Comissionat de Participació Ciutadana

REUNIÓ VISITA RIERA DE CAN CABASSA DE MIRA-SOL
30 DE MAIG DE 2018
Assistents:
Sra. Carmela Fortuny, Presidenta Consell de Barri
Sr. Xavier Barbany, Sotspresident Consell de Barri
Sr Josep Lluis Lolo, APP i VV Mas Gener
Sr. Josep Marti, APP i VV Mas Gener
Sra. Mireia Ingla, ERC-MES
Sr. Eva Lafuente, ERC-MES
Sr. David Fernandez, PDeCAT
Sr. Pere Soler, PSC
Sr. Josep Maria Àngel, ICV-EUiA
Sr. Joan Puigdomenech, Regidor de Medi Ambient i Participació
Sr. Víctor Martínez, director d’àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat
Sra. Marina Casals, sots directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris
Sr. Sergi Sempere, tècnic forestal
Sr. Miquel Muñoz, tècnic Acció als Barris
Sr. Isaac Villa, tècnic Acció als Barris
Sra. Carmen Ramírez, veïna
Sr. Manel Cervantes, veí
Sr. Manuel Moreno, veí

Hora: 18:30 hores
Lloc: Riera de Can Cabassa (cantonada carrer Fuerteventura amb carrer Vigo)

ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS
S’inicia la sessió exposant l’objecte d’aquesta visita, arrel de les sol·licituds rebudes al
Consell de Barri en referència a l’estat actual de la riera i els suposats abocaments d’aigües
brutes que expliquen els veïns/es.
El projecte de naturalització de la riera de Can Cabassa està finalitzat i validat per tots els
organismes competents. El 24 d’abril es va publicar el projecte i ara està en el termini de
rebuda d’al·legacions. Un cop finalitzat aquest termini, s’iniciarà la licitació per executar el
projecte, que pot tenir una durada aproximada de 6 mesos. Es proposa organitzar una
reunió explicativa del projecte per als veïns/es més propers a la riera.
Durant la visita els veïns/es exposen que hi ha abocaments d’aigües brutes i que fa pudor. A
més a més, exposen que la riera està molt deteriorada per l’erosió de l’aigua i que en algun
punt podria haver-hi esllavissades del terreny.
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S’explica que s’han realitzat informes de la qualitat de l’aigua i estan dintre dels valors
admesos. Es possible que de manera puntual algun veí/na faci abocaments però es molt
difícil de controlar. Hi ha tot un protocol establert en cas d’abocaments indeguts.
Els veïns/es es queixen per la gran quantitat de mosquits que hi ha a les zones properes a la
riera. Per part de l’Ajuntament s’explica que hi ha una empresa contractada que realitza
inspeccions i tractaments dels punts crítics. Aquesta empresa confirma que a la riera no es el
focus de criança, tot i que es realitzen tractaments periòdics.
Els tècnics visiten també el segon punt tractat al Consell de barri, per valorar el seu estat. I
tindran una reunió amb el veí en particular que no ha pogut assistir a la visita conjunta.

Sent les 19:15 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.
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