
5www.malarrassa.cat SOCIETAT

MALARRASSA
El periòdic independent 

i gratuït de Terrassa

COL·LECTIU EDITOR
Pep Valenzuela
Miquel Gordillo
Eli RodGüell
Jordi F. Fernández
Oriol Vicente

DISSENY I MAQUETACIÓ
Pep Valenzuela
Miquel Gordillo
Eli RodGüell

COL·LABORACIONS
Joan Tamayo, Adela Farré, 
Jordi Sellarès, Salvador Pérez, 
Miquel Mallafré, Montse del Río, 
Àlex Castillo, Lluís Palo-
ma, Sidhe, Emili Díaz, Isabel 
Ubach, Iván Carrasco, Òscar 
Rocabert, Laura Mendiluce

PUBLICITAT
publicitat@malarrassa.cat

EDICIÓ DIGITAL
www.malarrassa.cat

TIRADA: 5.000 exemplars

DIPÒSIT LEGAL: DL B 2072-2015

IMPRIMEIX:

Miquel Gordillo 

El president de 
l’empresa que 
gestiona el servei 
públic de l’aigua, 

Marià Galí, presideix una 
societat amb el nom de Mi-
narever Sicav SA. A més, 
aquesta Sicav, constituïda 
el 2009, té com a accionis-
ta majoritari una societat 
anomenada Patmina S.L. 
L’activitat d’aquesta últi-
ma, segons resa al portal 
Empresia, és la planifi-
cació i execució d’obres, 
instal·lacions i manteni-
ment d’infraestructures, 
sent el seu capital social de 
21 milions d’euros.

Els vincles entre amb-
dues societats són evidents 
més enllà de la participació 
econòmica. De fet, tant Mi-
narever com Patmina SL 
estan registrades al mateix 
edifici on Mina té la seva 
seu, al carrer Societat nú-
mero 26. Reconeguts mem-
bres d’institucions em-
presarials locals, com ara 
el president de la CECOT, 
Antoni Abad, o el seu vice-
president Josep Armengol, 
apareixen com a consellers 
de Minarever. Marià Galí és 
al seu torn president de la 
Cambra de Comerç. També 
consten al llistat l’actual di-
rector de Mina, Josep Lluís 
Armenter, el qual prové 
d’Agbar. I persones vin-
culades a multinacionals 
del sector de l’aigua com 
Suez España, multinacio-
nal propietària d’Agbar, al 

seu torn accionista majo-
ritari de Mina, formen part 
de Patmina. És el cas de la 
directora de planificacions 
de Suez, Marta Colet, o Al-
bert Martínez Lacambra, 
director general d’Agbar. 
Tots ells són també conse-
llers delegats de Mina Pú-
blica d’Aigües de Terrassa 
SA, la concessionària del 
servei de subministrament 
d’aigua a la ciutat des de fa 
75 anys. 

L’existència d’aquestes 
societats les va fer públi-
ques recentment la CUP de 
Terrassa. 

I on inverteix la Sicav Mi-
narever? En empreses com 
CaixaBanc, BBVA, Banc de 
Sabadell, Repsol, Gas Natu-
ral, Petrobras, Wells & Far-
go, entre d’altres; «bancs 
que fan desnonaments i 
empreses que generen con-
flictes socials i ambientals 
gravíssims arreu del món», 
recorda la CUP. Així les co-
ses, la societat Minarever 
s’ha beneficiat del tracte 
fiscal favorable que té com 
a Sicav: l’any 2014 va de-
clarar guanys per 434.898 
euros, per tant en va tribu-
tar només 4.349, l’1%. Per 
això és normal que hom es 
pregunti si és legítim que 
l’empresa que està gestio-
nat l’aigua a la ciutat, i que 
manté un pols tancat amb 
l’ajuntament per seguir 
fent-ho a partir del 2017, 
duguin a terme aquestes 
pràctiques empresarials.

