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‘8 milions en impostos, exigim un riera neta i segura’

Reivindicació unànime del
moviment veïnal
Ramon Clariana, Pt. FAVT

La Comissió de les Rieres denuncia la paràlisi de les administracions.

A

mb el lema «8 milions en impostos, exigim una riera neta
i segura», la Comissió de les
Rieres de Terrassa convocà el passat
17 de febrer una jornada reivindicativa consistent en la col·locació de pancartes a diversos ponts sobre les rieres
i una concentració i lectura del manifest de denúncia (llegir a continuació)
de la greu situació de paràlisi dels
acords i compromisos de les administracions compromeses: Generalitat
(Agència Catalana de l’Aigua-ACA)
i Ajuntament de Terrassa. Tot i així,
finalment, amb la constitució de la
Taules de Rieres es concreta un primer compromís amb l’Ajuntament
per tractar el problema.
Sobre les rieres de Terrassa, l’ACA
i l’Ajuntament
En l’edició del 8 de febrer, Diari
de Terrassa es feia ressò en portada,
editorial i pagina 3 de la sentència
del TSJ de Catalunya sobre el recurs o recursos de l’Ajuntament de
Terrassa envers de qui era la responsabilitat de mantenir les rieres de la
nostre ciutat en perfecte estat de
conservació i neteja.
Al marge de les consideracions envers la sentència, del seu retard i d’altres aspectes que potser els juristes i
els responsables polítics de l’ajuntament tindran a bé fer, volíem fer esmena d’alguns comentaris publicats
per aquest i d’altres diaris de la ciutat.
En primer lloc, en el requadre «La
Taula de les Rieres», es comenta que
les rieres necessiten d’una intervenció
integral per, a continuació, definir que
la de Les Arenes és per acabar amb
la imatge de marginalitat; cosa que
és certa, però no és menys cert i molt
més important la seva perillositat, que

▪ Constitució de la Taula Municipal de les Rieres, dimecres 28 de febrer al Centre Cívic Montserrat Roig.

si bé no és previsible que pugui arribar
a les magnituds del fatídic any 1962,
no és menys cert que el lamentable estat dels fonaments d’alguns trams dels
seus murs de contenció poden provocar tràgiques conseqüències, al marge
dels episodis de por e indignació en
el record de milers de ciutadans que
encara recorden aquella tràgica nit del
25 de setembre de 1962.
Es parla contínuament de la necessitat de la neteja de les rieres, tan la del
Palau com la de Les Arenes, però els
membres de la Comissió Ciutadana
de Les Rieres de Terrassa (més de 20
entitats veïnals), volem fer especial esmena en el manteniment, conservació
i finalització dels murs de les rieres i
torrents que configuren la trama ur-

bana d’aquests més de 12 kilòmetres.
D’altre banda, aquesta sentència
torna a posar de manifest que la pica
baralla entre les dues administracions
redunda en perjudici d’una ciutadania
que assisteix perplexa i indignada a un
intercanvi de denúncies, recursos i altres martingales judicials que fan eternes les solucions, que ofeguen l’esperit
de col·laboració entre entitats veïnals
i les administracions i que finalment
encoratgen la rebel·lia i la incredulitat
envers els polítics i la justícia. 8 milions d’euros en impostos recaptats per
l’ACA, són molts diners per menysprear d’aquesta manera als nostres
veïns i veïnes.
Volem donar les gràcies als mitjans
de comunicació de la nostre ciutat,
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per que sense ells, ni tindríem veu, ni
coneixeríem la situació actual i del dia
a dia de les filigranes d’aquestes administracions que semblen mes preocupades en donar-se cops a l’esquena
que solucionar els problemes.
Finalment volem denunciar enèrgicament el fet que en el Ple Municipal del mes de juny del 2017 es va
acordar per unanimitat constituir
la Taula de les Rieres però a data
d’avui, malgrat les insistències de les
organitzacions veïnals, encara no ha
estat convocada la Taula, “para muestra un botón” que deia aquella.
Comissió de les Rieres de Terrassa. 17
de febrer de 2018

Des de la FAVT, considerem
molt positiu el treball col·lectiu de
la Comissió de Rieres de Terrassa
(formada per 21 associacions de
veïns entre les quals hi ha federades
i no, i la mateixa FAVT) que tenim
com a objectiu comú aconseguir
una neteja i manteniment adient
dels llits de les rieres i torrents de la
nostra ciutat.
Una bona mostra és l’acció collectiva, amb pocs precedents a la
nostra ciutat, quan dissabte 20 de
febrer vàrem col·locar, de manera simultània, 18 pancartes amb
el mateix contingut, en diferents
ponts sobre les rieres de les Arenes
i del Palau.
En elles s’exigeix rieres netes i segures i es fa esment als 8 milions
d’euros que els terrassencs hem
pagat, dins del cànon de l’aigua, a
l’ACA. Organisme que segons una
recent sentència judicial no està
obligat a mantenir en les degudes
condicions de seguretat els llits de
rieres i torrents situats en els trams
urbans de Terrassa.
La primera notícia després
d’aquesta acció ha estat la decisió de
l’Ajuntament de constituir el 28 de
febrer la Taula Municipal de Rieres
(on hi serem, entre altres, membres
de la Comissió de Rieres). Des de
la FAVT considerem que el seu
primer treball ha de ser sumar els
esforços de tots els membres per
aconseguir una negociació entre
l’ACA i l’Ajuntament de Terrassa
que permeti establir i executar un
pla estable de neteja i manteniment
de les rieres i torrents, fent que el bé
comú de la ciutadania estigui per sobre de desacords i sentències judicials, de cara a garantir la seguretat de
les veïnes i veïns de la nostra ciutat.

