L’anella verda,
un territori per descobrir
Entre l’entorn urbà i els límits municipals s’estén el 65%
del territori de la nostra ciutat. Amb un paisatge tranquil i
d’aspecte rural, aquest territori envolta la ciutat pels quatre
costats amb una harmoniosa combinació de boscos, camps
i torrents que conformen una autèntica Anella Verda.

Sant Feliu
del Racó

L’Anella Verda, un territori per descobrir

Què és l’Anella Verda?
L’Anella Verda de Terrassa és el territori que
envolta la ciutat i s’estén fins als límits del terme
municipal. Ocupa una superfície de 4.538 ha.
(el 65% del municipi), amb 3.240 ha. de boscos,
brolles i matollars, 882 ha. de conreus i guarets
i 416 ha. d’hàbitats artificials (equipaments,
habitatges, infraestructures, etc.). És un espai
sense urbanitzar, un mosaic de boscos, camps
i torrents envoltats d’un ambient silenciós i
pausat que componen un paisatge de gran valor
ambiental i cultural amb un important potencial
econòmic i social.
El paisatge de l’Anella Verda no és homogeni.
El Catàleg de Paisatges de la Regió Metropolitana de Barcelona hi distingeix 3 paisatges diferents: la Plana Vallesana, la Serralada Prelitoral i
els Xaragalls del Vallès. Aquests es descriuen en
les planes següents.
Més enllà de Terrassa, l’Anella Verda enllaça
amb altres espais oberts del Vallès i de la Regió
Metropolitana de Barcelona amb els quals
formen una matriu regional d’espais agrícoles i
forestals. La bona salut de l’Anella Verda depèn,
en gran mesura, de la connexió amb aquesta matriu de manera que, per preservar-la, cal treballar
conjuntament amb els municipis veïns i de la
resta de la comarca.
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El paisatge de la Plana Vallesana
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Situada al centre i a l’est del municipi, la major part de la Plana
Vallesana està ocupada per la ciutat. A l’Anella Verda, la plana ha
quedat reduïda a dues franges: la franja est, que separa les ciutats
de Terrassa i Sabadell, i la franja nord.

Els camps s’estenen pels vessants suaus i, els torrents corren
encaixats en la plana El paisatge es completa amb un bon nombre
de masies, camins i fonts, molts dels quals estan catalogats com a
patrimoni històric.

El paisatge de la plana és un mosaic agrícola i forestal format per
boscos, camps i torrents que s’alternen seguint les ondulacions
del relleu. Els boscos ocupen les carenes, separant els camps de
conreu i protegint el sòl de l’erosió.

Aquest paisatge és el llegat de la Terrassa agrícola i una mostra
del paisatge tradicional vallesà. Els sòls fèrtils, el relleu suau i els
espais oberts, han permès que l’activitat agrícola hagi perdurat a
la plana mentre a la resta del municipi gairebé ha desaparegut.
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El paisatge de la Serralada Prelitoral
La Serralada Prelitoral ocupa la part nord del municipi i és la
unitat de paisatge més gran de l’Anella Verda. El seu paisatge
muntanyós presenta dos sectors. El sector central és un conjunt de
muntanyes de relleu arrodonit d’uns 600 metres d’altitud, format
per la serra del Troncó i les carenes del Roc del Vidre, de la Pineda
i del Molinot. Molts torrents de Terrassa tenen el seu origen en
aquestes muntanyes. El segon sector és el de la serra de l’Obac,
situada a l’extrem nord del municipi, dins del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt. Aquest és més abrupte i encinglerat i acull els
cims més alts de Terrassa, com el Castellsapera de 932 metres.

n Candi
Mirador de Ca
Llac Petit

Tota la serralada està coberta per un dens mantell forestal dominat per les pinedes de pi blanc als vessants secs i els alzinars als
vessants humits. Aquest mantell boscós només es veu alterat pels
rocams de la serra de l’Obac i per les clarianes d’algunes masies
envoltades de camps: Can Font de Gaià, Ca n’Amat de la Muntanya, el Guitard, la Pineda i la Caseta de la Pineda.
la Muntanya
Ca n’Amat de
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Boscos d’alzina i pi bla
nc

