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Resum de la Taula de seguiment de les rieres de Terrassa del 29/06/2022

ANTECEDENTS: Taula de Rieres 29/11/2021

Ordre del dia:
Data: 29 de juny de 2022
Hora: 18 h. 
Lloc: Reunió telemàtica (TEAMS)

Assistents:
- 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)
- Serveis d’Urbanisme (Sr. Antoni Estapé)
- 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)
- Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat, especialista en aigua. (Sr. Borja Bouza)
- Responsable de l’Oficina Tècnica de Rieres i coordinadora de la Taula de Seguiment 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 delega en el Sr. Eloi Guerrero Menéndez)
- Grup Municipal Junts Per Terrassa (Sra. Meritxell Lluís delega en la Sra. Marta Esquerda)
- Grup Ciutadans (Sr. Javier González) 
- Grup Municipal ERC (Sr. Eduard González) 

Assistents confirmats de la Comissió de rieres:
- Oscar Galeote (Ègara)
- Isabel Quintana  (Sant Pere Nord)
- Susana Escalera (Ass. Niños desaparecidos Riada 1962)
- Ruth Hibernon (Torresana)
- Jesus Castrillo (Poble Nou Zona Esportiva) 
- Ana M. Martinez (Ass. Niños desaparecidos Riada 1962)
- Rosa Mendez (Poble Nou Zona Esportiva) 
- Carme Carcaño (Ègara)
- Mercè Martí (Les Fonts)
- Irene Sarlé (Ègara)
- Jose Luis Charles (Font de l’Espardenyera)

Ordre del dia previst:
1. Benvinguda de la Regidora de Rieres i breu resum de la passada Taula de 

Rieres.  (Niki -5 minuts) 

2. Actuacions rieres (Marga- 5 minuts) 

3. Document analític de dades urbanístiques i ambientals a l’entorn de les rieres
de Palau i de les Arenes de Terrassa, de l’estudi d’arquitectura 300,000 km/s.
(Marta 5min + torn obert de paraules 10min). 

4. Fons Europeus -Next Generation. (Ton 2min + torn obert de paraules 5 min).

5. Pla estratègic de Rieres. (Marta 5min + torn obert de paraules 10 min).

6. Pla de Risc d’Inundació del districte de conca fluvial de Catalunya per al 
període 2022 – 2027 (PGRI). (Borja 5min + torn obert de paraules 10 min).

7. Memòria històrica: Programa 60 anys de la Riuada del 62. (Josep Manel 5min + torn
obert de paraules  5min).

8. Sessions de debat. (Anna 5min + torn obert de paraules 10min).

9. Reflexions Comissió de les Rieres de Terrassa. (10min).
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Desenvolupament de la reunió i assumptes tractats:

1. Benvinguda de la Regidora de Rieres i  Resum breu de la passada Taula de
Rieres. La regidora dona la benvinguda a totes les persones assistents i dona
pas a les exposicions dels punts de l’ordre del dia.

2. Actuacions Rieres: 

La  Marga  Rodríguez,  va  exposar  les  principals  actuacions  a  les  rieres.  Va
començar explicant totes les referent a la  millora de la capacitat hidràulica
de les rieres: alliberament de la vegetació barrera.
- Neteja de residus a les rieres mitjançant ampliació de l’equip de  manteniment
i Pla d’ocupació.
- Subvenció demanada: Tram urbà Torrent de Vallparadís i tram de la riera del
Palau. 
Les actuacions consisteixen en l’eliminació de vegetació barrera. Formen part
de les subvencions que es van demanat periòdicament a l'ACA per millorar la
capacitat hidràulica. Actuacions per garantir un correcte comportament hidràulic
(retirada de residus, instal·lacions...). 
També va comentar la presentació de dues subvencions a l'ACA per part de
l’Ajuntament:  1)  Neteja tram urbà Torrent  de Vallparadís 24.764€  2) Neteja
tram urbà de la riera del Palau  96.416€. 
Va destacar  la gran quantitat de residus recollits:  des del  Maig,  amb el  Pla
d’ocupació, s’han recollit un total de 17.100kg de residus a les rieres. 

- També es va exposar l'actuació relativa a l'inici de les obres de l'execució
del projecte de Mur d'escullera riera de les Arenes per a la protecció de
Les Fonts. Aquestes obres de conservació es van iniciar el 30 de maig de
2022, i representen un import total de 281.071'57€
Descripció de l’actuació: Projecte Constructiu del mur d'escullera a la riera de
les Arenes per a la protecció de Les Fonts contempla aixecar un mur de 150
metres de longitud i 3,5 metres d’alçada amb pedra d’escullera d’entre 1.200 i
2.000 quilos. Termini d'execució d'uns 4/5 mesos. 

