GRUP DE TREBALL
PROJECTE D’AVALUACIÓ D’ACTUACIONS A LA RIERA DE CABRILS
Convocant: Regidoria de Medi Ambient
Dia: 8 de gener de 2016
Hora: 19 h.
Lloc: Sala de Serveis tècnics, Ajuntament de Cabrils

Participants: Marta Gómez Pons (Regidora de Medi Ambient i Regidora
d’Urbanisme i Habitatge, representant a CiU), Blai Serena Vidal (BVS &
PARTNERS BARCELONA), Xavier Benlloch Cama (Cap de Serveis Tècnics),
Lina Morales Serra (Alcaldessa), Miguel Doñate Sastre (Regidor de
Participació, Transparència i Regeneració Institucional), Raül Serra i
Fàbrega (Regidor, representant a ERC), Jofre Herrero (representant a MUC)
i Peter A. Oberle (Regidor, representant a PSC)
Resum:1
El grup s’inicia amb la presentació de mans de Marta Gómez Pons, Regidora
de Medi Ambient, de l’objecte del grup de treball que consisteix bàsicament
en avaluar conjuntament les actuacions que s’han de projectar a la llera de
la riera de Cabrils per garantir l’estabilitat dels seus murs perimetrals en tot
el tram urbà tal i com es recollia en la convocatòria prèvia2.
Tot seguit, Xavier Benlloch estableix els antecedents a la problemàtica que
avui ens ocupa: la rierada de 1996 i les posteriors intervencions per
estabilitzar la llera de la riera, especialment l’execució d’un seguit de
travesses. Tanmateix, relata algunes de les conseqüències que aquestes
intervencions han tingut els darrers anys com ara la desestabilització de
trams dels murs perimetrals i el conseqüent esfondrament parcial del
paviment.
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D’acord al protocol de funcionament dels Grups de Treball, aquest document ofereix un
primera versió sintètica i l’acte completa serà accessible properament en format àudio.
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Al final d’aquest document s’adjunta la convocatòria que s’adreçà als grups municipals del
Consistori el 17 de desembre.
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A continuació és Blai Serena, responsable de l’empresa adjudicatària, qui
presentarà a les persones assistents la diagnosi que han realitzat de la riera
de Cabrils i les possibles actuacions que d’aquest anàlisi se’n derivarien i
que seran la base del projecte pel que han estat contractats. Un projecte
que, apunta, s’emmarca en un context d’austeritat econòmica i d’una
relativa complexitat derivada de l’àmbit competencial que afecta tota
intervenció en la riera així com en la voluntat d’alterar mínimament la seves
condicions mediambientals presents i garantir els seus usos socials actuals.
La diagnosi ha confirmat el descens del nivell de la llera i com això esta
afectant o pot afectar a l’estabilitat dels murs perimetrals, les travesses, els
ponts així com els pous i canalitzacions ubicats en el llit de la riera. També
s’ha

destacat

com

els

abocadors

d’aigua

estan

augmentant

la

desestabilització d’algun d’aquests elements.
Les propostes haurien de tenir per objectiu consolidar i reforçar (davant de
qualsevol sobrevinguda d’aigua) aquests elements (ponts, travesses,
abocadors, pous) i alhora garantir un nivell òptim del nivell de la llera. En
aquest sentit, ha explicat que el projecte d’actuacions que presentarà
només serà efectiu amb la garantia de l’Ajuntament de fer un posterior
manteniment del nivell de la llera a partir de l’aportació dels sediments per
compensar la reduïda aportació natural (producte de la urbanització del
territori).
Igualment, presenta altres intervencions puntuals que tenen un doble
objectiu, corregir determinades actuacions anteriors i alhora crear un clima
favorable a l’acceptació del projecte per part de l’ACA
competència.

Aquestes

intervencions

són

la

substitució

-qui té la
dels

actuals

accessos de forma que no ocupin el curs de l’aigua i la substitució del pont
de la Gleva.
Posteriorment, els diferents membres formularen preguntes, aportaren
alguns punts de vista, etc. principalment en relació a les intervencions
proposades. Una visió compartida per tots els membres és que aquesta és
només una primera fase (que podria ser abordada en diferents fases
dependent de disponibilitat econòmica) dirigida a garantir l’estabilitat de la
llera de la riera i així, dels serveis i especialment dels murs perimetrals que
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són els que garanteixen la seguretat dels paviments que transcorren
paral·lels a la riera. Però com hem de contemplar altres intervencions
futures com fer actuacions per reduir l’arribada d’aigües a la riera, la
renaturalització de la riera...

3

