
 

Resum temes tractats Grup de treball de Torrent Xor iguer 
30 de març a les 19h 
Casal de Mira-sol  

 
Las Sessió es desenvolupa principalment com a presentació de l’Estudi 
d’innundabilitat i estat del projecte de millora dels Torrent de Can Cabassa i Torrent 
Xoriguer. Treball realitzat des de qualitat Urbana de l’Ajuntament, juntament amb un 
equip extern, i amb l’ACA. 
 
La Isabel Vega, tècnica responsable del projecte, explica la feina desenvolupada i els 
resultats del treball fins al moment. 
 
Al llarg de la sessió i al torn obert de paraules s’expressa per part dels assistents un 
conjunt de comentaris: 
 
Es destaca la manca de manteniment realitzat als torrents.  
S’explica el conjunt de problemàtiques relacionades amb l’erosió que genera el torrent 
al pas al carrer Fuerteventura i altres.  
Es demana la reducció dels problemes que generen els torrents (mosquit tigre, 
seguretat, rates).  
No es considera adequada la naturalització dels trams de torrent ja encaixonats, i es 
demana que es treballi amb l’ACA les possibilitats de cobriment.  
Es demana que s’informi als veïns afectats un cop hi hagi tota la informació relativa als 
torrents. 
 
 
 
Resum temes tractats Grup Treball de Torrent Xorigu er,  
15 de juny a les 20h. 
Casal de Mira-sol 
 
El Tinent d’Alcalde Damià Calvet va explicar que s’havia fet una segona reunió a 
l’ACA, i en relació al Torrent Xoriguer, tenint en compte diverses consideracions 
(endegament previ, reducció del cabal d’aigua amb un va-i-pas,...) es podia reduir el 
període de retorn a 100 anys. Això permet estudiar de nou la viabilitat del cobriment 
del Torrent Xoriguer. S’ha desenvolupat un aixecament topogràfic en detall i es 
segueix treballant el projecte. I en aquests moments s’hi continua treballant. En relació 
al Torrent de Can Cabassa el projecte segueix els mateixos termes i es segueix 
treballant en les basses de laminació, la reducció de velocitat de l’aigua, entre d’altres i 
la naturalització de la riera. 
 
Els comentaris dels assistents:  
 
Diversos assistents mostren la satisfacció de saber que es pot estudiar de nou el 
cobriment del Torrent Xoriguer. 
 
Xavier Humet comenta que un cop coberta si serà possible que hi hagi carril bici.  
En resposta a aquest comentari, es va explicar que tot i coberta la riera segueix sent 
domini de l’ACA, per tant s’ha de consensuar amb ells la proposta. 
 



 

Josep Maria àngel, pregunta si és possible cobrir el tram de la riera de Can Cabassa 
que esta encaixonat. 
En resposta s’explica que aquest torrent no reuneix les mateixes condicions que el de 
Xoriguer, i que l’ACA no n’ha modificat els condicionants, i que no és possible cobrir de 
forma intermitent un torrent. 
 
També es destaca que hi ha molta presencia de mosquit tigre, i que cal intervenir.  
Es comenta que no podem modifica la llera ja que és competència de l’ACA. I que s’ha 
intensificat les inspeccions i es tira producte de forma periòdica per matar les larves 
que hi poden haver a l’aigua estancada. 
 