-  Finalment  es  va  exposar  l’actuació  de  les obres  reparació  dels  murs
d’endegament de la riera del Palau i torrent de Vallparadís (ACA). Aquestes
obres  de  conservació  executades  per  l’ACA,  han  tingut  una  duració
aproximada de 5 mesos: Inici  obra: febrer  2022 Finalització: juny 2022 i un
import total de Import 598.910€. L'objectiu de l’actuació és la reconstrucció dels
danys produïts en els murs de la riera de Palau i del torrent de Vallparadís a
causa dels aiguats dels anys 2012 i 2013. Revegetació de la part alta del talús.
L’àmbit dels treballs se situa a la riera de Palau i el seu afluent, el torrent de
Vallparadís, al sud del nucli urbà de Terrassa.

3. Document analític de dades urbanístiques i ambientals a l’entorn de les
rieres de Palau i de les Arenes de Terrassa".

La Marta Gómez, va presentar el document, que ja es va informar a la darrera
Taula de seguiment de rieres, que es va encarregar a la consultora  300.000
km/s,  per a  fer  el  document  analític  entorn de les  rieres per  tal  que es es
tingués més informació per a fixar les bases del Pla estratègic per intervenir a
les rieres.  
Finalment l’empresa que ho ha elaborat no ha pogut assistir per a presentar-ho
avui. S’acorda que es passarà, un cop finalitzada la Taula, el document analític
en pdf a la Taula de Seguiment per a la seva revisió i s’emplaça a debatre-ho a
les properes sessions de debat que es faran sobre el futur de les rieres. 
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Aquest document aporta una nova perspectiva de futur per a les rieres, que
passa per considerar-les com uns components centrals i  claus de la nostra
ciutat, i no pas com uns elements perifèrics, assegurant la connectivitat urbana
i  superant  les  actuals  barreres  físiques  i  psicològiques.  Per  abordar  llur
transformació,  és  imprescindible  prèviament  nodrir-se  de  totes  les  dades
possibles, des de demogràfiques i socials fins a dades de transport, ambientals
i de salut.

4. Fons Europeus -Next Generation. 

El Ton Estapé explica en quin punt estan els dos projectes presentats a les
subvencions europees a les que optaven en el marc dels NEXT GENERATION
per redactar el Pla Estratègic de Rieres, en el marc del Pla de Recuperació,
transformació i resiliència 2021, finançat per la Unió Europea - Next Generation
EU 2021, relacionades amb la restauració d’ecosistemes fluvials i la reducció
del risc d’inundacions en entorns urbans a través de solucions basades en la
natura.  Una  sol·licitud  de  subvenció  a  finals de  2021 i  altra  al  març 2022:
restem  a  l’espera  de  resposta  de  comunicació  per  part  de  la  Fundación
Biodiversidad. S’informa que el resultat el publicaran a la seva pàgina web. 
Ens hem presentat a:
- Convocatòria de subvencions per a la renaturalització i resiliència de ciutats.
- Convocatòria de subvencions per a la restauració d’ecosistemes fluvials i la
reducció del risc d’inundació en entorns urbans espanyols.

5. Pla estratègic de Rieres. 

S’explica  que  el  Pla  estratègic  hauria  d’establir  els  criteris  i  directrius
d’intervenció  a  les  dues  rieres,  quan  a  naturalització  i  restauració  de
dinàmiques naturals. 
S’està treballant en identificar trams i fases que es puguin executar de manera
independent de les altres,  ja  que el  pressupost  no arribaria a una execució
global per tal de ser operatius.
Es  comenta  el  calendari  de  tempos,  que  té  relació  amb  l’obtenció  de  les
subvencions dels fons Next Generation. Si fóssim beneficiaris d’algun NEXT es
començaria , sinó es llençaria licitació amb mitjans propis. També es mirarà de
presentar-nos a l’obtenció de noves subvencions.
La intenció és disposar aviat d’aquest nou full de ruta per les nostres rieres.

La  Comissió  de  rieres  pregunta  sobre  quina  és  l’ambició  d’aquest  Pla
estratègic.  Si  proposaria  modificacions  al  POUM.  Es  respon  que  el  Pla
estratègic  no té l’objectiu  de ser  un document  urbanístic,  sinó  d’eina per  a
establir unes actuacions i directrius bàsiques a l’entorn de les rieres. Sí que és
ambiciós, ja que no es pretén només actuar en el sistema hidràulic, sinó que va
molt més enllà. Es vol que s’estudiïn els elements vertebradors del territori al
banda  del  seu  planejament,  que  s’haurà  d’adaptar  segurament  amb  una
revisió. Ha de resoldre no només la connectivitat lineal de les rieres sinó també
la transversal a la llera.
Podria  passar  que  alguna  de les  estratègies  que  planteja  el  Pla  estratègic
portés a una revisió futura del POUM, això aniria en paral·lel. 
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6. Pla de Risc d’Inundació del districte de conca fluvial de Catalunya per al
període 2022 – 2027 (PGRI). 

S’explica que és el Pla de Risc d’Inundacions, que està en exposició al públic i
susceptible  de  rebre  al·legacions  fins  al  9  d’agost,  amb  una  presentació
projectada en pantalla i quina relació té amb el Pla director de les rieres, que
s’està redactant per part de l’ACA. 
Es  comenta  que  es  faran  diverses  actuacions,  com  les  relacionades  amb
aplicar mesures estructurals a les rieres de les Arenes i del Palau, orientades a
la  disminució  del  risc  d’inundació  al  nucli  urbà  i  a  l’estabilització  de  les
infraestructures hidràuliques existents i de la llera. També millores puntuals a
l’endegament de la riera de les arenes.

