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ACTA de la 1ª reunió Taula de seguiment de les rieres de Terrassa   

Dia i lloc: 15/12/2020 18h (Telemàtica via TEAMS)

ASSISTENTS

- Regidora de Presidència i Rieres, que presideix la Taula  (Jennifer Ramírez).
- Direcció de Presidència (Josep Manel Rodríguez).
- Direcció d’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat (Cristina Escudé).
- Direcció d’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat (Rosa Sanz).
- Direcció de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat (Anna Crispi).
- Direcció de Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic (Trini Fornieles).
- Direcció de Serveis d’Urbanisme (Marta Gómez).
- Direcció de Serveis Jurídics (Josep Playà).
- Cap de Protecció Civil (Vicenta Villar).
- Director de Programes de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat (Xavier Massallé).
- Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat (Marga Rodríguez).
- Responsable de l’Oficina Tècnica de Rieres (Eva Nogueras).
- Ana Martínez (Associació de nens desapareguts de la riuada del 62 i membre Comissió 

rieres).
- Mari Carmen Carcaño, membre de la Comissió de Rieres (projecte de futur, arquitecta 

urbanista).
- Òscar Galeote (arquitecte i membre de la Comissió de Rieres).
- Cesc Consola (Membre de la Comissió de Rieres, memòria històrica, projectes i 

manteniment).
- Mercè Martí Arolas, APV de Les Fonts.
- Irene Sarlé, secretària de la Comissió Rieres.
- FAVT Gregorio  (La cogullada) (Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa).
- Cristobal Marco (AAVV Egara i membre Comissió de Rieres).
- Isabel Quintana (AAVV de Sant Pere i membre Comissió Rieres).
- Grup Municipal PSC, Marc Armengol.
- Grup Municipal Junts Per Terrassa, Meritxell Lluís.
- Grup Ciutadans, Javier González.
- Grup Municipal ERC, Eduard González.

Assumptes que s’han tractat:

1. Presentació dels assistents i explicació del desenvolupament de la Sessió.

2. Constitució de la Taula de Rieres (Decret, instrucció de servei) i organització de 
l’Equip d’estratègia de rieres i de l’oficina tècnica. La taula està adscrita a Presidència, 
és un organisme transversal, centralització de totes les propostes. Rieres com a 
projecte de futur de la ciutat i connector de barris a tots els nivells. Aposta pel Govern 
de la ciutat al seu Programa de govern, Objectiu 8 (trencar l’efecte barrera i constitució 
de la Taula de Rieres).
- Explicació de l'organització i funcionament de l'Equip d'estratègia de Rieres i l'Oficina 
tècnica: infografia.

3. Actuacions pel 2021:

Explicació de les Actuacions de l’ACA : 

- Pla director ACA: Estudi de cara a futur que abasta tant la riera de les Arenes com la
riera de Palau. Té una etapa d'anàlisi i de diagnosi de les rieres de Terrassa i una altra 
de definició i valoració de propostes d’actuacions que s’han de realitzar. Ara s'està a la 
fase de diagnosi. Té un termini de redacció de 16 mesos. Van començar el proppassat 
setembre. Van demanar totes les topografies existents per a estudiar la morfodinàmica 
de les rieres.
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- Reparació dels murs trencats de la riera del Palau i del torrent de Vallparadís: El 
projecte abasta el tram inferior del torrent de Vallparadís, entre la carretera de Rubí i la 
seva confluència amb la riera de Palau, i un tram del marge dret de la riera del Palau a 
l’alçada del gual de can Guitard. El projecte constructiu ha estat redactat per l’ACA, i 
actualment està en període d'informació pública, que acabarà el proper 19 de gener.

- Actuacions en rieres en SNU (Sòl No Urbanitzable): Des de l'Ajuntament de 
Terrassa es va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) un seguit d'actuacions 
de manteniment de lleres en trams no urbans per tal de garantir un correcte 
comportament hidràulic.  L'actuació va ser inclosa per l'ACA en el seu PROGRAMA DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES 2020-2021 mitjançant 
RESOLUCIÓ TES/1053/2020, de 15 de maig, i està prevista dins la tipologia 
d'actuacions de retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per la 
seva excessiva densitat.

Així s’ha previst una sèrie d’actuacions de manteniment de lleres en trams no urbans, 
per garantir un correcte comportament hidràulic:  Torrent mitger des de més amunt de 
can Amat de la Muntanya fins al límit del sol urbà, per sobre de l’av de Lacetània,torrent
de Vallaparadís al tram del pla del Bonaire, torrent de la Grípia a la zona de Mossén 
Homs i el torrent de les Carbonelles entre la seva capçalera (carrer de Sant Feliu) i el 
pas sota la C16. En teoria s'han d'iniciar abans del 31/12/2021 i acabar d'executar-les 
abans del 31/10/2022.

