Pla de l'Anella Verda de Terrassa, un procés de participació ciutadana rellevant.
ANTECEDENTS I ELABORACIÓ DEL PLA
En resposta a una necessitat i a una preocupació ciutadana llargament reivindicada, els grups
polítics que conformen el govern municipal després de les eleccions de 2011, incorporen al Pla
de Mandat 2012‐2015 el compromís següent:
Definir i iniciar l'execució del Pla de l'Anella Verda de Terrassa com a instrument d'ordenació,
planificació i gestió integral de l'entorn natural de la ciutat: dels espais agraris, dels espais
forestals, de la protecció de la biodiversitat i connectivitat, dels usos públics, dels inventaris o
catàlegs de paratges d'interès natural i paisatgístic i de la xarxa de camins. Posar en valor la
riquesa del patrimoni natural de Terrassa com a element d'interès i de potenciació del turisme
sostenible i de la dinamització econòmica.
Aquest acord va obrir un intens procés de treball que ha situat a Terrassa com a ciutat de
referència a Catalunya en relació amb els treballs de reordenació dels espais periurbans, el
desenvolupament d’iniciatives de preservació i aprofitament dels espais naturals, els processos
per repensar una nova cultura agrícola connectada amb una nova cultura de consum i, també,
les propostes per repensar l’ús de lleure d’aquests espais, tot propiciant que la ciutat prengui
consciencia del seu valor. Un procés que connecta amb la necessitat de repensar les ciutats i el
seu desenvolupament.
El treball realitzat es pot dividir en tres etapes:
Etapa 1: Definició de les idees base, els objectius, el pla de treball, el recolzament social
necessari, l’Ecofòrum 2012 i la xarxa de participació. Aquesta etapa es desenvolupà entre finals
de 2011 i octubre de 2012. Els documents de referència d’aquesta etapa són:
‐
‐
‐
‐

Proposta per a l’ordenació i gestió de l’entorn natural i agrícola de Terrassa: l’anella
verda de Terrassa. Febrer de 2012.
L'anella Verda de Terrassa. Declaració per la qualitat del paisatge i dels espais naturals
i agraris. Octubre de 2012.
Ponències ECOFORUM 2012.
Llistat de persones i entitats adherides.

Etapa 2: Aquesta etapa consisteix en la definició dels àmbits temàtics en els quals es basarà el
Pla, la concreció dels objectius, l’elaboració de la diagnosis per a cada àmbit, la presentació,
debat i priorització de les propostes i l’elaboració del document de conclusions per cada àmbit
temàtic. Els tres àmbits són: funcionalitat ambiental, funcionalitat econòmica i funcionalitat
social i ús públic.
La Taula de l’Anella Verda es constitueix el 12 de desembre de 2012, amb la participació de 60
persones representants d’entitats i del propi Ajuntament (veure acta de constitució). El procés
d’aquesta etapa s’estén entre desembre de 2012 i gener de 2014. Amb un treball
extraordinàriament intens durant el qual es generen el següents documents de referència:
‐

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.

1er eix temàtic: funcionalitat ambiental
‐
‐
‐
‐

Eix temàtic 1: funcionalitat ecològica i natural. Diagnosi i propostes d’objectius o
actuacions.
Fitxes de les propostes presentades.1er eix temàtic
Resultat global de la valoració de les propostes de l’eix 1er.
Document de conclusions del procés participatiu de l’eix 1: la funcionalitat ecològica i
natural.

2on eix temàtic: funcionalitat econòmica
‐
‐
‐
‐

Eix temàtic 2: funcionalitat econòmica. Document de diagnosi.
Fitxes de les propostes presentades. 2on eix temàtic
Resultat global de la valoració de les propostes de l’eix 2on.
Document de conclusions del procés participatiu de l’eix 2: la funcionalitat econòmica.

3er eix temàtic: funcionalitat social i ús públic
‐
‐
‐
‐

Document de diagnosi de l’eix 3. La funcionalitat social i l’ús públic.
Fitxes de les propostes presentades.3er eix temàtic
Resultat global de la valoració de les propostes de l’eix 3er.
Document de conclusions del procés participatiu de l’eix 3: la funcionalitat social i ús
públic.