El Ple municipal desestima les al·legacions de les AV als pressupostos

E

l ple municipal de febrer ha
desestimat les al·legacions presentades per la Favt als pressupostos municipals per millorar la
neteja viària, i donant suport també a
al·legacions per ampliar l’horari dels
centres cívics els caps de setmana i
per urbanitzar sis carrers pendents al
Segle XX, segons al·legacions efectuades per l’AV Sant Pere Nord i Barri
Segle XX.
La Federació d’Associacions veïnals
de Terrassa presentà una consideració i diverses al·legacions a l’aprovació
inicial dels pressupostos municipals
2018, feta pel plenari municipal el
passat mes de gener, i i que han estan
en tràmit d’exposició pública fins el
passat 12 de febrer.
En les seves al·legacions, la plataforma veïnal expressa com a consideració inicial la seva “protesta formal”
donat que l’Ajuntament no els ha
convocat a una reunió prèvia a l’aprovació dels pressupostos, tal com es
feia des de fa anys, segons assenyala
la FAVT, en la qual s’informava del
contingut d’aquests pressupostos a
la mateixa FAVT, entitats sindicals
i econòmiques, per tal de recollir-ne
l’opinió de les entitats participants.
Per això, la FAVT al·lega que s’incorpori a la normativa municipal dels
pressupostos “un informe que reculli
les sol·licituds i opinions sobre els
Pressupostos de la FAVT, entitats
sindicals i econòmiques, com ja són
preceptius els Informes dels Consells
de Districte”.
Referent a la neteja pública i la re-

collida de residus, amb moltes deficiències en opinió de gran part del
moviment veïnal i de la ciutadania,
la FAVT sol·licita “un major esforç
d’inversió” que compensi les grans
retallades, indica la FAVT, així com
una millora “de la gestió a tots els nivells” per part de l’empresa municipal
Eco-Equip, a més d’una auditoria
que es demana reiteradament a la
Taula de Gestió de Residus, la qual
es considera “bàsica per poder conèixer les febleses i deficiències existents
i així poder adoptar mesures eficaces
per a la seva millora”.
Seguint amb les al·legacions, la
FAVT dona suport a l’al·legació feta
per l’AV Sant Pere Nord, que reclama que els pressupostos de 2018 hi
hagi una partida per ampliar l’horari
d’obertura dels centres cívics de la
ciutat els caps de setmana, per aconseguir un major dinamisme d’activitats cíviques, culturals i d’esbarjo.
També dona suport a la demanda
de l’AV Barri Segle XX per tal que
s’incorpori als pressupostos una partida per urbanitzar al barri alguns
dels sis carrers que encara no ho estan, i que es doni així compliment a
una proposta que ja es va aprovar l
passat 2017 pel Ple en aquest sentit.
L’alcalde Alfredo Vega justificà la no
aprovació del conjunt de les mateixes
tot considerant que eren de «caràcter
polític i genèric, la majoria», així com
que algunes, de fet, estarien contemplades en el pressupost. En tot cas,
potser en un intent per amenitzar
aquest rebuig total, assegurà que «es

podran tractar en els òrgans pertinents».
En resum, Vega afirmà que són
«molt genèriques i no corresponen
als pressupostos», per més que reconegué el seu «valor polític», anunciant que donaran resposta per carta
a totes les associacions veïnals, però
«per la seva naturalesa no poden ser
incorporades, cal desestimar-les».
Aquest argument va ser contestat
pel regidor de la Cup, Marc Medina,
qui va subratllà el caràcter de «defectes tècnics o formals» dels arguments del govern per desestimar les
al·legacions, sobre terminis de temps
o errors formals. Declarant compartir les al·legacions presentades per les
AV en la seva majoria, Medina trobà
«significatiu que les AV no puguin
fer una crítica global al pressupost
amb al·legacions», que no hi hagi per
a la «crítica política».
Medina emfasitzà el que considera
una «manca de participació ciutadana en el procés i que és el motiu
principal del nostre rebuig», criticant la manca de temps i presses
per aprovar temes que requereixen
estudi i debat. Una qüestió a la qual
l’alcalde Vega respongué afirmant
que els consells de districte van tenir «com a mínim 10 dies per per
mirar els números», admetent, però,
que «la trobada amb la FAVT no es
va fer aquesta vegada, per tema de
calendari».
Completà la justificació o disculpes d’en Vega l’extinent d’alcalde
durant el procés pressupostari i ara

oposició, Miquel Sàmper, afirmant
que aquest any «no s’han fet les sessions prèvies», i remetent a les «circumstàncies del país». Recordà que
«l’any passat es va explicar per àrees
a tots els districtes» i demanà a en
Vega: «Crec, Alcalde, que cal empatia i participació de tothom, no es
pot respondre com un mer tribunal,
cal contestar a tothom i que hi hagi
l’espai que no s’ha pogut tenir».
En Vega admeté que «aquest
any no s’han fet, però hi ha hagut
voluntat d’explicar», i garantí que
«entenem que es una qüestió polític i ho farem així a tots els aspectes
plantejats, perquè són assenyats i cal
respondre».
En el torn de Precs i preguntes,

mentrestant, el regidor Emiliano
Martínez, de TeC, demanà si el govern tenia algun pla o calendari en
relació als treballs que les rieres necessiten. Marc Armengol, responsable de l’àrea es limità a afirmar,
primer, que tot i conèixer la sentència, encara no disposava de l’estudi
tècnic de la mateixa, necessari per
poder extreure conclusions. D’altra
banda, assegurà que la neteja ja fa
temps que la realitza l’Ajuntament
amb recursos propis i subvencions
de l’ACA. Sobre el manteniment,
encara estarien negociant.
El regidor de la CUP votà contra
el rebuig a les al·legacions de les entitats veïnals, mentre TeC i ERCMES s’abstingueren.

