MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE
LA RIERA DE RUBÍ
Tot i que la Riera és un element inherent al paisatge de Rubí, la ciutat no l’ha viscut en
total importància pel que suposa i pel que representa; és origen del nostre poblament i
clau en la seva evolució històrica. Durant l’última dècada l’Ajuntament ha fet un esforç
per millorar-ne l’aspecte i la qualitat ambiental, i prova d’aquest reinterès per la Riera
és que el mes de febrer del 2016 es aprovar per unanimitat una moció que demanava
a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i a la Generalitat que assumissin tasques de
neteja i manteniment a la riera. Tot i així, creiem que amb l’eix de la Riera s’ha d’anar
molt més enllà i que cal treballar per tal d’integrar-lo a la ciutat com a eix vertebrador
des de diversos punts de vista: social, ecològic, ambiental, de mobilitat, etc. També és
necessari treballar aquest eix en la seva totalitat, des del seu naixement a la Riera de
les Arenes fins al riu Llobregat, no només el tram de Rubí.
Actualment la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori de la Generalitat
estan
desenvolupant
el
projecte
“Vies
Blaves”
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/294590/ca/rius-llobregatanoia-cardener-disposaran-300-km-vies-blaves-vianants-ciclistes.do), un projecte que
crearà 306 quilòmetres de camins per a vianants i ciclistes al llarg dels rius Llobregat
(186 km), Anoia (50 km) i Cardener (70 km). El projecte “Vies Blaves” beneficiarà a 5.2
milions de persones (70% dels catalans)de 65 municipis que es troben a menys de 30
minuts de l’eix del Llobregat. Amb aquesta actuació, de més de 25 milions, es vol
afavorir la dinamització turística de les comarques de Barcelona, recuperar la salubritat
i el paisatge dels entorns fluvials, posar en valor camins històrics i dotar les poblacions
riberenques d’infraestructures de lleure de qualitat.A més del patrimoni cultural situat a
tocar dels rius, les Vies Blaves travessaran tres parcs naturals, 12 espais naturals
protegits i vuit espais turístics. Més concretament, la Via Blava Llobregat recorrerà les
comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el
Barcelonès. S’iniciarà a les fonts del riu, a Castellar de n’Hug, i finalitzarà a la
desembocadura del Prat de Llobregat, unint indrets com Sant Benet de Bages,
Montserrat i 15 colònies tèxtils.
Creiem que integrar la Riera de Rubí i la Riera de les Arenes a aquest projecte seria
una molt bona oportunitat per posar en valor l’eix fluvial que creua la nostra ciutat, i
transformar la Riera i els seus entorns urbans i naturals immediats en un eix cívic de
referència, que relligui la ciutat de nord a sud i de ponent a llevant. Més enllà de la
proposta que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) tingui per aquest eix,
creiem necessària la redacció i posterior execució d’un Pla Director de la Riera de
Rubí que contempli els següents aspectes:
1) Eliminació de tots els punts de vessament d’aigües residuals que encara van
directament a la Riera.
2) Neteja i sanejament de la seva llera i marges, com ja s’està iniciant.
3) Eliminació de la vegetació al·lòctona (canyar, etc.), com ja s’està fent.
4) Introducció d’espècies vegetals típiques de les rieres mediterrànies.
5) Creació d’un camí per al passeig de persones i ciclistes, amb el suport d’un
sistema d’avisos per possibles emergències de rierades (en aquest cas integrat
dins del projecte “Vies Blaves”), fent estudi d’inundabilitat i seguretat que tingui
en compte l’encaix de la Riera i el període de retorn de la mateixa que fes
factible el passeig per vianants i ciclistes. En aquest sentit, cal tenir presents els
fets del 25 de setembre del 1962.
6) Millora de les connexions de vianants que permetin salvar la Riera, que
actualment són molt escasses i no reuneixen les característiques desitjables.

7) Ordenació de tot l’eix, que actualment té tot un conjunt d’espais sense una
ordenació clara i amb usos diversos, des d’horts a solars on s’acumulen
materials d’obra, terres i runes, passant per antigues construccions actualment
abandonades o espais on aparquen vehicles.
8) Coherència del Pla Director des de la Riera de les Arenes fins al riu Llobregat
en cas de tirar-se endavant.
9) Coherència amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rubí que
finalment s’aprovi.
10) Enfocament de la Riera de Rubí com el principal Connector Ecològic Fluvial de
l’entorn dins la seva matriu territorial, i per tant, prioritzant el manteniment de la
biodiversitat en totes les actuacions que s’hi facin.

És per això que es proposen els següents acords de ple:
1) Instar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí a demanar a la Diputació de
Barcelona, a través del catàleg de serveis del 2017 (servei “Plans directors
d'equipaments i espai públic”), la redacció d’un Pla Director de la Riera de Rubí que
tingui coherència amb el projecte “Vies blaves” de la Diputació de Barcelona.
2) Instar a l’equip de govern a assumir les despeses de la redacció del projecte amb
pressupost municipal en cas que la Diputació de Barcelona denegui l’ajut sol·licitat.
3) Instar a l’equip de govern a assegurar que la redacció del Pla Director de la Riera de
Rubí es faci amb un procés de participació ciutadana i de treball conjunt amb les
entitats del municipi o municipis afectats que hi mostrin interès.
4) Instar a l’equip de govern a explicitar en la sol·licitud a la Diputació de Barcelona la
voluntat i desig d’integrar la Riera de Rubí a la xarxa de “Vies Blaves”.
5) Instar a l’equip de govern a fer arribar els acords d’aquesta moció als Ajuntaments
Papiol, Castellbisbal, Sant Cugat, Sant Quirze, Terrassa i Matadepera, municipis
afectats per la Riera, així com al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de
l'Obac, on neix la Riera de les Arenes, per tal que es sumin a la proposta i poder
treballar un document integral de tot l’eix de la Riera de Rubí i la Riera de les Arenes.
6) Instar a l’equip de govern a presentar un calendari d’execució dels acords d’aquesta
moció i de redacció del Pla Director de la Riera de Rubí, així com uns primers
informes, abans del 30 del de setembre del 2017 en el marc de la comissió de Mobilitat
i Espai Urbà.