En tot cas, no es pot asse-
gurar que els beneficis que 
obté Mina amb la prestació 

Els gestors de Mina tributen amb una Sicav

La consulta a la ciutadania 
sobre el model de gestió del 
servei de subministrament 
d’aigua, que el propi alcal-
de Jordi Ballart s’havia com-
promès a portar a terme, ja té 
forma i terminis establerts. 
En tot cas, no serà cap votació 
referendària ni plebiscitària, 
tal i com molta gent s’havia 
imaginat. L’equip de govern 
ha dissenyat una campanya 
entorn a una plataforma vir-
tual que hauria de ser l’espai 
per a recollir totes les infor-
macions, dades i opinions de 
la ciutadania i entitats al res-
pecte. Amb tot aquest mate-
rial, s’elaborarà un informe a 
ser presentat al Ple municipal, 
que decidirà finalment. Per 
participar caldrà inscriure’s. El 
procés s’obre en aquests dies i 
l’informe pel Ple hauria d’estar 
a punt a  l’octubre, de manera 
que abans d’acabar l’any sigui 
aprovat el model definitiu.

El passat dimarts dia 14 
de juny es reuní per primera 
vegada el Consell Editorial, 
l’organisme que haurà de diri-
gir el procés que l’Ajuntament 
ha posat en marxa. El Consell 
està format per un membre 
de cada grup polític munici-

pal i per la ciutadania, a través 
de les entitats promotores del 
debat (Taula de l’Aigua, FAVT, 
Consell d’Entitats, OCM, entre 
altres), així com per la repre-
sentació tècnica de les àrees de 
l’Ajuntament de Terrassa que 
puguin tenir relació.

En tot cas, cal recordar que 
no s’hauria arribat en aquest 
punt, i segurament tot estaria 
igual, sense la mobilització so-
cial des de fa més de dos anys 
promoguda principalment per 
la Taula de l’Aigua. 

Entre la il·lusió i la malfiança
Aquest “procés participatiu” 

és la solució trobada pel go-
vern per resoldre la continuïtat 
del subministrament d’aigua a 
la ciutat una vegada acabat el 
contracte de favor que va acon-
seguir l’empresa privada Mina 
de part de les autoritats de la 
Dictadura al poc d’acabada la 
guerra i que consistí en aquest 
graciós acord per gestionar 
l’abastament de líquid element 
a la ciutat durant només que 75 
anys.

Per tant, novament aquest 
govern arriba tard i amb pre-
ses a una cita que organitza-
cions ciutadanes ja fa anys que 

S’activa el ‘dispositiu’ per a la ‘consulta’ de l’aigua
venien plantejant i reclamant. 
Tot i aquesta forma de fer, la 
proposta elaborada per l’equip 
coordinat per la tècnica Itziar 
González ha tingut una bona 
acollida per part de la majo-
ria de grups, tot i els dubtes i 
malfiança, excepte la CUP, que 
recentment ja havia fet públi-
ca la seva posició contrària a la 
consulta, tot considerant que 
«els drets fonamentals són in-
violables i no poden ser objecte 
de consulta».

“Que s’obri un procés in-
formatiu i participatiu com el 
proposat és molt interessant”, 
ha comentat en Ramon Cla-
riana, president de la FAVT. 
Des de la Taula de l’Aigua, no 
acaben de sentir-se còmodes 
amb la proposta. Òbviament, 
no podia ser menys després de 
tot aquest temps de conflicte i 
sabent els interessos podero-
sos que es mouen entre bam-
bolines. Apunten alguns pro-
blemes del disseny del procés: 
primer, la centralitat de la web 
i dels processos telemàtics dei-
xen fora una part important de 
la població. Així mateix, els ter-
minis de temps són molt curts, 
car la feina començarà en por-
tes del període de vacances, 

Sicav: què es i com funciona? del servei de l’aigua vagin a 
parar a aquesta Sicav. «Vo-
lem que la ciutadania cone-
gui aquestes dades i quin 
tipus de persones gestio-
nen la nostra aigua», ma-
nifesta la CUP al respecte. 
«Mina ni és pública ni és de 
Terrassa», deia la regidora 
Maria Sirvent en el darrer 
ple municipal, en referèn-
cia a la participació majori-
tària d’Agbar. 

Per això la CUP qüestio-
na que l’Ajuntament «su-
fragui la major part de les 
factures que no poden pa-
gar algunes famílies, men-
tre els responsables de la 
gestió de l’aigua estiguin 
fent inversions milionàries 
en projectes que no garan-
teixen els drets de la po-
blació». Mina, a través de 
la seva fundació, destina 
187.000 euros anuals, una 
mínima part dels benefi-
cis de l’empresa i encara 
menys de Minarever Sicav.

