
ACTA   de la 3ª reunió Taula de seguiment de les rieres de Terrassa     

Dia i lloc: 29/11/2021 18h (Telemàtica via TEAMS)

ASSISTENTS

Assistents convocats:
- 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’Obres i Manteniment de l’Espai Públic (Sra. Trini Fornieles)
- Direcció de Serveis d’Urbanisme (Sra. Marta Gómez)
- Direcció de Serveis Jurídics (Sr. Josep Playà)
- Cap 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) s’excusa. 
- Grup Municipal ERC (Sr. Eduard González) 

Assistents confirmats de la Comissió de rieres:
- Ana Martínez (Niños desaparecidos Riada 1962)
- Carme Carcaño (Tècnica)
- Gregorio Ramírez (La Cogullada i FAVT)
- Irene Sarlé (AAVV Ègara)
- Isabel Quintana (Sant Pere Nord)
- M.José González (Can Parellada, Unitat del barri d’Ègara)
- Mercè Martí (Les Fonts)
- Oscar Galeote (Tècnic)
- Ruth Hibernon (Torresana)
- Veridiano Prieto 

Assumptes que s’han tractat:

1. Benvinguda de la regidora de Rieres. 

2. Resum breu de la passada Taula de Rieres, del 24/04/2021. 

3. Estat de l'estudi analític de la ciutat "Document analític de dades 
urbanístiques i ambientals a l’entorn de les rieres de Palau i de les Arenes de 
Terrassa". La Sra. Marta Gómez, presenta en pdf un extracte del document 
encarregat a la consultora 300.000 km/s i comenta els resultats obtinguts.

4. Pressupost: La Sra. Cristina Escudé resumeix l’estat del pressupost de rieres 
projectant una taula on es resumeix, a data de la reunió, les despeses de Béns 
i serveis i les despeses d’Inversions. També comenta tota la previsió de 
despesa pel 2022. 

5. Pla director de les rieres – ACA. La Regidora de rieres resumeix les 
passades reunions amb l’ACA i comenta que està pendent una reunió amb 
l’ACA i la Comissió de rieres per comentar el futur Pla director.



6. Actuacions rieres: Es resumeixen les actuacions fetes a les rieres des de la 
darrera Taula de rieres, mitjançant una presentació on s’indiquen quines són, el
seu estat d’execució i el pressupost,  i es responen a preguntes específiques 
sobre elles.
- Sensors (nous sensors de seguretat)
- Actuacions  i Obres 
- Accions a l’espai natural (desbrossament i neteja de residus).

7. Fons Europeus (Next Generation): Subvencions Fundació Biodiversidad:

L’Anna Crispi presenta en Power point la informació sobre la convocatòria a
la que s’ha presentat un projecte per obtenir ajudes europees en el marc
dels  Next  Generation,  la  «Convocatoria  de  ayudas  2021:  Fomento  de
actuaciones  dirigidas  a  la  renaturalización  y  resiliencia  de  ciudades
españolas».
Resumeix els objectius convocatòria: la renaturalització urbana i fluvial, la
mitigació del risc d’inundació, connexió d’espais naturals (del verd al blau),
increment  de  la  biodiversitat  i  adaptació  al  canvi  climàtic  mitjançant
restauració ecològica. L’import finançat serien 4 milions €. La proposta que
es presenta és un projecte estratègic de renaturalització i adaptació al canvi
climàtic de les rieres de Terrassa. 
Objectius:
-  Restauració  de  les  rieres,  tenint  en  compte  el  risc  d’inundació,

possibilitant el seu ús públic de forma segura
- Naturalització i increment de la biodiversitat
- Connexió rieres amb l’Anella Verda
- Reducció de la impermeabilització
- Implantació d’espècies autòctones
- Reducció de l’illa de calor urbana
- Reducció efecte barrera entre barris
- Establir matriu d’indicadors pel seguiment i evolució dels canvis

8. Memòria històrica:

- Es comenta l’èxit de convocatòria de l’obra de teatre "Les traces del silenci", 
de la que es va fer menció a la darrera Taula de Rieres. Inclosa a la programació 
de tardor, en 3 passis els dies 25 i 26 de setembre, coincidint amb la 
commemoració de l’aniversari de la riuada del 62. al Teatre Alegria.
- S’explica que s’està creant un espai web de rieres al web de l’Ajuntament de 
Terrassa. Creació d’un espai al web dedicat a rieres. Un espai diferenciat al web de
l'Ajuntament que sigui exclusiu de rieres, sobretot ara que hi ha una regidoria i 
també una Taula de Rieres amb la voluntat de ser més activa, participativa i 
transparent. 
- S’informa de la creació d’un grup de treball de commemoració de l’aniversari de
la riuada del 62 . (Presidència, Memòria històrica, Cultura, Oficina de Rieres, amb 
la participació activa de la Comissió rieres).

9. Reflexions Comissió de les Rieres de Terrassa. Es posa en valor la tasca 
feta des de la creació de la taula de rieres i la bona comunicació, així com la 
importància de treballar transversalment. 
Es recorda la importància del paper de la representació de la ciutadania i de la 
participació ciutadana i la cocreació de projectes (com el de la commemoració 
dels 60 anys de la Riuada del 62, el futur monument i l’elaboració de plans 
estratègics de ciutat).



Van comentar la necessitat de tenir un Pla estratègic de les rieres i  es va posar
de manifest el paper clau d’una bona col·laboració per obtenir informació, fer 
dinamització i fer possible que la Comissió pugui ser un agent real més en la 
participació, el qual pugui donar la seva opinió i punt de vista en la definició de 
necessitats per a establir un efectiu futur de les rieres.

La regidora de Rieres dona per tancada la reunió emplaçant a seguir en 
comunicació i fins a la propera Taula de Rieres al primes semestre de 2022. 

Es dóna la Sessió per finalitzada a les 20:25 hores.