Des de la Comissió de rieres s’apunta que seria positiu fer una al·legació en el
sentit de no deixar de contemplar les dues conques, i que s’hauria d’analitzar
en la seva globalitat, més territorial i integradora.

Es comenta que s’està fent seguiment de com està el Pla director que està
redactant  l’ACA. També s’haurien de trobar  solucions per  tal  que l’aigua es
quedi a la ciutat sense perillositat, i tenir en compte la conca i no contemplar-ho
tot de manera tant lineal. S’ofereix a la Comissió de rieres suport tècnic si volen
fer alguna al·legació al Pla o a l’ACA. 

7. Memòria històrica: Programa 60 anys de la Riuada del 62. 

    S’informa del pressupost i de de la relació del actes i programa esborrany que
s’han anat seleccionant de la programació per a commemorar els 60 anys de
les  riuades  del  62,  que  ha  estat  dissenyat  conjuntament  amb  l’Equip
d’estratègia de rieres i la Comissió de rieres.

     Es recorda que es va crear un grup transversal de treball de commemoració de
l’aniversari de la riuada del 62 per tal de definir el programa d’actes.  També es
comenta que s’està treballant en fer possible el disseny i creació del Memorial
de la riuada.   Un monument prou significatiu en honor a les víctimes de la
Riuada  62,  que  s’ha  encarregat  a  l’artista  Gabriel  Verderi.  (Es  va  fer  una
presentació a la Comissió de Rieres i altra als grups municipals que van donar
el seu vist-i-plau per unanimitat). Em breu es tancarà l’emplaçament i a finals
d’any, es començarien els tràmits per la licitació.

8. Sessions de debat. 

Es comenta que la data probable serà a principis d’octubre de 2022, al Vapor
Universitari  just  acabats els actes de 60è aniversari  de les  riuades  amb un
format  de  Jornada  de  treball.  També  amb  conferència  inaugural,  xerrades
tècniques i taula rodona de debat.   

S’exposa com podria ser la proposta de format  de les sessions tècniques i
participatives, per explicar les rieres, el seu futur i els plans que se’n deriven,
per donar una visió àmplia i qualificada sobre les rieres urbanes, efectes canvi
climàtic, solucions basades en la natura, naturalització, etc ...
Es demana a la Comissió de rieres la seva participació a la taula rodona i se’ls
convida  a  aportar  idees  i  informació  per  tal  de  fer-les  més  atractives  i
participatives. 
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Des de la Comissió de rieres s’estava parlant amb l’ADENC per a fer unes
jornades en un futur, però encara no s’ha pogut definir. La transformació de les
rieres  és  multidisciplinar,  així  que  es  valora  positivament  la  trobada  entre
components de l’Equip d’estratègia de rieres i la Comissió de rieres. Es miraria
de fer-les compatibles i compartir informació per a fer-les conjuntament.

9. Reflexions Comissió de les Rieres de Terrassa. 

-  Esperaven poder veure l’estudi de  300.000km/s  i  agraeixen que el puguin
tenir  després de la reunió per tal de fer una anàlisi del mateix. Creuen, sense
veure-ho que probablement aquest estudi estigui massa basat en dades, sense
prou   mirada  més  de  participació  ciutadana  i  de  territori.  Fan  menció  a
l’urbanista  humanista  i  activista  Jane  Jacobs,  que  amb el  seu  missatge  va
propiciar l’auge d’un nou urbanisme centrat en la perspectiva de gènere i  la
participació ciutadana. 

-  Pregunten  si  s’està  treballant  amb  altres  municipis,  consorcis,  Consell
comarcal etc.. per a treballar conjuntament les rieres.
Es  respon  que  s’està  mirant  d’incorporar  un  anàlisi  i  estudi  d’alternatives  i
ampliar la capacitat a nivell de conca. Dins de l’estudi del Pla estratègic es vol
incorporar aquest anàlisi multidisciplinar. Es comparteix la visió àmplia d’enllaç
vertical entre els dos parcs naturals amb la Via verda del vallès, acord fet amb
el Consell comarcal.  Es remarca la importància de la connectivitat  nord-sud,
amb els cursos fluvials i les diferents infraestructures. 

-  Comenten la seva preocupació en el tema del Pla director que està redactant
l’ACA, ja que no tenen coneixement de quin és el seu contingut. Volen reclamar
un altre tipus de gestió quan a rieres. Comenten que es podria contemplar o
reclamar una altra política de gestió de rieres per part de l’ACA.  S’explica que
no hi ha prou avenços a nivell de municipis, s’acorda de mirar de fer una xarxa
amb altres ajuntaments per a fer projectes o anàlisis comunes.

Sense cap qüestió més a tractar, conclou la reunió a les 19:55 h.


