Comissionat de Participació Ciutadana

REUNIÓ AMB VEÏNS SOBRE ELS PROJECTES DE NATURALITZACIÓ I COBRIMENT DE
LA RIERA DE CAN CABASSA I EL TORRENT DE XORIGUER DE MIRA-SOL
5 DE JULIOL DE 2018
Assistents:
Sr. Joan Puigdomènech, President Consell de Barri
Sra. Almudena González, tècnica de Manteniment Urbà
Sr. Gerard Riba, cap de secció de Manteniment Urbà
Sra. Ester Castanyer, tècnica de Comunicació de Barris
Sra. Isabel Vega, responsable del projecte d’integració urbana i naturalització de la riera de
Can Cabassa
Sr. Martí Olivera, autor del projecte bàsic de cobriment del Torrent d’en Xoriguer i riera de Can
Cabassa (entre Pompeu Fabra fins a la confluència amb Xoriguer).

Sr Josep Lluis Lolo, APP i VV Mas Gener
Sra. Inmacualda Valderrama, AV Sant Joan Mira-sol
Sr. David Fernandez, PDeCAT
Sr. Josep Maria Àngel, ICV-EUiA
Veïns i veïnes propers a la riera.
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Mira-sol

RESUM DE LA REUNIÓ
Inicia la sessió el Sr. Puigdomènech, que es presenta com a nou president del Consell de Barri,
en substitució de l’actual alcaldessa, Carmela Fortuny.
La Sra. Isabel Vega explica el projecte d’integració urbana i naturalització de la riera: remarca
que és el mateix que ja van presentar al gener del 2017, que ara ha acabat tota la tramitació.
El projecte consta de dues àrees diferenciades: un sector comprès entre el carrer Pompeu
Fabra i el passeig del Nard i un altre sector des de entre la confluència de la riera i el torrent
fins a la zona de Mas Gener. L’objectiu en els dos casos és minimitzar els efectes de la força de
l’aigua, estabilitzar els talussos més erosionats i generar nous espais d’ús ciutadà a l’entorn
de la riera. Per fer-ho, es preveu les següents accions:
•

Laminació de l’aigua de la pròpia riera amb la construcció de basses que donin
cabuda a part del cabal, ajudant a que no baixi amb tanta força, no erosioni tant els
talussos i sigui de més qualitat. Es preveu fer-les amb paviment permeable perquè
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l’aigua pugui anar cap al subsòl i no es quedi allà acumulada. L’objectiu és allunyar al
màxim l’aigua de les cases.
•

Col·locació d’entramats vegetals als marges de la riera per estabilitzar els talussos
malmesos per l’erosió.

•

Habilitar un mirador i un camí d’accés a la riera (des del carrer Fuerteventura). Es vol
guanyar un espai per gaudir de la riera i també un itinerari que permeti creuar d’una
banda a l’altra.

•

Creació d’un nou espai d’ús ciutadà a partir del carrer Gijón: es tancarà el carrer amb
mobiliari urbà i es genera una entrada a la nova àrea verda a tocar de la riera. Es
proposa plantar-hi nou arbrat per genera un nou paisatge i fer una rasa drenant que
limiti amb la riera.

-

El Sr. Lolo pregunta si aquest projecte ajudarà a resoldre el problema del carrer Conca,
que quan plou molt, la xarxa va molt plena i s’aixequen les tapes del clavegueram.
S’explica que aquesta problemàtica no entra dins el projecte i s’ha d’abordar a part, ja
que hi ha xarxa d’aigües pluvials però també residuals i, per tant, no es pot descarregar a
la riera. També s’explica que hi ha un col·lector d’aigües de l’AMB a tocar de la pista de
Mas Gener que impedeix fer cap actuació ni plantació en un radi de 5m al voltant del
col·lector.

-

Alguns veïns manifesten la seva inquietud perquè el projecte afecti les seves propietats.
Se’ls hi explica que l’objectiu és, precisament, resoldre els problemes d’erosió del sòl que
pateix alguna de les cases, i allunyar al màxim d’aigua dels habitatges. Sí que serà
necessari expropiar algunes parcel·les a tocar de la riera que no estan edificades per
poder executar el projecte en el tram entre la confluència amb Xoriguer i les pistes de Mas
Gener.

El Sr. Olivera explica el projecte bàsic de cobriment dels trams de riera en calaix del Torrent
Xoriguer i Can Cabassa (el tram en calaix des de Pompeu Fabra fins a la confluència amb
Xoriguer).
•

L’ACA ha acceptat que el torrent es consideri com un col·lector d’aigües pluvials,
reduint el període de retorn necessari per als càlculs per sota dels 500 anys que
s’havien previst inicialment. En el cas de la riera de Can Cabassa, si que s’ha calculat
el retorn a un període de 500 anys.
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•

Es proposa cobrir el sector amb plaques alveolars i fer pous de registre i petites
entrades per permetre l’entrada de maquinària petita i fer manteniment.

-

Els veïns assistents pregunten per l’afectació a les finques. S’explica que algunes finques
tenen els murs sobre la zona afectada per l’actuació i que caldrà enretirar-los un tros. Això
implicarà processos d’expropiació de la part de les parcel·les afectades.

-

El veïnat exposa un problema de manca de manteniment al torrent, amb zones on la gent
hi tira brossa. Preocupa que si es cobreix, la problemàtica vagi a pitjor. S’explica que el
manteniment està previst i que, un cop cobert, no es podran tirar deixalles a la riera.

Calendaris d’actuació dels projectes:
•

Projecte d’integració urbana i naturalització de la riera de Can Cabassa
o
o
o

•

El projecte està fet i ha estat en exposició pública del 23 de maig al 23 de juny.
En cas que no hi hagi al·legacions (en el moment de la reunió no es té aquesta
informació), s’aprova automàticament i pot començar el procés de licitació.
Es calcula que podria estar licitat a finals d’any i començar obres al 2019.

El projecte de cobriment del torrent de Xoriguer i un tram de la riera de Can
Cabassa:
o
o

Hi ha fet el projecte bàsic.
Es preveu licitar la redacció del projecte executiu durant el segon semestre
d’aquest any 2018.

Sent les 20:15 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.
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