Nota de premsa
Terrassa, 14 de desembre de 2016

L’Ajuntament restitueix els arbres dels carrers
afectats per les ventades de desembre de 2014
Es replantaran 162 exemplars, distribuïts als sis districtes, amb un pressupost
de gairebé 110.000 euros

Aquest mes de desembre han començat els treballs de replantat de l’arbrat dels
carrers de la ciutat afectat per les ventades del passat 9 de desembre de 2014. Les
feines, que es desenvolupen als sis districtes de la ciutat, suposaran la restitució
d’un total de 162 exemplars. En general, són exemplars de la mateixa espècie que
els que es van veure afectats pel vent, tot i que en alguns casos concrets s’ha
aprofitat per modificar l’espècie i substituir-la per una altra de més adient.
L’Ajuntament ha incorporat un seguit de criteris d’inclusió social per a l’encàrrec dels
treballs, que s’han dividit en dos blocs de les mateixes dimensions. Un reservat per a
empreses del tercer sector, que ha estat adjudicat al centre especial de treball de la
Fundació Fupar, i l’altre l’està executant l’empresa Codit Arboricultura, S.L. El
conjunt de les feines dels dos blocs es desenvoluparan durant el mes de desembre i
està previst que concloguin el dia 27, amb un pressupost total de gairebé 110.000
euros.
El projecte està vinculat a un altre desenvolupat entre mitjans de setembre i principis
de novembre. Quan els forts vents van produir els nombrosos danys a la ciutat al
desembre del 2014, els serveis municipals van haver de retirar amb urgència una
bona part dels arbres afectats als carrers. Tenint en compte la priorització de les
feines i la disponibilitat de recursos, els escocells dels arbres retirats es van haver de
tapar i anivellar per tal d’evitar riscos de caiguda pels vianants. Posteriorment, quan
es va garantir la possibilitat de tornar a replantar els arbres, l’Ajuntament va posar en
marxa un pla per reobrir aquests escocells. Per dur a terme aquesta operació, es
van contractar temporalment 12 persones que es trobaven en risc d’exclusió social.
A finals de desembre, quan el replantat dels 162 arbres estigui enllestit, els carrers
de la ciutat hauran recuperat l’estat previ a la ventada. Al voltant d’aquestes dates,
també està previst que finalitzi el projecte de restitució dels arbres afectats al Parc
de Sant Jordi i només quedarà pendent la recuperació dels arbres dels espais verds
urbans que es durà a terme durant el primer trimestre del 2017.
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