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Dijous, 16 dabril de 2009

ESCARDÍVOL:
ZONA INUNDABLE
lAlternativa tinforma !

w w w. a c r. c a t
Full Informatiu núm. 4 /2009

ACR no deixarà de denunciar que el nou Pla Urbanístic (POUM) preveu
construir pisos i equipaments en una zona amb perill dinundació
pisos i 1.000 m2 de planta (D).

Any 2001: LAjuntament
encapçalat per ICV, retira el
projecte de construir un
pavelló esportiu a lEscardívol
per perill dinundabilitat.
Any 2002: J.P. Martín Vide,
catedràtic
dEnginyeria
Hidraúlica de lUPC publica el
llibre «Ingeniería de Ríos» on
analitza la Rierada del 25 de
setemebre de 1962, i on
demostra que laigua va lEscardívol abans i després de la rierada del 25 de setembre de 1962.
arribar a pujar 10 metres
arrasant fins el carrer Blume i per redactar el nou Pla Urbanístic de 20 de Maig de 2008. El Ple de
inundant el carrer Terrassa i Dr. Rubí (POUM) finalitza l «Estudi lAjuntament aprova inicialment el
dInundabilitat de la Riera de Rubí» nou POUM amb el vot en contra dACR,
Robert.
com a document annex al POUM. La i no fent cas al perill dinundabilitat,
Desembre 2005: lAgència Catalana conclusió és que en el pitjor dels ja que aquest Pla preveu per
de lAigua, actualitza el mapa de la casos laigua desbordarà entrant lEscardívol la construcció de:
Riera de Rubí on determina que els només 30 metres en lactual rotonda
espais de lEscardívol (fins quasi el de lEscardívol. Tampoc preveu  blocs de pisos per a 227 nous
habitages. Veure plànol inferior (A)
carrer Terrassa) i del Vapor Nou són inundacions al Vapor Nou.
 aparcament subterrani (B)
«zones inundables».
4 de Maig de 2008: ACR presenta  poliesportiu de dos pisos amb 2.500
Gener 2008: CCRS Arquitectes, esmenes al POUM denunciant ja el m2 de planta (C)
 edifici del nou ajuntament de 8
empresa contractada pel Govern perill dinundació de lEscardívol.

xerrada - debat:

sobre lEscardívol i
el risc dinundabilitat
OBERTA a TOTHOM

DISSABTE 25 d ABRIL - 18h
al Casal Popular, C/ Pere Esmendia, 14 (Jutjats)

PONENTS:
 Jordi Vilalta, historiador rubinenc, del Grup de
Col.laboradors del Museu de Rubí
 Lluís Godé Lanao, cap de Planificació i Ordenació
Espais Fluvials, Agència Catalana de lAigua (ACA)
 J.P. Martín Vide, catedràtic dEnginyeria
Hidraúlica Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)

Vine, Informat i Opina !
Ajudans a salvar lEscardívol!

4 de Juliol 2008: La Generalitat
presenta lInforme Executiu
RISKCAT. Els Riscos Naturals a
Catalunya, on es senyala
lEscardivol com a zona d
Afectació GREU amb perill d
inundació dhabitatges i naus
industrials a ambdós costats de
la riera.
31 de Juliol de 2008: ACR
registra 7 al.legacions al
POUM relatives a la perillositat
dinundació de lEscardívol per
tal que principalment es
desestimi la construcció dels 227
habitatges, i es faci un nou
estudi dinundabilitat amb la
màxima rigorositat.
Abril 2009: 8 mesos després
daquestes al.legacions ACR
encara no ha rebut cap mena de
resposta per part del Govern de
lAjuntament (PSC i ERC).

Davant daixò ACR intentarà
aclarir :

per
què
lEstudi
dInundabilitat del nou POUM
difereix tant dels informes de
la Generalitat? tractant-se
dun aspecte de seguretat
per a les persones !

per
què
lEstudi
dInundabilitat del nou POUM
no determina risc dinundació
justament en la zona on shan
de construir 227 nou pisos?, i
en canvi la Generalitat sí que
ho classifica dinundable
 per què polítics i tècnics
del Govern de lAjuntament
permeten portar a aprovació
inicial un POUM amb un Estudi Plànol de lAgència Catalana de lAigua amb proposta POUM.
dInundabilitat que presenta
tantes incoherencies i discrepàncies respecte la resta destudis i informes dexperts
i de la Generalitat?, hi han interessos al darrera, o hi ha negligència?
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