
VIU LA RIERA - Retorn dels tallers de participació 27M (síntesi a partir de les notes preses) 

 
1- POSSIBLES ACCIONS DE MILLORA 

Millora d’itineraris 

- Arranjament de camins. La importància dels camins per connectar els veïns amb la riera. Fer visible i accessible 
la riera però sense malmetre el seu comportament natural. 

Millora ambiental 

- Accions de neteja. Continuar amb els esforços actuals, però anar més enllà del voluntarisme ciutadà i abordar 
qüestions que requereixen recursos tècnics i econòmics (sobreeixidors…). 

- Accions de control de la vegetació. Eliminar aquells elements vegetals dins la llera que puguin suposar un 
increment del risc d’inundació (tamponament de ponts ...). Per contra, respectar aquell tipus de vegetació 
adaptat a les rierades i que contribueix a la biodiversitat.     

- Accions de restauració ecològica. 
- Accions de prevenció de riscos (inundació, incendi). 
- Accions de prevenció de comportaments incívics (posar més papereres ...)    
- Accions sobre infraestructures d’abast supramunicipal amb impacte ambiental (alta tensió, cabal d’aigua, 

noves  carreteres…). 

Millora d’equipaments 

- Promoure activitats productives vora la riera vinculades al lleure i la cultura (horts, restaurants…). 

Pedagogia 

- Promoure el coneixement del patrimoni natural i cultural de la riera, amb un doble propòsit: 1) Afavorir la 
presa de consciència ciutadana i una conducta ambiental responsable, i 2) Aprofitar el potencial turístic de la 
riera. 
 

2- BARRERES PER MILLORAR LA RIERA 
 

- Desatenció de les administracions (“això no és competència nostra”…). 
- Manca de visió supramunicipal i coordinació entre administracions implicades. 
- Conflictes amb la propietat privada. 
- Manca de recursos tècnics (plànols de propietat…). 
- Manca de recursos econòmics 
- Manca de xarxa separativa que permeti el transport segregat de les aigües pluvials i les aigües residuals i eviti el 

sobreeiximent de residus en episodis de fortes precipitacions. 
- Risc d’inundació. 
- Manca de coneixement directe de la riera (crítica als “projectes de despatx” …). 

 

3- FACILITADORS PER MILLORAR LA RIERA 
 

- La riera com a recurs cohesionador, generador d’interès col·lectiu. 
- La riera com dipòsit de records i vivències. 
- La riera com a espai de lleure quotidià. 


