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2.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL FEM SANT ANDREU-AM 

SOBRE L'ESTAT DE LES RIERES DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal FEM SANT ANDREU-AM, 

en data 14 de febrer de 2020, registre d'entrada número 

E2020002606, sobre l'estat de les rieres de Sant Andreu de la 

Barca, la qual literalment transcrita, diu el següent: 

 

“En Marc Giribet i Gavara, com a portaveu del grup municipal Fem 

Sant Andreu - Acord Municipal a l’Ajuntament de Sant Andreu de 

la Barca.  

 

EXPOSA: 

 

El canvi climàtic és un fet i els fenòmens derivats d’aquest 

canvi són evidents. Es produeixen cada vegada més freqüentment i 

són, en moltes ocasions, violents i perillosos.  

 

Científics experts en canvi climàtic avisen que fenòmens com la 

borrasca Glòria, que ha castigat Catalunya i ha arrasat part de 

litoral, poden ser més freqüents i més intensos en el futur. Hem 

de començar a pensar que l'excepcionalitat possiblement s'ha 

acabat. 

 

El Gloria és un bon exemple de l'augment de la temperatura i del 

canvi climàtic en situació d'emergència. Temporals com aquest 

poden anar a més i el que queda clar que va a més és la 

intensitat dels fenòmens adversos. 

 

Malgrat és prenguin mesures urgents per evitar aquest canvi no 

veurem els resultats fins dintre de molts anys. Per tot això, 

cal apostar per una planificació urbana activa i racional que 

permeti l'adaptació a les noves condicions climàtiques i que 

rebutgi l'explotació, especulació i residència a les zones 

pròximes a la mar o rius. 

 

Cal adaptar els claveguerams i zones inundables a la nova 

realitat. Cal que les nostres rieres i canalitzacions estiguin 

en condicions per afrontar aquest canvis, perillosos en moltes 

ocasions i, que afecten directament a les persones. 

 

Vist l’estat de les rieres que passen pel poble, constatem que 

no es troben en condicions per rebre grans quantitats d’aigua: 

estan brutes i deixades sense cap tipus de manteniment. 



 

 

 

La riera que més ens afectaria és la Riera del Palau. Aquesta 

està en un estat de deixadesa molt lamentable S’hi troben arbres 

caiguts que farien de tap i que en cas d’aiguats quedaria 

afectada seriosament la zona industrial i el tap podria pujar 

afectant altres zones. 

 

Hi ha un punt en què la riera creua amb el canal Sedó. L’aigua 

és filtra amb molta facilitat en aquest canal i en cas de grans 

aiguats, es podrien veure afectades més zones, amb la 

problemàtica que aquest canal no té sortida, la qual cosa 

incrementa el perill. 

 

Un problema afegit és que l’aigua filtrada, al no tenir sortida 

queda estancada i es torna putrefacta amb els problemes 

sanitaris que això comporta. 

 

 

La moció ha estat sotmesa a votació i el resultat ha estat: 6 

vots a favor de FEM Sant Andreu-AM i 2 de PODEMOS; 10 vots en 

contra del PSC-CP i 2 de C’s; per la qual cosa, no assolit el 

nombre de vots perquè siguin aprovats els acords següents: 

 

PRIMER: Redactar un informe tècnic sobre possibles punts negres, 

barreres que poden afectar a la retenció de grans quantitats 

d’aigua, revisió de rieres, canals etc. 

 

SEGON: Emprendre les mesures correctores per evitar al màxim 

possible els efectes greus.  Som conscients que és impossible 

tenir la totalitat del risc eliminat, però si que cal disminuir 

al màxim les seves conseqüències. 

 

TERCER: Revisar les grans canalitzacions com la de la Riera 

Canals, sobretot al seu pas pel Parc Montserrat Roig que podrien 

tenir un tram trencat, i la que baixa del Torrent de la Fava. 

 

QUART: Demanar amb caràcter d’urgència a les administracions 

responsables de les rieres, que realitzin les actuacions 

necessàries per mantenir-les en bon estat i evitar conseqüències 

greus”. 
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