
MANIFEST PROTEGIM ELS BELLOTS,

PROTEGIM EL VALLÈS.
TU ETS ENTORNS TERRASSA!

Manifest dels signants TU ETS ENTORNS TERRASSA!

La plataforma creada amb la denominació TU ETS ENTORNS TERRASSA!
neix per donar a conèixer i protegir els valors naturals dels diferents espais a
l’entorn de la ciutat de Terrassa i sobretot de la necessitat de mantenir els
connectors ecològics amb altres espais protegits o no de la comarca del Vallès
Occidental.

A Terrassa, hi ha aprovada la gestió municipal de l’Anella Verda. Aquesta gestió
convida a protegir aquesta figura i enumera diverses accions:

-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.

- Recuperar les funcionalitats agrícoles de l'entorn, promovent també el
desenvolupament de xarxes de producció i consum responsable de
productes de proximitat i de productes ecològics.

- Fomentar un ús social respectuós amb l’entorn, que permeti gaudir dels
seus valors i revalori la qualitat ambiental dels barris més propers a
l'Anella Verda.

Les institucions haurien de vetllar pel compliment d’allò que postulen protegint i
adherint-se als objectius de desenvolupament sostenible pel que fa sobretot a
la biodiversitat.

Per exemple, caldria preservar els conreus de secà existents a l’entorn de
l’Anella Verda (i en concret els de la zona d’Els Bellots), per tal de mantenir la
riquesa ambiental i el valor social que aporten.
Això, s’hauria de dur a terme, no tant sols mantenint els camins existents, sinó,
per exemple, conservant els marges entre camps de l’espai agro-forestal, on hi
trobem una gran riquesa d’ocells que aprofiten aquests espais. També s’hauria
de procurar fer saber que és una zona de caça per a ocells rapinyaires, on es
denota la seva presència des de fa temps en les diferents sortides
ornitològiques, en què es registren les dades de les diferents observacions
(https://ocellsceterrassa.wordpress.com/).

Les dades es traslladen a l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), per incloure-les al
programa SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya).
(http://www.sioc.cat/socc.php).

https://ocellsceterrassa.wordpress.com/


També caldria tenir especial atenció en preservar els microclimes fluvials com
el Torrent de la Grípia, o de la Betzuca, que creuen i vertebren els ambients
agro-forestals de l’Anella Verda.

Tanmateix, aquesta figura de protecció municipal ha de lliurar una batalla
constant amb els grans projectes urbanístics com ara el Quart cinturó (B40),
projecte que amenaça amb destruir la funció de connector de l’Anella Verda
entre els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i de la Serra de
Collserola, ambdós amb molta superfície inclosa dins la Xarxa Natura 2000.

En aquesta ocasió ens centrem en l’espai d’Els Bellots, però no és dels únics
entorns de Terrassa (Anella Verda), que necessiten atenció.

Els terrenys d’Els Bellots connecten zones entre Sant Quirze del Vallès i
Terrassa. Es tracta d’un espai obert clau en la Via Verda Sant
Llorenç-Collserola, ja que és dels primers punts de connexió entre el massís de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de Collserola.

El paisatge d’aquest indret està caracteritzat pels conreus de secà amb restes
de bosquines, sobretot de pinedes de pi blanc barrejades amb alzinar. Els fons
de vall queden definits per una galeria arbrada amb la presència d’espècies
dels hàbitats fluvials mediterranis. En aquest sentit, els oms, els àlbers i els
pollancres, però també els roures i algunes espècies al·lòctones caracteritzen
aquests hàbitats. El torrent de la Betzuca és un dels elements més
característics que serveix com a estructurador de l’espai.



Es vol fer una gestió a mida i a la carta segons els projectes que es vagin
succeint? Què passarà amb els espais naturals i agraris que l'Ajuntament ha
exclòs de l'Anella Verda? 

L'Ajuntament de Terrassa ha pres la decisió de facilitar l’urbanització dels
terrenys d’Els Bellots, convertint l’espai en un gran polígon per a logística. I no
només ha beneït l’urbanització, sinó que gràcies a una modificació del POUM
l’any 2019 es va ampliar la superfície urbanitzable. S’ha de fer esment
d’aquesta contradicció, que per una banda el nostre Ajuntament parla de
connectivitat, protecció dels espais agraris, Anella Verda i lleure ciutadà però
mentrestant decideix malmetre un dels espais agraris més emblemàtics.

Per altra banda, el Camí del Monjos que travessa l’espai ja ha sofert prou
modificacions i es preveu una nova agressió al patrimoni memorial i històric
d’aquesta ruta entre Sant Cugat i Sant Llorenç del Munt. Creiem que no es té
gaire en compte.

Si realment es vol protegir l’anomenada Anella Verda de Terrassa, s’ha de fer
esment en complir els compromisos de l’emergència climàtica i els objectius de
desenvolupament sostenible centrats sobretot en preservar la biodiversitat.

Cal recordar que han quedat exclosos de l'Anella Verda sectors d'espais
naturals i agraris a Can Guitard de la Riera, Can Boada del Pi, Can Colomer,
Can Petit i, especialment a la zona de Can Torrella del Mas-Els Bellots. Malgrat
el POUM de 2003 ja considerava com a urbanitzables aquests sectors, es
considera que les condicions actuals han canviat. L’emergència climàtica i
ambiental que estem vivint requeririen revisar el planejament profundament per
minimitzar l’impacte que pot tenir ampliar el sòl urbanitzat en la matriu territorial,
quan en l’espai construït hi ha encara molta superfície disponible.

La idea inicial de la plataforma “Tu ets entorns Terrassa!“ és posar en valor
aquests pocs indrets naturals o agrícoles que queden al voltant de la nostra
ciutat per mirar que l'ajuntament els recuperi per activitats agrícoles i se salvin
dels plans d'urbanització garantint i preservant la viabilitat ecològica.

-- Recuperar les funcionalitats agrícoles i ramaderes dels entorns de
Terrassa i fer avinent que hi ha d’haver amplis espais naturals entre les
ciutats.

--  Preservar els connectors biològics que queden al Vallès.

--  Revertir les actuacions en que s’hagin fet agredint aquests espais.

-- Fomentar les varietats locals dels productors amb aliments de km0.

Les diferents actuacions i projectes dels últims anys ens porten a plantejar-nos
si realment es vol protegir l’Anella Verda i es crida a la ciutadania a actuar.



Entitats firmants del manifest
ADENC – Associació per la Defensa i Estudi de la Natura
Assemblea Ecologista de Terrassa – La Paparola
Arran Terrassa
Associació d'Economia Solidària de Terrassa - XES Terrassa 
Associació de Veïns de Can Palet de Vista Alegre
Associació de Veïns i Veïnes de Sant Pere
Ateneu Candela
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya
Centre Excursionista de Terrassa – Secció de ciències naturals
CGT Sindicat d’Activitats Diverses de Terrassa
CNT Sindicat Únic d’Oficis Varis de Terrassa
Cooperativa de Consum del Casal Popular Atzur
COS Territorial del Vallès Occidental i Oriental
Candidatura d’Unitat Popular de Terrassa
Endavant Terrassa
Fridays for Future Terrassa
Grup Local de Terrassa de Som Mobilitat
La Guerrilla dels Cossos
Taula de l’Aigua de Terrassa
Vaga Feminista de Terrassa