La Serralada Prelitoral ens ofereix un contacte directe amb la natura i unes bones panoràmiques de Terrassa i del cim de la Mola.
11
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El paisatge dels Xaragalls del Vallès
Els Xaragalls del Vallès estan formats per les serres de les
Martines i de Galliners que envolten el sector sud-oest de la ciutat
amb una alternança de turons de poca altitud però fort pendent
i torrents encaixats. Les dues serres enllacen Terrassa amb els
termes de Viladecavalls, Ullastrell, Rubí i Sant Quirze del Vallès.
El paisatge és heterogeni i molt desordenat. Les àrees forestals
estan cobertes d’erms, matollars i brolles de pi blanc degradades
pels freqüents incendis forestals. L’activitat agrícola, en altres
temps molt intensiva, avui és marginal i es redueix a alguns horts
als torrents, als camps de secà de Can Missert i Can Poal i a les
feixes, pràcticament abandonades, d’antics conreus de vinya,
olivera i arbres fruiters. El mosaic es completa amb nombroses
urbanitzacions residencials, algunes activitats extractives, els
eixos viaris i els polígons industrials. Des de les serres de les
Martines i de Galliners es veuen bones panoràmiques de Terrassa.

Serra de Can Missert

Panoràmica de Terrassa
des de Can Poal
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Gaudir l’Anella Verda
L’Anella Verda és a l’abast de tothom. El paisatge, la natura i
la història que ens ofereix tan a prop de casa, ens conviden a
gaudir-la. Podem descobrir el seu patrimoni; practicar esports
i activitats saludables; cercar tranquil·litat en els seus racons;
menjar els aliments que s’hi produeixen. En qualsevol cas,
cal que tots i totes hi convisquem harmoniosament i siguem
respectuosos amb els sistemes naturals, el patrimoni històric i les
activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Només així farem
compatibles els valors ambientals, culturals, productius i socials
d’aquests entorns.
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L’anella verda,
un territori ple de riquesa
Ocells
No vaig sol aquest matí
per les arbredes.
M’acompanya l’oriol,
la mallerenga,
el cotoliu i el bitxac,
la cuereta,
el pica-soques tossut,
la fina merla,
i en el setí blau del cel
les orenetes,
del seu missatge de pau
fent-me l’ofrena.
Francesc Vila i Plana

L’Anella Verda, un territori ple de riquesa
4000 a.C.

D’on venim
Els paisatges de l’Anella Verda, amb els seus valors naturals,
culturals i econòmics, són el resultat d’una llarga i intensa relació
entre les condicions naturals del territori i les comunitats humanes
que l’han habitat. Una relació que es va iniciar, ara fa 6.000 anys,
amb l’establiment de pobles agricultors que van començar a
transformar i, alhora, adaptar-se a aquest territori. Des d’aleshores,
l’agricultura i l’explotació agropecuària van ser els factors més
inﬂuents en la configuració del paisatge. A partir del segle XX,
l’activitat agrícola inicia una lenta però constant davallada en favor
de la industrialització que esdevé el principal configurador del
paisatge juntament amb el creixement demogràfic i urbanístic que
aquesta va provocar. Avui, amb el projecte de l’Anella Verda, tenim
l’oportunitat de dirigir la transformació d’aquest territori per tal
d’escollir el paisatge on volem viure.
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La presència de pobles
agricultors a Terrassa
va suposar la primera
desforestació dels boscos.
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A l’Edat Mitjana els masos es
dedicaven a la subsistència.
A l’Edat Moderna l’explotació
es va orientar al mercat
comarcal, europoeu i americà.
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Serralada Prelitoral estava
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En els s. XIX i XX la industrialització
va ser el motor d’un gran creixement
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Creixement demogràﬁc de Terrassa
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L'agricultura va arribar a la
màxima expansió gràcies a de
la vinya, un cultiu poc exigent
que es pot plantar en indrets
de baixa fertilitat.

