pel 
2006 i recollit com compromís en el PM  

Aquest es un compromís establert en el POUM i en diferents Plans de Mandat, però mai ha arribat a port. Es 
un compromís coherent amb la protecció i gestió dels espais boscosos del nord de la ciutat i és, per tant, un 
objectiu a desenvolupar                            



  
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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari: Permanent 

ACCIÓ 6: Mecanismes concertats de custodia del territori   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

La protecció del entorn passa també per la negociació amb els privats (propietaris o actors implicats en la 
gestió del territori), pels acords de custòdia o les polítiques incentivadores (per exemple: afavoriment fiscal o 
facilitats pels actors que actuen de conformitat), desenvolupant polítiques positives, incentivadores i 
facilitadores d activitats i de la gestió privada sostenible, buscant mecanismes i projectes d actuació amb 
cofinançament públic-privat. Pensar en la possible creació d un equip per a la negociació, la mediació i la 
concertació.                            
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari: Permanent 

ACCIÓ 7: Adequació de les previsions del POUM i mecanismes de disciplina urbanística   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Adequació de les previsions del POUM als objectius de l Anella Verda i desenvolupament efectiu dels 
mecanismes de disciplina urbanística en els sòls no urbanitzables.  

La proposta de l Anella Verda és una oportunitat immillorable per donar una major coherència als instruments 
de planejament urbanístic de cara al manteniment i la funcionalitat dels espais naturals. També és aquest el 
moment per reclamar l execució de les actuacions previstes al PAM i que s havien d haver desenvolupat en el 
sector de l Anella Verda i, especialment, treure rendiment a instruments com l Inventari i les normes 
reguladores d edificacions i instal lacions en sòl no urbanitzable que proposava el planejament urbanístic i 
actuar de manera decidida per eliminar els usos i les instal lacions i edificacions que actualment es troben 
dispersos pels espais naturals i que no hi tenen cap vinculació.                        
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari:       

ACCIÓ 8: Revisar la qualificació de la protecció del Parc de Galliners  

SECTOR/S (1 -10): 4  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Revisar la qualificació de la protecció del Parc de Galliners, i passar-la de preventiva a especial.   

No entenem la protecció preventiva com una protecció consolidada, es tracta de una decisió a reconsiderar 
en funció de circumstancies de caire municipal, entenem que la protecció d'aquest parc no tindria d'estar 
subjecte a aquests dubtes i hauria de ser de caire especial, per les seves funcionalitats.  

Veure Figura 2 del annexa.                           



FIGURA 2 
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari:       

ACCIÓ 9: Estudi de millora de la zona de les Martines, Can Palet de Vista Alegre i el Sosiego .  

SECTOR/S (1 -10): 5, 6 i 7  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

En aquesta zona tindria de ser desenvolupat un diagnòstic i una minuciosa anàlisi sobre la parcel lació del 
sòl, estudiant les zones de potencial millora per a la connexió ecològica, estudiar la situació de la propietat i 
el règim jurídic de cada parcel la, amb la finalitat d'analitzar les possibilitats d'actuació en cada cas, hauria de 
prestar-se una especial atenció a les tanques, als efectes sobre les funcions de connexió i a les possibles 
millores.                              
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari:       

ACCIÓ 10: Garantitzar la preservació del caràcter agroforestal de la zona de Can Cardús  

SECTOR/S (1 -10): 8  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Aquesta zona està ocupada per bosc, matollar i antigament per camps de cultiu de Can Cardús, la 
qualificació de preventiva prevista al PTMB, i la seva ubicació, constitueix un important perill de requalificació. 
Es de fet una illa on la biodiversitat evoluciona negativament. A mes la manca de planejament la fica en una 
situació de potencial degradació.  

Veure zona 2 en la Figura 1 annexa.                            
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari:       

ACCIÓ 11: Regular les activitats i funcionalitats de la zona 2 en la figurura 1  

SECTOR/S (1 -10): 8  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Aquesta zona hauria de tenir algun règim especial de protecció des de la ciutat, i ser tractada per l'ordenació 
urbanística municipal com un parc territorial d'especial protecció (Parc de Can Cardús). Les activitats d'oci 
haurien de ser regulades i ordenades, i també la possible activitat agrícola (horts, fruiters, olivera, etc..),  la 
creació d'una zona d'oci i la conversió de la masia de Can Cardús en un centre d'informació i formació, o 
museu sobre les activitats agrícoles en la ciutat, o sobre l Anella Verda, podria donar a la zona una 
funcionalitat de connexió amb la realitat territorial en la qual està situada.  

