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Grup de debat sobre el paisatge: El paisatge natural
El passat dijous 23 de maig va tenir lloc a l’Ajuntament la segona reunió del Grup de debat sobre el
paisatge, amb la participació de 16 assistents que van debatre sobre el paisatge natural del municipi.
El Grup de debat va començar localitzant els indrets de l’entorn natural de Torrelles que caldria
preservar i també els que actualment creen un impacte en el medi. Entre els elements a preservar,
destaquen els següents:


Els turons i les penyes del municipi (puig Vicenç, penyes de Can Riera, turó de la Bruguera..),
sobretot per les vistes panoràmiques que ofereixen.



La riera en els trams que és practicable.



Masies, com la de Can Coll o algunes cases del veïnat de Torrelletes.

Entre els elements que creen impacte en el medi:


Les antenes que del Tabor.



Els camins tallats, és a dir, l’apropiació de camins públics.



La pedrera i els entorns de Can Gallina



La planta de compostatge.

Un dels llocs que es va classificar com a element a destacar i alhora com a impacte en el medi, pel seu
estat actual de degradació i la impossibilitat d’accedir-hi, va ser la Font del Porro .
Després d’aquesta valoració dels indrets del municipi, es va plantejar un “joc de rol” sobre l’accés al
medi natural i el tancament de camins públics. Es va observar que per la via del diàleg, és possible
arribar a acords que beneficiïn a més d’una part, i també a la col·lectivitat. El grup va estar d’acord en la
importància de no tancar camins públics, i que qualsevol activitat en el medi natural sigui el màxim de
respectuosa amb l’entorn.
Finalment, el grup va tractar altres qüestions relacionades amb l’entorn natural. A continuació se’n
detallen algunes:


La iniciativa del ramat de cabres es valora positivament tot i que per cobrir totes les perimetrals
del municipi caldrien molts més caps, a més d’una actuació prèvia de desembosc.



Necessitat de senyalitzar els camins, però que s’havia de vigilar “llocs sensibles” on l’afluència
continuada de gent podria malmetre el seu valor.



Necessitat del condicionament de les pistes forestals, però en contra de qualsevol actuació on
l’asfalt hi sigui present.



Millora de la coordinació entre les autoritats encarregades de la vigilància del medi natural.

Aquesta és la segona de tres trobades del Grup de debat que s’ha creat per al procés participatiu
“Torrelles, territori i futur”. També podeu participar en el procés a través de la consulta web.
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