Autovia orbital B40

Segle XXI

La modernització ha suposat la
proliferació d’infraestructures
amb els conseqüents impactes
ambientals. Les autopistes,
per exemple, provoquen una
fragmentació del territori.
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La diversitat i la qualitat dels
hàbitats d'un indret determina
la seva biodiversitat.
A l'Anella hi ha 4 hàbitats:
els matollars; les pinedes
i els alzinars; el bosc de ribera
i els conreus.

El patrimoni natural
Els boscos, els matollars, els conreus i els torrents de l’Anella
Verda realitzen funcions fonamentals per a la qualitat ambiental
de Terrassa. Són el principal reservori de la biodiversitat del
municipi, on la ﬂora i la fauna troben les condicions adequades
per establir-se. Els boscos ajuden a compensar la contaminació
atmosfèrica originada a la ciutat, fi xant part del CO2 i altres
partícules pesants. També ajuden a regular el cicle de l’aigua,
reduint el risc d’inundacions i protegint el sòl de l’erosió.
Cada dia, pel sol fet d’existir, les comunitats vegetals de l’Anella
Verda aporten aquests i altres beneficis ambientals.

Pinedes i alzinars
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Els boscos, els conreus i els torrents
connecten els espais de l’Anella
amb altres espais de la comarca .
Aquesta connectivitat afavoreix el
desplaçament de la fauna i la ﬂora.

4
5

Connectors ecològics

La varietat d'hàbitats
de l'Anella afavoreix la
diversificació de la fauna.
Hi ha rèptils, aus i mamífers.

Hàbitat de riber
a
boscos d’alzin es i pins
camps de conreu

Fauna

niller
Alzina de Can Co
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A l’Anella els torrents ocu
pen
el 5% del territori i acullen
una
gran diversitat de fauna
i ﬂora .
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L’Anella Verda, un territori ple de riquesa
torrota de l’Obac

El patrimoni cultural i històric
Des del segle XIX, la indústria és un dels principals motors del
progrés de Terrassa i un dels trets més representatius de la seva
identitat. Però, l’agricultura també ha estat essencial en la història
del municipi i ha deixat la seva petjada en el territori. De fet, bona
part dels barris de la ciutat deuen el seu nom a la masia que anteriorment ocupava el territori: Ca n’Anglada, Can Jofresa, etc. Però
és a l’Anella Verda on trobem la major part del patrimoni agrícola
de Terrassa. Tenir cura i difondre aquest testimoni de la nostra
història és un dels objectius del projecte de l’Anella Verda.
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A l’Anella Verda hi trobem prop
de 40 fonts. Algunes estan obrades
i són molt concorregudes.
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El patrimoni econòmic
L’Anella Verda és un territori productiu on es desenvolupen
diverses activitats econòmiques. Algunes poden malmetre el seu
paisatge i la seva biodiversitat i cal regular-les per minimitzar-ne
l’impacte. D’altres, com l’agricultura, la ramaderia i l’explotació
forestal, desenvolupades seguint criteris de sostenibilitat, garenteixen la conservació dels seus valors naturals i culturals. En els
darrers anys, aquestes activitats tradicionals han minvat molt en
el nostre municipi. Cal, doncs, fomentar-les cercant fórmules que
permetin augmentar-ne la rendibilitat i millorar la comercialització dels seus productes.
Els camps de la Plana Vallesana
són el principal potencial agrícola
de Terrassa . La majoria són conreus
extensius de secà damunt els fèrtils
sediments quaternaris.
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Ramat pasturant
a Can Carbonell

Tot i que la ramaderia quasi ha
desaparegut, avui en dia sorgeixen
noves necessitats que permeten
pensar en el seu retorn . La neteja
de boscos i la producció d’aliments
ecològics en són un bon exemple.

CA N’AMAT DE
LES FARINES

Granja de vaques

Granja de porcs

Finques amb masses forestals
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L’anella verda,
un territori que cal preservar
L’Anella Verda sorgeix com una proposta ciutadana
per redreçar la degradació en què es troba gran part
de l’entorn natural i agrícola que envolta la ciutat, per
minoritzar els impactes ambientals que suporta i, per
plantejar un nou model de gestió que permeti actuar
de forma eficient en la protecció dels seus valors
naturals, econòmics i socials.

