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MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,
Antecedents
El barri de la Sentiu està assentat sobre un pendent coronat per dos turonets, el puig de
n’Agut i el turó de la Sentiu, entre els quals neix un torrent conegut com a “torrent de la
Sentiu”. Aquest torrent està cobert en part per l’Avinguda de la Muntanya, fins que
aquesta arriba a trobar el carrer dels Brucs. A partir d’aquí, el torrent torna a conformar el
relleu del sector, fins a desguassar a la cruïlla entre l’Avinguda de la Sentiu i la carretera
de la Sentiu. El torrent, tot i ser petit i de molt curt recorregut, recull abundoses aigües en
cas de pluja torrencial.
Fins fa pocs anys, les aigües que baixaven pel torrent anaven a parar a la riera de la
Sentiu creuant la carretera de la Sentiu (fletxa blava a la Figura 1 que acompanya aquest
escrit). Tot i això, fa poc temps que es va construir una nova casa, just en aquest punt.
Tot i preservar un petit pas per a l’aigua (vegeu la foto de la Figura 2), aquest pas és
insuficient quan plou molt i hi ha torrentada. Segons ens ha informat l’associació de veïns
del barri, si bé és cert que prop del punt de desguàs s’han fet alguns escocells per engolir
l’aigua, queden aviat saturats quan la torrentada és forta. Tant és així, que en els episodis
torrencials d’octubre d’enguany l’aigua va seguir el curs marcat amb una fletxa vermella a
la Figura 1, afectant de ple a les primeres cases de l’Avinguda de la Sentiu.
Donats els pendents dels terrenys, una possible solució a aquesta problemàtica seria
variar els rasants dels carrers en aquest punt per facilitar que l’aigua baixi per on marca la
fletxa verda de la figura 1. Aquesta actuació s’hauria de complementar, a més, amb
l’obertura de nous escocells que permetessin engolir puntes d’aigua intenses o molt
intenses, i desviar-les cap a la riera de la Sentiu.
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Figura 1. Plànol del sector final del torrent de la Sentiu.
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Figura 2. Estat actual del desguàs del torrent de la Sentiu al final del seu recorregut, amb
el pas per a l’aigua (els tres forats) reservat en el moment d’aixecar la nova casa.
Preguntes
1.- Té previst el govern local fer alguna actuació en aquest punt per evitar la repetició de
l’afectació d’habitatges en cas de pluja torrencial molt forta?
2.- Està previst implementar la possible solució descrita als antecedents (fletxa verda), o
bé s’està considerant alguna altra solució al problema?
3.- En quin termini podria quedar solventada aquesta problemàtica?
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