Veure zona 2 en la Figura 1 annexa.                          
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL MOSAIC FUNCIONAL DEL PAISATGE 

 

Calendari:       

ACCIÓ 12: Millorar la zona de contacte entre la ciutat i l entorn natural i agrari.   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Actualment és difícil accedir de manera còmoda, segura i per un entorn agradable als espais naturals des de 
la ciutat. Molts dels parcs urbans i carrers arbrats i amb carrils bicicleta no enllacen adequadament amb la 
xarxa de camins rurals, o passen per trams inhòspits, de manera que no es facilita l accés dels ciutadans a 
l Anella Verda. Per altra banda, caldria vetllar per tal que alguns espais naturals (torrents, arbredes, camps, 
etc.) penetressin a la ciutat, de manera que determinats parcs urbans poguessin acabar tenint una vegetació 
i una estètica més natural.                            
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : Preservar i millorar el mosaic funcional del paisatge.) 

 

Calendari:  A corto plazo.) 

ACCIÓ      : Mejorar los espacios de contacto entre la Anella verda y la ciudad.)  

SECTOR/S (1 -10):  8)  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: FAVT/  Ramón Clariana 

  

Descripció:  

Es importante para el desarrollo armónico de la ciudad, (y especialmente en un momento como el actual, en 
que la edificación extensiva está paralizada) ,  mejorar los espacios libres que pongan en contacto la ciudad 
consolidada con los terrenos de la Anella verda.      

Estos espacios están definidos en el POUM como Parques de contacto y son 4, a saber, el Parc de la 
Serra de Galliners,  el de Santa Margarida y Can Casanovas, el de Can Poal y el de Can Bogunya. 
     Ninguno de ellos se ha desarrollado por las difícil situación global que estamos atravesando. 
       Para la FAVT todos ellos son importantes, situados en distintos lugares estratégicos de la ciudad y todos 
deben hacerse en cuanto sea posible.        

No obstante, consideramos que entre ellos, es oportuno priorizar el desarrollo del Parc de Can Bogunya, 
por los motivos siguientes:  
1º.-  Porque es elemento principal de conexión de la ciudad consolidada con los terrenos adyacentes al Parc 
Natural de Sant Llorenç i la Serra del Obach, que son un activo de la ciudad muy importante y que hay que 
potenciar. 
2º.- Porque sería un elemento importante en el debido mantenimiento y limpieza de la propia Riera de Can 
Bogunya que es un sector con una notable biodiversidad de aves que hay que preservar 
3º.- Porque estimamos que los costes económicos no serían muy grandes, porque ya ha habido una 
actuación en parte de sus terrenos con la ejecución del Parc Agroforestal..                                                                                                                                                                                                                                                    
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Generalitat de Catalunya                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Propietaris                                                                    

Ajuntament                                                                    

Generalitat de Catalunya                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Propietaris                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat: Molt prioritària                                                                    

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : Preservar i millorar el mosaic funcional del paisatge... 

 

Calendari:   Intervención a medio plazo.. 

ACCIÓ      : Complementar la restauración del espacio natural afectado por el Gasoducto..  

SECTOR/S (1 -10):  1-2-8-9-)  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: FAVT/  Ramón Clariana 

  

Descripció:  

La reciente implantación del gaseoducto ha causado un gran impacto en el medio natural del oeste y norte de 
la Ciudad, por donde pasa.     

Si bien la empresa responsable de las obras del gasoducto está procediendo a su restauración, pasará 
tiempo hasta que se produzca la plena regeneración de los espacios naturales afectados. 
     Por ello la FAVT estima conveniente la implantación de medidas complementarias de mejora de estos 
espacios naturales,  tales como plantar árboles u otros elementos vegetales en puntos adecuados del 
entorno del gasoducto y al mismo tiempo aprovechar la considerable longitud del trazado del gasoducto para 
hacer un nuevo camino que puede ser muy útil para recorrer parte de la Anilla verde.      

