PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Els Portaveus dels Grups municipials de la CUP, de TeC, d’ERC-MES, de
Ciutadans i del PPC, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la
següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
La majoria de la població de Terrassa té a la memòria la tràgica nit del 25
de setembre de 1962, en la que entre morts i desapareguts la població de
llavors va perdre més de 300 habitants.
Hores d'ara, un cop transcorreguts quasi 55 anys d'aquells fatídics fets, les
rieres de la nostra ciutat continuen sent un perill clar per a la seguretat de
la ciutadania que viu als voltants d’elles. Cada cop que el cel es torna fosc i
les previsions apunten pluges, la memòria col·lectiva es desferma i els
records i fantasmes del passat sorgeixen més vius que mai, la por i
l'angoixa tornen a les nostres llars i, sobretot, els més grans reviuen
records, plors i llàgrimes.
És en aquest sentit que familiars d'infants desapareguts en aquells fatídics
dies busquen ansiosament i incansablement pistes que els permetin saber
que va passar amb ells, si son vius, si estan adoptats o si van ser venuts
per les màfies del regimen franquista.
El grup d'afectats "Niños desaparecidos de la riada", també estan actius i
col·laborem conjuntament per trobar solucions als problemes passats i
futurs.

Des de fa un parell d'anys, les Associacions de Veïns confrontants amb les
rieres de les Arenes i del Palau, es coordinen i uneixen esforços per
aconseguir unes rieres netes, sense perills i amb el manteniment necessari
per a evitar que, en cas de riuades, vides i bens no en pateixin les
conseqüències.
Autoritats municipals i autonòmiques, juguen al gat i al ratolí, amagats
darrera un problema de competències, que no fa més que mostrar la seva
incompetència per solucionar, d'una vegada per totes, aquest greu
problema, que molts entreveiem, pro que politics i tècnics es neguen a
acceptar.
Hem efectuat reunions, hem plantejat solucions, ens hem manifestat, hem
protestat, hem destinant diners de les inversions de districtes a pal·liar el
problema, hem exigit participar en les reunions i comissions que, sembla
ser, es duen a terme entre l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) i
l'Ajuntament. Les promeses, incloses les de l’alcalde, esdevenen
promeses, fets pocs, els pressupostos municipals son engrunes per
acontentar ingenus i silenciar consciències.
Però tot té el seu límit, la paciència de la ciutadania ha dit PROU!!!
Demanem que el problema de les rieres i torrents de Terrassa esdevingui
un debat obert entre tots els grups municipals, que estigui a l'agenda del
Ple Municipal, que es dediquin esforços i pressupostos a pal·liar la greu
situació.
I, es per tots aquests motius que l’Ajuntament de Terrassa, pren els
acords següents:

Primer.- Projectar la neteja i retirada de vegetació de forma efectiva i
immediata de tots aquells trams de la riera de Les Arenes que resten per
esbrossar, així com tots els trams urbans de la riera del Palau i dels
torrents que hi desemboquen.

Segon.- Exigir a l’Agencia Catalana de l’Aigua que posi en calendari les
actuacions per arreglar talussos i espigons, incloent la construcció dels
murs que manquen,

així com totes aquelles mesures que siguin

oportunes en pro de la seguritat de la ciutadania, de forma que la
successió de totes les mesures necessàries, no superi el termini de
desembre de 2018.

Tercer.- Demanar a l’Agencia Catalana de l’Aigua que les Associacions de
Veïns compromeses amb les rieres de les Arenes i del Palau participin de
les reunions, per ara bilaterals, que es produeixin entre aquesta Agència i
l'Ajuntament.
Així com, el compromís amb aquestes Associacions de Veïns de fer-los
arribar tota la informació i documentació que es comparteixi entre
l’Agencia Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament en un termini no superior a 15
dies.

Quart.- Constituir amb caràcter d'urgència la Taula Municipal de Les
Rieres i Torrents de Terrassa, en dependència del Consell de Medi
Ambient, i donant veu a la Coordinadora per tal que es recullin les seves
demandes, experiències i reclamacions. Aquesta Taula, haurà com a
mínim de debatre sobre el pressupost municipal dedicat al manteniment

de les rieres i, prendre en consideració els convenis de col·laboració entre
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament.
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