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ACTA   de la 2ª reunió Taula de seguiment de les rieres de Terrassa     

Dia i lloc: 27/04/2021 18h (Telemàtica via TEAMS)

ASSISTENTS

Assistents convocats:
- L’Alcalde de Terrassa, l’Excm. Sr. Jordi Ballart, qui presidirà la Taula, que excusa la seva absència.
- Regidora de Presidència i Rieres, Sra. Jennifer Ramírez.
- Direcció de Presidència, Sr.Josep Manel Rodríguez.
- Direcció d’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat, Sra. Cristina Escudé.
- Direcció d’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, Sra. Rosa Sanz.
- Direcció de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sra. Anna Crispi.
- Direcció de Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, Sra. Trinitat Fornieles, que excusa 
la seva absència i delega en la Sra. Rosa Salas, directora del servei d’Urbanització i Obra Pública.
- Direcció de Serveis d’Urbanisme, Sra. Marta Gómez.
- Direcció de Serveis Jurídics, Sr. Josep Playà.
- Cap del Servei de Protecció Civil, Sra. Vicenta Villar.
- Director de Programes de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Xavier Massallé.
- Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat, Sra. Marga Rodríguez.
- Responsable de l’Oficina Tècnica de Rieres, Sra. Eva Nogueras.
- Representants de la Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa
- Representant de la FAVT
- Grup Municipal PSC, Sr. Marc Armengol.
- Grup Municipal Junts Per Terrassa, Sra. Meritxell Lluís.
- Grup Ciutadans, Sr. Javier González, que excusa la seva absència.
- Grup Municipal ERC, Sr. Eduard González.

Assistents confirmats de la Comissió de rieres:
- Sra. Ana Martinez (Niños desaparecidos Riada 1962)
- Sra. Carme Carcaño (Técnica)
- Sra. Catalina Moreno (Arenes-La Gripia-Can Montllor)
- Sra. Cristobal Barco (AAVV Ègara), que excusa la seva absència.
- Sra. Gregorio Ramirez (La Cogullada i FAVT)
- Sra. Irene Sarlé (AAVV Ègara)
- Sra. Isabel Quintana (Sant Pere Nord)
- Sr. Jesús Castrillo (Poble Nou Zona Esportiva)
- Sra. M.José González (Can Parellada, Unitat del barri d’Ègara)
- Sra. Mercè Martí (Les Fonts)
- Sr. Oscar Galeote (Técnic)
- Sra. Ruth Hibernon (Torresana), que excusa la seva absència.

* Confirmada també l’assitència de la Presidenta de l’AAVV de Poble Nou i Zona Esportiva, la Carmen
Martínez. 

Assumptes que s’han tractat:

1. Benvinguda de la regidora de Rieres. 

2. Resum breu de la passada Taula de Rieres. 
La regidora comenta breument el document, que es va lliurar amb la 
convocatòria, corresponent al resum de la sessió de Constitució de la Taula de 
rieres del dia 15 de desembre de 2020.

3. Actuacions Rieres 2021-2022: Els tècnics i tècniques, membres de l’Equip 
d’estratègia de rieres, comenten les diapositives del Powerpoint Actuacions 
Rieres 2021-2022 relatives a Explotació, Conservació extraordinària, 
Planejament i Estudis estratègics. 
- Es presenta al Sr. Jon Tugores als assistents, ja que s’ha incorporat 
recentment a l’Ajuntament, i s’explica la seva funció dins l’Ajuntament com a 
assessor d’idees de l’alcalde Jordi Ballart. 
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El Jon explica el motiu de la proposta de licitació de la redacció d’un document 
analític de dades urbanístiques i ambientals per a preparar els Concursos 
d’Idees per a definir el futur de les rieres. Un estudi de dades que doni 
arguments per poder enfrontar-nos amb dades matemàtiques a reptes de 
mobilitat, ambientals, de contaminació, hidràulics, de seguretat, urbanístics per 
a treballar amb unes parametritzacions que reflecteixin la realitat de la ciutat a 
tots els nivells. L’objectiu seria afegir eines objectives en la definició de les 
actuacions futures.