Todo ello contando con el consenso, complicidad y ayuda de los propietarios privados de los terrenos 
afectados..                                                                                                                                                                                                                                   
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Informació complementària Resposta Observacions 

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actor responsable  
( 1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Ajuntament                                                                    

Propietaris                                                                    
Actors implicats  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Pressupost aproximat (euros):                                                                                                  

Pressupost conegut (euros)                                      Euros                                                                      

Seleccioneu                                                                    

Seleccioneu                                                                    
Opcions de subvenció  
(1 o més): 

Seleccioneu                                                                    

Contribució a l objectiu:                                                                                                  

Idea de prioritat: Prioritària                                                                    

Seleccioneu                                                                    

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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 3: PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

Calendari:       

ACCIÓ 17: Recuperació/preservació de la connectivitat en el sector 2, Torrebonica N-150.   

SECTOR/S (1 -10): 2  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Aquesta proposta inclou les següents actuacions:  

1. Permeabilitzar la gran concentració de serveis en aquesta zona. 
2. Permeabilitzar la N-150 
3. Permeabilitzar la vía de RENFE. 
4. Permeabilitzar el Camp de Golf. 
5. Evitar noves instal lacions i equipaments en aquest sector. 
6. Reordenar les instal lacions i equipaments existents, eliminant les que es trobin en situació irregular. 
7. Establir una xarxa coherent i segura de camins per a vianants i ciclistes.  

Aquesta zona es de fet un col lapse, amb moltes potencialitats per convertir-se en irreversible, si no es 
prenen mesures de contenció i recuperació, tindria de ser qualificada com espai d'especial interès natural i 
ambiental, i establir-se mecanisme perquè les zones de sòl urbà no consolidat situades en zones crítiques de 
escanyament del corredor, siguin preservades de qualsevol possibilitat de construcció i siguin garantides les 
seves funcionalitats de connector, de la mateixa manera, cal evitar qualsevol nova instal lació o activitat en 
els sòls no urbanitzables i eliminar la majoria de les actualment existents no vinculades amb les 
característiques naturals i agràries del sector.   

Veure Fifura 5 annexa               
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 3: PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

Calendari: Permanent 

ACCIÓ 13: Impuls a la creació de les figures consorciades de caràcter supramunicipal   

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Impuls a la creació de les figures consorciades de caràcter supramunicipal en l àmbit del Vallès que facin 
possible la delimitació, preservació i recuperació de les funcionalitats dels corredors Sant Llorenç  Collserola 
(a l Est) i del corredor Obac 

 

Olorda (a l Oest).   

Es una proposta coherent amb la Declaració, on es diu. La visió sistèmica territorial que adopta l'Anella 
Verda situa les continuïtats territorials respecte a municipis veïns en el centre del projecte i requereix la seva 
participació. Sense aquesta visió a escala supramunicipal la iniciativa no seria més que un nou tipus de parc 
urbà, que abandonaria vectors claus com la connectivitat .                         
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 3: PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

Calendari:       

ACCIÓ 14: Diagnòstic de les barreres a la connectivitat i establiment d un programa d'actuació  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Es necessari conèixer amb exactitud quines son aquestes barreres, formades per tanques, infraestructures, 
edificacions, altres usos, quin es el seu estat, el caràcter públic o privat del espai, el caràcter legal o il legal, 
també les noves amenaces derivades de la planificació, etc. Es important conèixer les opcions de millora en 
cada cas i poder dissenyar un programa permanent d actuacions de permeabilització d aquestes barreres.                              
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 3: PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

Calendari:       

ACCIÓ 15: Recuperació de la connectivitat en la carretera de Matadepera-Riera de les Arenes  

SECTOR/S (1 -10): 10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Aquesta proposta inclou les següents actuacions (Propostes numerades a la figura 3):  

1. Recuperar el caràcter no urbanitzable d aquesta parcel la de terreny (zona1) 
2. Garantir la protecció especial com a connector ecològic d aquesta zona (zona 2) 
3. Garantir la permeabilització d aquestes zonas, evita n tanques i permeabilitzan la carretera Matadepera 
(zona 3 i 4)  

Veure zones a la Fifura 3 annexa                          
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 3: PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

Calendari:       

ACCIÓ 16: Evitar que el connector Est es col lapsi en la zona de Mossèn Homs.   