L’Anella Verda, un territori que cal preservar
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Recuperar els torren

Els boscos de ribera dels to.
rrents estan molt degradats
ha
s
se’l
Per recuperar-los
dotat d’una protecció específica que evita els usos que
malmeten el seu hàbitat.

Els reptes
La pervivència de l’Anella Verda i els beneficis que ens aporta
no estan assegurats. De fet, en alguns aspectes, aquest territori
pateix una forta degradació. Per revertir aquesta situació, cal
una gestió planificada i continuada. Amb aquest propòsit s’ha
elaborat el Pla de Gestió Ambiental de l’Anella Verda que pretén
aportar solucions a 5 grans reptes: garantir la connectivitat de
tot el territori de l’Anella Verda, conservar la diversitat del seu
paisatge i millorar la qualitat dels seus hàbitats, desenvolupar el
seu potencial agropecuari, promoure el coneixement i el respecte
dels seus valors i, fer compatibles les seves funcions ecològica,
econòmica i social.

Incentivar l’agricultura

Garantir la connectivitat

La connectivitat és fonamental per a la
biodiversitat, però no està garantida
en tot el territori. S’han identificat 6
indrets d’escassa connectivitat on cal
implementar mesures correctives.

L’agricultura és clau per
conservar la biodiversitat
però, a l’Anella Verda la
superfície conreada ha
disminuït. Per potenciar-la
cal millorar-ne la rendibilitat, diversificar-ne els
cultius i crear un mercat
local de productes de
proximitat.

Ordenar la circulació

L’Anella té un recorregut
circular. Des d’aquest eix
surten camins secundaris
per endinsar-se en el
territori.

Millorar la qualitat
dels boscos

La millora passa per
la gestió i explotació
sostenible dels boscos.
L’ús de la ramaderia per
netejar-los i l’extracció
i comercialització de la
biomassa són mesures en
aquesta direcció.
28

Protegir les zones d’e
special
interès per a la biodiv
ersitat

S’han identificat 9 espais am
b una
alta concentració de biodiversi
tat
gràcies al bon estat de conser
vació.
Aquests espais gaudeixen d’u
na
protecció específica.
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Gaudir del territori
respectuosam ent

La gestió
La gestió de l’Anella Verda no es pot abordar només amb el
compromís de l’administració. Per assolir-ne els objectius de
conservació i millora cal també la implicació activa dels propietaris
del territori, de les persones que hi treballen i dels ciutadans i
ciutadanes de Terrassa. Una implicació que permeti una gestió
compartida de l’Anella Verda basada en el reconeixement dels seus
valors i en l’acceptació de la responsabilitat de preservar-la. Hi ha
moltes maneres de participar en la gestió de l’Anella Verda, només
cal que cadascú trobi la seva.

El camí circular, els
camins senyalitzats, els
mapes, la guia i el web de
l'Anella Verda, faciliten
la circulació pel territori
tenint cura de l'entorn .

Educar amb i sobre
el territori

Visitar ordenadament
el territori

L'escola és un marc ideal
per estudiar els valors
de l'Anella Verda i la
necessitat de conservarla. Per facilitar aquesta
tasca, s’ha creat el
Programa eductiu de
l'Anella Verda.

L'Anella Verda disposa
d’àrees de lleure, centres
d'informació, aparcaments, etc. Utilitzar-los
i respectar les normes i
recomanacions minimitza l'impacte causat pels
visitants.

Apadrinar el territori

L’Anella Verda és un
bon indret per realitzar
projectes d’aprenentatge i
servei, en els quals s’aprèn
tot realitzant tasques per
assolir millores ambientals
concretes.
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Participar en el
desenvolupam ent del
projecte

La Taula de l'Anella
Verda és l’òrgan que
s'encarrega de seguir
el grau de compliment
del projecte. Tothom
hi està convidat, sigui
en representació d'una
entitat o a títol personal.
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