 
4. Actuacions Poble Nou (estudi): El Sr. Xavier Massallé i la Sra. Marta Gómez 

presenten l’Estudi previ d’ordenació del Passeig de Ponent amb cobriment 
parcial de la riera al tram central del Poble Nou. (Powerpoint).

Aquest estudi no és un projecte, sinó una prova pilot. És un intent d’obrir la
ment respecte a visions anteriors i un anàlisi de possibilitats d’actuacions per
fases i no pas a tota la riera del Palau de cop. 

L'Ajuntament, en el marc del procés de reflexió i innovació, de treball tècnic i de
diàleg constructiu per trobar una fórmula d'integració i transformació de la ciutat
al voltant de les rieres, ha portat a terme, mitjançant dues empreses consultores
de reconegut prestigi, un estudi previ per a analitzar la possibilitat d'efectuar un
cobriment parcial de la riera del Palau al tram central del Poble Nou.

L'estudi constitueix una prova pilot per a l'anàlisi d'estratègies diferents de les
establertes  en  el  Pla  d'ordenació  Urbanística  Municipal  (POUM)  del  2003  i
posteriors estudis de 2005, en el sentit de no veure's obligats a actuar en el
conjunt de la trama urbana de la riera del Palau soterrant-la tota ella de cop.
Abasta una superfície d’actuació de  8.188,00 m2

L'alternativa analitzada en l'estudi  té un pressupost  estimatiu de 3.640.000,-
que és clarament inferior al que seria necessari per a cobrir aquest mateix tram
de 250 m dins d'una estratègia de soterrament i cobriment complet de la riera.

5. Informacions de la regidora de Rieres. 

5.1 Pressupost: La Sra. Cristina Escudé resumeix l’estat del pressupost de rieres:

-  Pressupost Ordinari: Per a l’any 2021 hi ha una consignació pressupostària
d’uns 180.000€ més un extra de 50.000€ de superàvit. La totalitat de despesa
corrent seria de 230,000€ aproximadament. Aquests diners ja els hem començat
a disposar en actuacions com el contracte de retirada de residus, l’estudi previ
de Poble Nou.
-  Pressupost Inversions: Tenim 188,000€ de pressupost per a executar obres
(redacció de projecte associats a obres) més uns 150.000€ de superàvit, i, amb
romanents  inclosos,  serien  un  total  de  mig  milió  d’euros.  Aquesta  part  del
pressupost s’aplicarà a tots aquests projectes que hem explicat en el Powerpoint
d’Actuacions 2021-2022.
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5.2 Memòria història – obra de teatre:

La Sra. Eva Nogueras comenta la importància per la regidoria de rieres i per la 
Comissió de rieres de tenir present a la ciutat la memòria històrica del que es va 
viure durant les riuades del 62.
Informa que s’han fet les gestions amb Cultura (la directora d'Arts Escèniques i 
la regidora) per tal es pugui estrenar l’obra de teatre "Les traces del silenci" de la
companyia Therkasteatre, de la que es va fer menció a la darrera Taula de 
Rieres.  Es confirma que molt probablement es podrà incloure la representació 
de l’obra a la programació de tardor de teatre de la ciutat, al Teatre Alegria, el 
dissabte 25 de setembre, coincidint amb la commemoració de l’aniversari de la 
riuada del 62. 

    Companyia: https://www.instagram.com/therkasteatre/

6. Precs i preguntes- Resum de les Intervencions:

- Sr. Marc Armengol: Felicita els avenços de la Taula de rieres i especialment 
per la instal·lació de les barreres i els sensors de seguretat. També pregunta si 
s’han tingut en compte altres emplaçaments de cobriment de la riera del Palau, 
a més del de Poble Nou.

