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L’entorn periurbà de Terrassa, com en moltes altres ciutats, està format per un mosaic 
forestal i agrícola, creuat per una xarxa densa de torrents i de rieres que conserven encara 
bona part de la riquesa natural i paisatgística, on hi ha activitat econòmica centrada en les 
masies i en la producció agropecuària, que reclama l’atenció ciutadana. 

Aquest territori  també esdevé un espai per a l’oci, l’esport i el contacte amb la natura. 
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Un antic projecte rep un nou impuls 
 
Maig de 2011 
 
 
 
 
 
 
El Gpenat presenta el projecte ANELLA VERDA en un debat al Centre 
Excursionista de Terrassa, rebent el vistiplau i l’adhesió de moltes  persones, 
associacions i entitats. Alguns grups polítics incorporen el projecte al seu 
programa. 
 
El projecte queda incorporat al Pla de Mandat 2012-2015 de l’equip municipal 
de govern de Terrassa. 
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Un antic projecte rep un nou impuls 
 
Octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ ANELLA VERDA  és el tema central de l’ECOFORUM 2012, organitzat pel Servei 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, on s’aprova la Declaració per a la qualitat del 
paisatge i dels espais naturals i agraris: Anella Verda de Terrassa, que rep un 
ampli i diversificat suport cívic. 
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Objectius o  Aturar i revertir  els procesos de         
degradació dels espais  naturals i agraris de 
l’entorn. 
o  Desenvolupar una nova cultura del    
territori i del paisatge que potenciï els seus 
valors. 
o  Garantir la funcionalitat dels corredors 
ecològics evitant la pèrdua de 
biodiversitat.  
o  Recuperar les funcionalitats agrícoles de 
l’entorn promovent  les xarxes de 
producció i consum responsable. 
o  Fomentar un ús social respectuós amb 
l’entorn que permeti gaudir dels seus 
valors. 
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Inici dels treballs i del procés de participació i informació ciutadana 
Exposicions: Rodals i Ciutats, i també Terrassa Gastronòmica. 
Informacions mensuals als Centres Cívics de cada districte. 
Sessions de debat. Cronograma del projecte. Propostes. 
 
http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/?p=353 
 

Joan Pino Vilalta, biòleg 
Subdirector del CREAF 

Constitució de la Taula de Sostenibilitat de l’Anella Verda 
Desembre de 2012 

http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/?p=353
http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/?p=353
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L’Anella Verda 
que garantirà la protecció 
de l’entorn natural de Terrassa 
precisa el suport institucional 
i la participació continuada  
de tota la ciutadania 
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 “Segons la nostra constitució... només són legítimes 
aquelles decisions que s’adopten pensant en el bé de la 
setena generació. Un cap que n’adopti una pensant 
només en el bé de la nostra generació pot ésser 
immediatament destituït” 
 

Oren  Lyons 
(Reserva Onondaga, Nova York, 1930) 
Cap i portaveu  
de la Confederació  Iroquesa 
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Anella Verda  
Vitoria – Gasteiz 
 

European Green Capital 2012 
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Cal que els infants, els nens i les nenes, els nois i les noies, el jovent,  siguin 
protagonistes  de la construcció de la seva ciutat. El Projecte ANELLA VERDA 
ens dóna una ocasió magnífica per contribuir a fer de Terrassa, una ciutat 
millor! 
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Apadrinem l’Anella Verda de Terrassa 
  Ens afegim i fem nostre un 
projecte ciutadà. 
  Pensem en una acció 
continuada en el temps. 
  Tenim en compte les activitats 
que proposin  les entitats. 
  Tenim especial cura d’una part 
de l’anella que ens ha estat 
assignada. 
  Elaborem els nostres projectes 
d’acord amb les necessitats que 
detectem . 
  I ho fem amb els criteris de 
l’Aprenentatge Servei. 
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Fases de la XVII Setmana de l’Ensenyament 

  Presentació del programa als Caps d’Estudi. 
  Presentació  als mestres i professorat: motivació, 
debat i compromís dels centres educatius. 
  Atenció als centres: tallers i grups de treball. 

  Elaboració del projecte per part dels centres 
  Inici de la realització dels projectes. Cooperació. 
  Taula rodona amb la participació de: 
un pagès del territori en actiu, un cuiner de fogons                      
reconeguts, un expert en planificació i ordenació 
territorial, una experta en didàctica del medi ambient. 
  Viatge a Vitoria-Gasteiz. 

  Exposició de treballs, avaluació, difusió i nous projectes. 

  Primera festa de l’apadrinament de l’Anella Verda. 

PRIMERA FASE 
Febrer i març 
 
 
 

SEGONA FASE 
Abril i maig 
 
 
 
 
 

TERCERA FASE 
Octubre 
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Perspectives de futur 

Formulació del compromís 

D’acord amb la pauta de treball de la Taula, convindria saber 
quins són els centres educatius que fan seu l’apadrinament, 
abans del dia 10 de març. 

Treball en xarxa i comunicació 

Les pàgines web  de l’Associació de Mestres Alexandre Galí 
i del Projecte Anella Verda, seran els mitjans de comunicació 
habituals. 

El Projecte Anella Verda de Terrassa demana continuïtat i 
seguiment, un any darrere l’altre, en la mesura de les  
possibilitats de cada centre i de forma tan coordinada com 
sigui possible 