SECTOR/S (1 -10): 10  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

El connector es van escanyant entre construccions, equipaments, instal lacions de diversos tipus i 
infraestructures i tanques. Les mesures proposades son:  

1. Analitzar i evitar l efecte tanques en la mesura del possible (zona 1). 
2. Preservar com a no urbanitzable de la zona de Can Montllor (zona 2). 
3. Evitar noves instal lacions i equipaments en aquest sector. 
4. Establir mesures de permeabilització (ecològica i per a les persones) en la carretera de Castellar. 
5. Establir una xarxa coherent i segura de camins per a vianants i ciclistes.  

Veure Fifura 4 annexa                        
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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 ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU 3: PRESERVAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

Calendari:       

ACCIÓ 18: Recuperació/preservació de la connectivitat en el sector 3, Serra de Galliners  

SECTOR/S (1 -10): 3  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: GPENAT 

  

Descripció:  

Tota aquesta zona, o està qualificada com a sol urbanitzable, o no te cap tipus de qualificació de protecció. 
Unit a la barrera que suposa la C-58, podriem dir que es una zona de col lapse del corredor. Propostes:  

1. Tenint en compte el paper singular del Ajuntament de Sant Quirze en aquesta zona. Establir mecanismes 
de concertació supramunicipals que facin possible el manteniment de les funcionalitats connectores 
d aquesta zona, i permetin revisar el corresponent pla d ordenació, reconsiderant el manteniment de zones 
aptes per aquesta funció. 
2. Establir les mesures necessàries per millorar la permeabilitat de la C-58 (inclosa la revisió de les previsions 
del POUM en aquest sector). 
3. Control d usos i activitats en aquest espai per evitar que avanci el seu estat de degradació i 
marginalització. 
4. Restauració d espais afectats per activitats extractives, moviments i abocaments de terres i per una 
desordenada xarxa de pistes rurals. 
5. Evitar l ús del sector com a zona de pas de vehicles entre la urbanització de Can Parellada, Sant Quirze 
del Vallès i la carretera de Rubí a Sant Quirze.  

Veure Fifura 6 annexa                 
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC:  

  

OBJECTIU      : Conectividad 

 

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): 4 y 5  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: AVV La Cogullada 

  

Descripció:  

Establecer la protección de espacios de conetividad entre los sectores 4 (Serra de Galliners) y el conector 
Occidental sector 5 (Les Fonts y Can Guitard de la Riera) consideramos que uno de estos espacios podría 
ser a la altura de la depuradora de aguas.                               
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AGRÍCOLA DE TERRASSA   

 

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

  

EIX TEMÀTIC:  

  

OBJECTIU      : Protección ecosistema funcional 

 

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

ACCIÓ      : Ampliación zona de protección  

SECTOR/S (1 -10): 5  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: AVV La Cogullada 

  

Descripció:  

Ampliación del conector occidental hasta la inclusión de la Rieras de Rubi y del Palau como zona de interes 
especial para el desarrollo de la biodiversitat.                                
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FITXA PER LA PROPOSTA D ACCIONS DEL PLA DE L ANELLA VERDA 

  

EIX TEMÀTIC:  

  

OBJECTIU      : Recuperación de espacios  

 

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

ACCIÓ      : Soterrament de la C16   

SECTOR/S (1 -10): 5  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: AVV La Cogullada 

  

Descripció:  

Soterrament de la c16 desde su salida del puente que cruza la carretera de Rubi y las vias de los ferrocariles 
de la Generalitat,  hasta su salida a la altura de Roc Blanc y Can Trias.                               
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EIX TEMÀTIC: FUNCIONALITAT ECOLÒGICA I NATURAL 

  

OBJECTIU      : PRESERVAR L'ENTORN NATURAL 

 

Calendari:       

ACCIÓ      : 1ª  

SECTOR/S (1 -10): Tots  

ENTITAT/PERSONA PROMOTORA: Voluntaris forestals de Terrassa (Adf Terrassa) 

  

Descripció:  

Punts d'aigua (Hidrants) per garantir l'Anella i l'entorn. 
Garantiar també accessos per als serveis de prevenció i extinció.                                


