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Terrassa, 9 de maig de 2020

L’Ajuntament continua la “sega diferenciada” de
prats i zones verdes de la ciutat per afavorir el
passeig
La Policia Municipal en el període d’estat d’alarma realitza un servei de
recollida i distribució de mediació a ciutadania de la ciutat que rep tractament a
l’Hospital Taulí de Sabadell
L’Ajuntament de Terrassa recorda les actuacions que està portant a terme el servei
de Gestió de l’Espai Públic (GEP, Àrea de Serveis Territorials i Seguretat) amb la
sega de zones verdes, parcs i jardins i espais propers, per tal d’afavorir el passeig de
persones, per a la practica de l’esport o pel passeig d’animals domèstics. El sistema
utilitzat és el de la «sega diferenciada», que consisteix a segar per sectors, de
manera que dins del prat o de la zona, es combinin espais on l'herba es talla baixa i
es permet la circulació de persones caminant, i altres zones on es deixa créixer
l'herba fins a completar el cicle biològic, obtenint els beneficis que això suposa per a
la fauna.
El passat 20 d’abril, l’Ajuntament va anunciar el programa de sega extraordinària a
zones verdes, jardins, espais naturals propers a la via pública, on en el context dels
criteris fixats per impulsar una autèntica «revolució verda» a la nostra ciutat,
s’anunciaven les mesures que es desenvolupaven. Amb el pas dels dies, es vol
recordar a la ciutadania la disponibilitat d’aquestes zones adjacents i integrades a
les zones verdes preparades per al passeig, amb franges perimetrals (de 2 metres
en zones properes a la via pública o de 4 o 5 metres en zones àmplies), i també
internes, segades, tant per a les persones com per als propietaris de gossos.
D’aquesta manera s’aconseguirà que les zones amb herba ata no s’embruti, a més
que es preservi als animals pels perills d’ofegament per les espigues d'algunes
gramínies.
Des que es va decretar l'estat d'alarma el passat mes de març, els serveis de
maneniment de les àrees verdes de la ciutat van reorinetar la seva activitat per
dedicar-se a tasques com la desinfecció de carrers per evitar la propagació del
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coronavirus, raó per la que la vegetació ha proliferat i ha recuperat espai, de manera
natural. Així, es presentava l’portunitat de desenvolupar i implantar accions que ja
s'estaven realitzant a petita escala i que la nova situació permet ampliar a més punts
de la ciutat, com pot ser la gestió de les zones herbàcies (gespes) àmpliament
esteses a totes les zones urbanes.
2.- Finalitza el servei de recollida i repartiment de medicació de la Policia
Municipals amb ciutadania de la ciutat que segueix tractament a l’Hospital
Taulí de Sabadell
Les limitacions de mobilitat i de desplaçament que le Decret d’estat d’alarma ha
imposat a la població ha provocat alguns serveis extraordinaris per part de la Policia
Municipal de Terrassa, per alguna població amb necessitats determinades. Entre
aquests hi ha el servei que ha vingut desenvolupant la Policia Municipal per a
algunes persones de la ciutat que han rebut o estan rebent tractament mèdic a
l’Hospital Taulí de Sabadell.
Així, amb la col·laboració dels Serveis de Salut de Terrasa i de Sabadell, cada
setmana agents de la Policia Municipal de la ciutat s’han desplaçat al centre sanitari
de Sabadell per recollir la medicació i l’han portat als domicilis d’aquestes persones.
Aquesta setmana, amb l’inici de la desescalda i la millora de la situació sanitària, es
preveu que es deixi de realitzar aquest servei.
(adjuntem imatge)
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