Comunicat de premsa
Terrassa, 20 d’abril de 2020

L’Ajuntament garanteix material escolar bàsic per a
tot l’alumnat de primària que ho necessiti
Impulsa també un programa de sega extraordinària de zones verdes, i dissenya
un programa de sega d’herbes i arbusts als carrers de la ciutat
L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Educació, ha iniciat avui dilluns la
distribució a domicili de material escolar bàsic a infants de la ciutat que el necessiten
per poder continuar l’educació des de casa. Aquesta tramesa està previst que arribi
a uns 600 nens i nenes de la ciutat que actualment es troben cursant Educació
Primària. Aquests lots bàsics contenen una llibreta, un bolígraf, un llapis i colors.
Aquesta acció s’emmarca en una proposta del Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Terrassa per complementar les que ja s’estan duent a terme des del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu que la totalitat dels infants
de la ciutat tinguin material escolar a l’abast per poder seguir el curs des de casa.
L’assignació d’aquests lots s’ha realitzat arran de la detecció de les necessitats que
dels centres educatius de la ciutat han transmès a l’Ajuntament.

L’Ajuntament inicia un programa de sega extraordinària de zones verdes,
parcs i jardins i espais propers i prepara un programa de sega d’herbes a la via
pública per a quan disposi del 100% del personal necessari
L’Ajuntament de Terrassa, a través del del servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP,
Àrea de Serveis Territorials i Seguretat) posa en marxa un programa de sega
extraordinària de zones verdes, parcs i jardins i espais propers, en el context dels
criteris fixats per impulsar una autèntica «revolució verda» a la nostra ciutat.
Per altra banda, s’està dissenyant en aquests moments un dispositiu per tal que,
quan el servei disposi efectivament del 100% del personal necessari i la situació
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sanitària estigui més controlada, iniciar un programa de sega d’herbes i arbusts als
carrers de la ciutat.
Aquests dos programes neixen, per una banda, de la preparació d’una possible
sortida progressiva del confinament, i per l’altra d’una voluntat d’aprofitar l’actual
situació per avançar cap a la «revolució verda» que el Govern municipal va fixar com
un dels eixos centrals del Programa de Govern, properament en revisió per adaptarlo a una situació radicalment diferent a la de la tardor de 2019.
Des que al març es va decretar l'estat d'alarma, i els serveis de manteniment de les
àrees verdes van disminuir considerablement les tasques habituals de jardineria per
dedicar-se a altres tasques -com la desinfecció de carrers entorns de residències i
així evitar la propagació del coronavirus- la vegetació ha començat a proliferar i a
recuperar de manera natural uns espais que poc a poc el gris del ciment li havia
arravatat.
Les petites llavors latents entre les esquerdes o racons, amb les condicions adients
poden germinar, créixer i colonitzar nous indrets de forma natural, proliferant d'una
manera més eficient que quan són plantades per les persones. Les espècies que
resisteixen i es desenvolupen en un espai sense necessitat d'aportacions externes
d'adobs ni aigua, són les millor adaptades i per tant podran generar nous espais on
donar refugi i aliment a la fauna, condicions essencials per poder establir-se en el
medi. Quan això es dona, la biodiversitat es dispara en tot el seu potencial. Per tant,
ara és moment d’implantar accions que ja s'estaven realitzant a petita escala i que la
situació actual permet estendre a més punts de la ciutat, com pot ser la gestió de les
zones herbàcies (gespes) àmpliament esteses a totes les zones urbanes.
La «sega diferenciada» consisteix a segar per sectors, de manera que dins del prat
es combinen zones on l'herba es talla baixa i permet la circulació de persones
caminant, i altres zones on es deixa créixer l'herba fins a completar el cicle biològic,
obtenint els beneficis per a la fauna. Aquestes sectoritzacions no són fixes, sinó que
canvien amb el pas del temps i amb l'evolució del prat: part d'aquest moviment ve
donat al seleccionar quines són les espècies que es volen conservar i quines no, en
funció de l’objectiu i del dinamisme propi de la natura. El resultat són composicions
efímeres d'un paisatge canviant.
Aquesta tasca requereix d'especialització tècnica i formació. S'han d'aplicar
coneixements botànics, reconèixer la fauna, les associacions entre espècies i el
comportament d'aquestes davant de cada actuació.
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A la vegada no només es farà la sega diferenciada sinó que en alguns llocs només
es tallaran aquelles plantes que es desenvolupen excessivament als prats i que
poden acabar colonitzant-los en excés. En definitiva, es farà una gestió atenent a la
usabilitat que en podrà fer la ciutadania. Aquest sistema de «sega diferenciada» ja
es porta a terme a nombroses ciutats europees des de fa alguns anys.
A tall d'exemple en una llista no exhaustiva els espais on se seguiran aplicant
aquests criteris serien:
- Parc de les Nacions Unides
- Montserrat Alavedra
- Parc de Salvador Allende
- Joaquim Vayreda
- Plaça del Campus
- Font d'En Sagrera (Parc de Vallparadís)
- Pla de la Corneta
- Parc de Nacions Unides
Són parcs de dimensions generalment considerables, però es pot fer també en parcs
i espais molt més petits.
Aplicant aquests criteris, els prats ofereixen més oportunitats per al
desenvolupament de les diferents espècies de flora i fauna, al mateix temps que
s'augmenta la quantitat de diversitat visual paisatge. Tot plegat suposa un increment
de la diversitat ecològica, un pas més per una Terrassa Verda i Resilient i una
oportunitat per millorar la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, millorar la resposta
davant de les plagues, millorar la qualitat de l'entorn, la salut de les persones, la
despesa energètica i el malbaratament dels recursos hídrics. Unes actuacions que,
per tant, esdevenen una inversió en conservació de la biodiversitat i que brinden
l’oportunitat d’observar la ciutat amb uns altres ulls, apreciant la biodiversitat en totes
les seves formes sense interpretar-la com un abandonament de l'espai o brutícia,
sinó com un retrobament amb la natura.

El Ple del mes d’abril serà dimecres 29, i es farà de forma telemàtica
L’Ajuntament en Ple corresponent al mes d’abril tindrà lloc, de forma telemàtica, el
proper dimecres dia 29. Així l’Ajuntament de Terrassa recuperarà les sessions
plenàries després de la suspensió, a causa de l’estat d’alarma/emergència, del ple
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corresponent al mes de març. El Ple començarà a les 15 h i es podrà seguir a través
del canal de Youtube de l’Ajuntament, o del portal web Terrassa.cat.
L’activitat institucional ja es va reprendre fa uns dies amb la celebració de la Junta
de Portaveus, a més de les reunions del Govern municipal que s’han fet diàriament
des de l’activació de l’estat d’alarma/emergència. Aquesta setmana, però, s’ha
engegat de ple tota la maquinària per a la celebració del Ple, condicionat a la
situació d’excepcionalitat en què ens trobem, amb la convocatòria i celebració de les
comissions informatives corresponents. Així, avui dilluns ja s’han celebrat les
Comissions Informatives relatives a l’Àrea de Cicles de la Vida i la de Territori i
Sostenibilitat. Al llarg dels propers dies es preveu la celebració de la resta, per
concloure el proper dimecres amb el Ple municipal del mes d’abril.
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