Pràcticament totes les idees, les propostes y els documents generats en aquesta etapa es
troben en la web http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/.
Etapa 3. Aquesta etapa consisteix en l’elaboració i aprovació pel Ple Municipal i la Generalitat
de Catalunya del document Pla Especial d‘Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa. I,
si es defineix com a preceptiu, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Especial
d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa. Aquesta tercera etapa es divideix en quatre
fases:
Fase 1: avanç del pla.
Fase 2: aprovació inicial del pla.
Fase 3: aprovació provisional del pla.
Fase 4: aprovació definitiva del pla.
En un primer document de calendari d’acord (Calendari_anella_verda_setembre_2013), la
redacció del Pla especial havia de començar al octubre de 2013 i l’aprovació final havia de
concloure al 2014. L’extensió del treball en la fase 2 va retardar el calendari i es treballa amb
una nova formulació (Calendari_pla_anella_verda_2014). Les dates clau son:
Fase 1: abril 2014 (Ple municipal)
Fase 2: setembre 2014 (Ple municipal)
Fase 3: març 2015 (Ple municipal)
Fase 4: juliol de 2015 (Generalitat de Catalunya)
Podem dir que el Pla especial quedarà aprovat pel Ple municipal amb l’aprovació provisional
de la fase 3, que el deixa pendent de aprovació definitiva per part de la Generalitat de
Catalunya.

El 233 de maig d’enguany,
d
va
v ser aprovvat inicialme
ent l’Avanç del Pla Esppecial de Ge
estió i
Ordenació de l’Anella Verda de Terrassa pel Ple mun
nicipal, amb la
l qual cosa conclou la fase
f
1.
ollida d’esmeenes, Així com la
Posteeriorment s’inicià el terrmini d’inforrmació públiica i la reco
consu
ulta a la Generalitat de Catalunya
C
pe r determinar els termes de la redaccció de l’Inform
me de
Sosteenibilitat Ambiental.
DUBTES PRESSENTS
ELS D
‐

‐
‐
‐

Si la convvocatòria d’e
eleccions m unicipals de
e 2015 es manté pel mees de maig com
c
al
2011, vol dir que la fase 3 estàà en el límiit de la seva viabilitat, just abans de la
dissolució
ó del Ple per les eleccion s.
La fase 1 ja va acumular un retràss d’1 mes en la seva tram
mitació.
A mitjan setembre s’havia
s
d’havver reunit la
a Taula de l''Anella Verdda per discutir els
documen
nts de la fase
e 2 i no ha esstat convocada.
Com a participants i impulsorrs d’aquest procés ens sobten lees limitadísssimes
referenciies per partt de l’Alcal de de la ciutat a aqu
uest procés.. Es aquesta
a una
manifestaació de manca d’interès??

Es peer tot això que acumulem dubtes crreixents sobrre la volunta
at política dee complir am
mb els
termiinis previstos i detectem una certa reelaxació que pot posar en perill tot e l procés.
LES P
PREGUNTES
ntit que volem fer les seggüents pregu
untes a l’Ajun
ntament:
I és een aquest sen
11. El Pla de l'Anella Verda de Terrasssa, ha estatt posat en en
ntredit per l’A
Ajuntamentt?
22. Quan es presentarà a la Taula dee l’Anella Ve
erda la versiió corregida del Pla especial i
e de Sosteniibilitat Amb iental, per a la seva discussió i poosterior apro
ovació
l’Informe
inicial en el Ple?
33. Manté l’equip de Go
overn el seuu compromíís d’aprovar el Pla espeecial abans de
d les
eleccionss?
44. El Pla de Mandat es compromettia a l’elaborració i posta
a en marxa ddel Pla de l'A
Anella
e Terrassa. Aquest
A
Pla ess limitarà a la tramitació
ó i aprovacióó d’un pla especial
Verda de
urbanístic o aquest és
é només unaa primera ettapa?
55. Quin es el
e compromíís de l’Alcaldde amb aque
est objectiu del
d Pla de M
Mandat?
Davant de la preocupació exxpressada, noo ens volem
m ni imaginarr un escenarri en el que tot el
procéés, tot el treball realitzarr i totes les i dees desenvvolupades, es vegin afecttats pel proccés de
recom
mposició del consistori municipal,
m
am
mb noves pe
ersones de re
eferencia, nooves idees i altres
aspiraacions. No volem pensarr que el Pla eespecial no quedi
q
tancat i operatiu pper la ciutat dins
d el
perío
ode establertt. Esperem que
q les nost res pors sigu
uin infundad
des i que aq uest procés acabi
com eestava previst i acordat amb
a
totes le s entitats i persones
p
que
e hi han interrvingut.
Però per sortir dee dubtes necessitem quee se’ns responguin les pre
eguntes form
mulades.
GPEN
NAT‐ADENC