Explicació de les Actuacions de l’Ajuntament: 

▪ Millora de la capacitat hidràulica de la riera de les Arenes. Tram urbà entre 
l’avinguda Font i Sagué i la confluència amb la riera del Palau. 36.391,00 €

▪ Millora de la capacitat hidràulica de la riera del Palau. Tram urbà entre el gual 
sota la C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes. 96.791,00 €   

Es comenta també que s'ha redactat el projecte constructiu del mur d’escullera a la 
riera de Les Arenes per a la protecció de les Fonts. El proper mes de gener sortirà a 
informació publica. Està demanada subvenció a l’ACA. L'import de les obres és de 
436.052,00€ 

Actuacions de prevenció fetes des de Protecció Civil. 

-  Instal·lació de barreres automàtiques al carrer dels Horts (gual de can Guitard) i al 
camí de la carena de Mas Bellver (gual de Can Casanovas),  dotats amb sensors 
automàtics que detectaran un possible perill de sobreexeiment, activant-se el 
tancament de les barreres. Tota la informació estarà reflectida a través del a Plataforma
Sentilo.

- Compra d’un pluviòmetre que s’ha d'instal·la a la capçalera de la Riera de les Arenes. 
També la informació es podrà consultar via Sentilo.

- S’està treballant en un programa d’informatització meteorològica que permetrà 2 
hores abans d’un possible episodi de pluges intenses poder actuar a nivell de serveis 
de l’Ajuntament.

Actuacions de futur, definició de les línies estratègiques de Planificació 
urbanística amb component hidràulica per a pal·liar l’efecte barrera.

El Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003 ja emfatitzava que els reptes de futur 
de la ciutat de Terrassa passen, en gran part, per la reconsideració de les grans 
infraestructures que l'envolten i, concretament, les hidràuliques i les viàries. 
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El POUM, en conseqüència, planteja reorganitzar aquelles infraestructures 
hidràuliques, construïdes com a conseqüència directa dels aiguats del 62, i corregir llur 
impacte en els barris per als quals discorren.

Des de llavors, l'Ajuntament no ha deixat de treballar en aquesta línia, i és per això que 
s'han iniciat nombrosos treballs per intentar resoldre aquesta problemàtica, convertint 
el traçat actual de les principals rieres de la ciutat (riera de Palau i riera de les Arenes) 
en rondes urbanes. No obstant això, les actuacions que el POUM proposava són 
enormement costoses, tant tècnicament com econòmica, i no s'han pogut materialitzar 
fins a dia d'avui.

En el moment present, però, se'ns obren noves oportunitats per continuar treballant en 
dissenyar el futur de les nostres rieres.

L'any vinent iniciarem la redacció de nous documents que ens permetin definir, en clau 
actual, quin ha de ser el tractament que hem de donar a cadascuna de les rieres que 
solquen la nostra ciutat, perquè realment deixin de ser un element de barrera i ajudin a 
configurar el lligam i el cosit entre banda i banda de les seves lleres.

En aquest sentit, i sempre amb total coordinació amb el Pla director urbanístic de les 
Rieres de Terrassa que està tramitant actualment l'Agència Catalana de l'Aigua, 
s'encarregarà a equips externs pluridisciplinars redactar un nou Pla de viabilitat tècnica 
i econòmica per a la riera de Palau, així com actualitzar els estudis dels quals disposem
de la riera de les Arenes.

Aquests documents tindran com a premissa abandonar la visió antiga de què aquests 
elements hidràulics són simples canals de desguàs a cel obert, i recuperar – sense 
perdre en cap moment de vista les condicions de seguretat en front al risc 
d'inundabilitat- una part de llurs funcions de connexió, de lligam, ecològiques i, també, 
paisatgístiques.

Al 2021 hi ha proposats encàrrecs de més envergadura amb la voluntat que es puguin 
treballar en diferents fases per facilitar la seva execució. 

4. Informacions de Presidència – Resum sobre la Proposta de Pressupost de Rieres
pel 2021: Aquesta proposta es presentarà a la propera Comissió informativa. Es 
presenta una novetat respecte al Pressupost de l’any 2020: una partida d’Estudis 
ampliada amb major dotació (200.000,- €) que permetrà finançar estudis globals (i 
redacció i alguna actuació de manteniment). A més hi haurà 188.000€ per a obres. 
Alhora, en el capítol 2 disposarem de 60.000 € per a despeses de manteniment i 
estudis. 

5. Precs i Preguntes - Resum de les Intervencions:

- Sra. Carme Carcaño: Demana una estratègia d’integració de rius i rieres a la ciutat de 
Terrassa. Estudis de mobilitat per replantejar els eixos de la riera de les Arenes i del 
Palau.  Estudis del que es poden fer per a trencar la separació dels barris separats 
(institut d’estudis regionals i metropolitans de Barcelona).
Amb l’ACA, comenta, s’està fent feina. Falta veure en què queda.
Demana analitzar l’aigua en tot el seu cicle. P. ex.solucions d’estalvi d’aigua.
Comenta que es busquin subvencions tipus FEDER / Next Generation per a finançar 
aquest tipus d’estudis.

- Sra. Marta Gómez. Fa èmfasi en que les rieres es tractaran de manera 
pluridisciplimar, s’ha de tractar de manera global i transversal.