L’elecció  de  l’emplaçament  per  a  l’estudi  previ  s’ha  fet  més  per  un  tema
hidràulic  que no pas  un  tema urbanístic.  La situació  de  les dues rieres  és
completament  diferent.  A la mateixa riera del  Palau també tenim situacions
diferents. Hi ha dos tipologies clarament diferenciades: Per una banda la del
transvasament amb una gran trinxera i  sense dificultats topogràfiques per  a
cobrir-la i per altra banda la situació al seguit dels barris de Poble Nou,  el Roc
Blanc, la Maurina i la Cogullada. En aquests trams la riera no té una profunditat
suficient com per a cobrir-se sense canviar la seva posició, sense aprofundir-la,
a excepció de l’estudiat en el centre del Poble Nou

L’ACA el 2005 va posar com a condició per al cobriment l’aprofundimant de la
llera i és per això que tots els estudis que hi hagut fins ara s’han basat en ell. Si
analitzem la riera per trams, veurem que el tram més llarg que no necessitaria
aprofundiment és aquest tram central  de Poble Nou, que hem estudiat.   Es
poden aconseguir 250 metres de cobriment sense modificar ni la cota de les
calçades de la Ronda de Ponent ni la cota de la llera, assolint 3 metres de gàlib
per on poden passar les aigües en cas de pluja.

- Sra. Irene Sarlé: Agraeix la feina que s’està fent i es mostra satisfeta amb les
propostes que s’estan fent i també pel tema de l’estrena de l’obra de teatre a 
Terrassa. Valoren molt positivament que es treballi en temes de memòria 
històrica a la ciutat. 

- Sr. Gregorio Ramírez: Pregunta si Can Boada seria la segona fase del 
possible projecte. El Sr. Massallé li respon que la part de can Boada és una 
situació diferent, no hi ha problemes de cota però es una trinxera enorme i 
financerament i des del punt de vista de desenvolupament urbà ens sembla 
que el cobriment de la riera en aquesta zona del transvasament hauria d’anar 
lligat al creixement de la ciutat a l’altre costat de la riera, urbanísticament 
parlant can Boada estaria lligada a futures actuacions en els sectors de les 
Aymerigues i can Marcet.

I finalment pregunta si es contempla un possible transvasament cap a la riera 
de Gaià, com es va contemplar fa anys.  El Sr. Massallé li respon que es va 
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estudiar fa molts anys (abans del POUM del 2003) el tema de construir un nou 
transvasament (o prolongació de l’actual) des de l’alçada de la línia de Renfe 
cap al Torrent de Sant Miquel, que és un afluent de la riera de Gaià, però ara hi 
ha construït el tram de la B-40, just abans d’arribar al torrent.  Ara no es podria 
fer el que es va estudiar en el seu moment, perquè hi ha la B-40 que s’hauria 
de creuar i després seguir longitudinalment per l’altre costat. Seria molt més 
complicat i el Ministeri no ho veuria en bons ulls. En la seva època el tema es 
va descartar arrel d’un informe que indicava que amb aquesta opció no es 
podria desviar suficient cabal com per a cobrir la riera als barris de la Maurina, 
Roc Blanc i la Cogullada sense aprofundir-la, informe que si més no era 
discutible.

- Sr. Òscar Galeote: Agraeix també la feina que s’està fent i pregunta on es 
faria la prova pilot de les xarxes de captació de residus. La Sra. Marga 
Rodríguez li mostra amb el Google Maps les zones concretes, riera de les 
Arenes, zona de can Farcan, i explica com es faria.

També pregunta si la prova del Poble Nou es traslladable i si impossibilita altres
fases de cobriment de la riera. El Sr. Massallé li respon que no és traslladable 
tal qual. Aquest estudi respon nomes a les possibilitats i necessitat del tram 
estudiat, tant per un tema de cotes, com per un tema urbanístic. En altres llocs 
segurament es poden fer altres coses, que cal estudiar cas a cas.  Si es fes 
l’obra de cobriment estudiada i anys després es volgués prolongar, les 
possibilitats són diferents aigües amunt que aigües avall.  Amb els criteris que 
l’ACA té escrits amunt del lloc de l’estudi actual, per a fer un cobriment ens 
hauríem d’assegurar que no entrin elements surants en la zona urbana de la 
riera (arbres o elements grans que ocupin espai i puguin bloquejar el pas de 
l’aigua), i a aquest efecte instal·lar unes estructures de retenció a l’alçada del 
sector de Can colomer.  Aigües avall, el tema és diferent, la cota del costat dret 
de la ronda de Ponent baixa molt, pel que s’hauria de fer una gran obra de salt 
hidràulic per a buscar una cota més baixa, que alhora dificultaria les possibiltats
de cobriment en la part del transvassament, pel que és realment un problema 
d’un altre ordre de magnitud. En qualsevol cas, però s’ha de tenir en compte 
que cal l’autorització de l’ACA i, per ara, aquestes noves possibilitats encara no
s’han posat a la seva consideració.

