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Fòrum Ambiental

Prop d'un centenar de persones assisteixen al 39è Fòrum
Ambiental, dedicat a les tanques i casetes d'horta

Dimarts 23 de desembre de 2008

Prop d'un centenar de persones van assistir a la 39a sessió del Fòrum Ambiental,
que es va celebrar ahir al vespre a Ca l'Alberola i que tenia com a tema les tanques i
casetes d'horta del municipi.

Tot i que estava previst que, a més de la presentació de l'estat actual d'ambdós
elements al terme municipal i la seva normativa, es fessin grups de treball per
debatre'n les característiques, només es va portar a terme el primer punt de l'ordre
del dia del Fòrum, i es va emplaçar tots els assistents "a prendre part de diferents
reunions grupals que es faran entre gener i febrer, on es treballarà quina ha de
ser la futura normativa de tanques i barraques del municipi", tal i com ha
explicat el regidor de Medi Ambient, Aleix Canalís, que ha destacat l'alta
participació dels hortolans del municipi en aquest Fòrum Ambiental i ha anunciat
que "la redacció del futur reglament sobre aquest tema és una tasca que hem
d´anar fent a poc a poc i agafats de la mà dels hortolans".

Així, la sessió que va tenir lloc ahir al vespre va servir per fer un repàs de l'estat
actual de les zones d'horta, dels diferents tipus de tanques possibles i de la
normativa vigent, inclosa en alguns aspectes del Pla General i també en l'acord que
es va prendre al Ple municipal del passat mes de novembre. Aquest acord, que va
comptar amb els vots favorables de tots els regidors, preveia la suspensió durant
mig any de les autoritzacions i llicències per instal·lar tanques i barraques als espais
d'horta de tot el terme municipal, de manera que durant aquest període de temps es
facin els treballs de definició del reglament que ha de regir els criteris per
determinar, entre d'altres aspectes quins espais d'horta es poden tancar i quins no.
També es revisarà la regulació al voltant de les barraques d'horta que es va aprovar
en Comissió de Govern l'any 1997.

L'objectiu d'establir nous reglaments en aquest sentit és dignificar i protegir tant els
espais d'horta del municipi com el seu valor ambiental, social i cultural.
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