- Sr. Cesc Consola: Felicita per la constitució de la Taula de Rieres. Demana que li 
arribi informació sobre les actuacions de rieres a la Comissió de rieres. Informació 
directa de documents relatius a rieres o on hi tinguin a veure les rieres.
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- Sra. Cristina Escudé: Informa de manera resumida de la modificació del PP de Can 
Colomer i de la Modificació puntual del POUM. Una línia que de moment no té cap  
relació amb la Riera de Palau.
Respecte a Can Colomer, afegeix que ara ha arrencat la segona fase d’urbanització.
- Sra. Isabel Quintana: Comenta que les rieres han de ser un gran projecte de futur, 
reafirma el desig de participar en el disseny d’aquest projecte de futur.  Com que serà 
projecte a llarg termini on s’implicaran diferents administracions i inclús demanant fons 
europeus. Agraeix la voluntat política que veu en el tema.

- Sr. Cristóbal Marco: Pregunta sobre l’aprovació del pressupost.

- Sr. Òscar Galeote: Reitera la felicitació per la creació de la Taula de Rieres. Sobre 
tema urbanístic, relacionat amb planejament, comenta que el POUM està bastant 
obsolet i demana la creació d’un pla estratègic que tingui les rieres com a eix 
vertebrador de reptes socials, urbanístics, etc...

- Sr. Marc Armengol: Celebra que s’hagi pogut convocar la Taula. Comenta que, segons
el seu punt de vista, el Pressupost de l’any vinent presenta una rebaixa respecte al del 
2020.
Exposa la proposta que seria bo, quan es puguin convocar novament reunions 
presencials, que hi hagi un debat participatiu de les rieres per definir projectes de futur 
entre tothom, en forma de Congrés, Jornades o Debats oberts a la ciutadania.
Demana que s’incorpori alguna entitat de caràcter mediambientalista a la Taula de 
Rieres.

- Sra. Cristina Escudé matisa el tema del Pressupost 2021: al 2020 a la despesa 
corrent hi havia a la nova partida retinguda per la Regla de la despesa de 240.000€, de 
la que només estàven alliberats 20.000€ que no van passar el tall de la retallada per la 
COVID-19.

Comenta que al 2021 la dotació és real de 179,925 € (capítol 2) i a part hi ha una 
partida de 200.000€ (inversió) per estudis. Això fa que la despesa corrent hagi 
augmentat a 379.000€. Hi hauran estudis i actuacions puntuals, entre d’altres 
actuacions.

- Sr. Cesc Consola: comenta la necessitat de posar en valor la memòria històrica de les
Rieres. Explica que la Comissió de Rieres ha anat a l’Arxiu comarcal a cercar 
informació al respecte i demana que sigui més fàcil obtenir informació d’Urbanisme i 
l’arxiu per a fer una recerca històrica.

- Sr. Pep Manel. Comenta que l'Ajuntament disposa d'una regidoria de Memòria 
Històrica. Quan calgui es convidarà a que participi a la taula de Rieres  L’Ajuntament 
està obert en tots aquests temes.

-  Sr. Òscar Galeote: Explicació de com, històricament, estaven estructurades les 
Rieres, de fets històrics que van tenir lloc, inclús, posar algun nom de carrer de 
persones que van tenir importància durant les Riuades del 62.
Quan a seguretat, felicita per la compra de pluviòmetres i comenta que seria bo tenir un
control informàtic de l’aigua que passa en temps real en cas de pluja.

- Sra. Vicenta Villar: Comenta que hi ha un projecte de sensorització que comentarem 
quan es tingui tota la informació.

- Sr. Eduard González: Felicita pel desplegament que ha posat l’Ajuntament en el tema 
de Rieres i els mitjans que està posant i també felicita a la Comissió de Rieres per la 
seva implicació.

- Sra. Irene Sarlé. Comenta que estan oberts a tot tipus de persones i entitats a formar 
part de la Comissió de Rieres. Quan a entitat mediambientalista comenta que han 
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tingut una persona que venia en nom de  Greenpeace («Semilla» de Terrassa), i que hi 
va participar i actualment no intervé en les reunions.

- Sr. Òscar Galeote comenta que la Comissió de Rieres també s’està col·laborant amb 
l’ ADENC i esperen fer actuacions conjuntes.
- Sra. Anna Martínez recorda la feina de reparació de la memòria històrica. Opina que 
és un tema molt present per a les famílies de les víctimes de la riada i demana ajuda 
per saber on trobar informació, des de el Grup de Memòria històrica. Comenta que hi 
ha una obra de Teatre sobre la Memòria històrica de Terrassa i demana si l’Ajuntament 
podria donar un cop de mà per tal que es representés l’obra de teatre.

- Sra. Eva Nogueras demana informació sobre l’obra de teatre. La Sra. Martínez li 
passarà dossier del projecte. 

La Regidora de Rieres dóna per tancada la reunió emplaçant a seguir en comunicació i 
fins la propera Taula de Rieres al 2021. 

Es dóna la Sessió per finalitzada a les 20:15 hores.