Pregunta també si es tindran en compte el temes de mobilitat quan es facin els 
projectes, pensar un altre tipus que no sigui a banda i banda de la riera. La Sra.
Marta Gómez li respon que són temes a analitzar més endavant i que es 
tindran en compte.

- Sra. Carme Carcaño: Felicita per la feina feta i per l’estudi analític de 
metadates que està en curs, que comenta el Sr. Jon Tugores, però vol posar en
valor la necessitat que aquesta anàlisi es faci de manera transversal; tenint en 
compte el punt de vista d’una mirada multidisciplinar i el paper molt important 
de la ciutadania. La participació ciutadana és clau per obtenir informació, fer 
dinamització i motivar a la població a participar, definir necessitats per a establir
un efectiu futur de les rieres.

- Sr. Jesús Castrillo: pregunta si no es podria allargar la zona de cobriment de
l’estudi fins al sector de Can Colomer.
El Sr. Xavier Massallé li respon que hi ha solucions per fer-ho, però no amb una
obra tan senzilla. Com ja s’ha comentat, aigües amunt del lloc de l’estudi es 
volgués fer un cobriment anys després d’aquest ens hauríem d’assegurar que 
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no entrin elements surants i instal·lar estructures de retenció al sector de Can 
colomer. Si es volgués fer simultàniament el tram central del Poble Nou i el 
tram aigües amunt fins a Can Colomer també es podria estudiar una solució 
diferent que mantingués els 3 m de gàlib aprofundint part de la llera actual.

També pregunta si s’ha pensat fer el cobriment del torrent Mitger a la zona de 
Can Colomer prolongant l’estructura de cobriment existent. 

El pla parcial vigent del sector de Can Colomer no preveu el cobriment del 
torrent Mitger, però es pot analitzar i veure que podria costar. 

Al pla parcial vigent, sí que manté les obligacions de finançament del sector a 
la integració i millora de la riera de Palau, així com la nova connexió del carrer 
de Terque amb ronda de Ponent mitjançant una rotonda i pas inferior a ella per 
a vianants..

L'àmbit de cobriment escollit constitueix un àmbit singular, tant des del punt de
vista constructiu, ja que, a diferència del que succeeix a molt altres llocs de la
riera, la diferència de cotes entre els vials de la ronda de Ponent i la llera actual
permet cobrir-la sense necessitat d'aprofundir-la, com des d'un punt de vista
urbanístic, a causa de la seva centralitat respecte al barri del Poble Nou, que
tradicionalment ha quedat estructurat per la mateixa carretera de Rellinars i per
la barrera física de la riera del Palau.

Es precisament a la confluència d'aquestes dues infraestructures on l'estudi
planteja  l'opció  de  cobrir  uns  250  m  de  riera  i  millorar  la  connectivitat  de
vianants  entre  la  ronda  Ponent  i  la  carretera  de  Rellinars  mitjançant  unes
escales i  una rampa adaptada,  que  se sumarien a l'ascensor  ja  projectat  i
previst pel proper 2022.

- Sr. Jon Tugores: Comenta que els resultats d'aquest estudi, així com els 
d'altres que l'Ajuntament portarà a terme, han de servir de base per a la reflexió
que tots i totes hem de fer per a determinar la millor estratègia a seguir amb les
rieres.

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

Es dóna la Sessió per finalitzada a les 20:05 hores.