És ètic que un capital inverteixi en fórmules considerades eines de les grans 
fortunes empresarials i familiars per evadir impostos? D’entrada és un meca-
nisme legal i permès gràcies a la figura de les Sicav, societats que tributen 
beneficis a l’1%, enfront del fins el 30% de qualsevol altre empresa.  

Una societat d’inversió de capital variable (Sicav) és una societat anònima 
constituïda amb l’objectiu de recaptar fons per invertir-los en productes fi-
nancers. Té la finalitat per tant d’aplegar estalviadors per reduir costos en la 
gestió i inversió del seu patrimoni. Per llei, han de tenir un capital mínim de 
2,4 milions d’euros, i han de comptar com a mínim amb 100 accionistes, que 
poden ser persones físiques, societats, fons o bé altres Sicav. 

Impostos a l’1% i major marge de beneficis per reinvertir
Queda clar doncs que poca gent pot complir els requisits per esdevenir una 
Sicav. A Espanya, aquestes societats foren creades el 1983 amb el govern de 
Felipe González, per evitar que els grans capitals marxessin del país, tot i que 
es van consagrar amb el govern d’Aznar. Per això, les Sicav només tributen 
l’1% en l’impost de societats pels beneficis obtinguts en les inversions realit-
zades, quan una altra societat mercantil o empresa normal tributa el 30% dels 
beneficis.

Tot i així, el gran avantatge de les Sicav és que poden ajornar el pagament 
d’impostos, més enllà de reduir-los. Com que no hi ha obligació de retirar 
els diners, es poden reinvertir els beneficis, que són del 99% - traient aquest 
1% - enlloc del 75% que li correspondria a una persona física, i destinar-los a 
noves inversions. 

finalitzat el qual quedaran po-
ques setmanes per a enllestir-
ho tot. Comparteixen aquestes 
preocupacions també des de 
l’OCM i el Grup de l’Economia 
del Bé Comú.

Pel que fa als grups muni-
cipals, des de TeC saluden 
“l’obertura del procés de re-
flexió i debat ciutadà”, perquè 
“més enllà de la pregunta, hi ha 
garanties de transparència, la 
lògica d’aquest procés de con-
sulta és positiva”, afirma el por-
taveu Xavi Matilla.

També en Carles Caballero, 
representant d’ERC-MES en 
el Consell Editorial, es mostra 
“satisfet” amb la proposta. És 
del parer que en aquest context 
la proposta de municipalitza-
ció, que ara defensa fins i tot el 
PSC, té moltes més possibilitats 
d’obrir-se camí. Tot i així, hi ha 
feina per fer. L’empresa Mina-
AGBAR porta tant de temps 
que molta gent creu que és de 
l’Ajuntament. O sigui que apos-
tarà fort en aquesta qüestió.

Per la seva part, C’s anuncia 
que col·laborarà amb el procés 
d’informació, però per defen-
sar que el servei continuï sent 
gestionat per una empresa pri-
vada. 

Membres de la CUP 
de Terrassa reivindi-
quen, davant la seu 
de Mina, una gestió 
pública i transparent 
de l’aigua.
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Ple municipal    S’apropa el xoc de trens amb Mina
Miquel Gordillo 

Sembla que els fets pel 
que fa al futur del servei 
de l’aigua van desenvo-
lupant-se, a batzegades, 

fins que arribi el moment del 
xoc de trens entre el consistori 
i l’actual concessionària Mina. 
A tot això, l’empresa continua 
sense facilitar tota la informació 
necessària per dur a terme amb 
garanties un procés de consulta 
ciutadana que ja s’ha projectat 
amb l’anomenat Consell Edito-
rial. Per ara, el passat ple munici-
pa s’ha aprovat donar llum verda 
a una pròrroga de sis mesos, es-
tablerts per llei, per tal que Mina 
mantingui el servei fins el juny de 
2017. Els grups votaren a favor, 
PP i C’s es van abstenir.

L’assumpte però, va ser aprofi-
tant per tornar a retreure al go-
vern falta de planificació, d’una 
banda, i a denunciar les ingerèn-
cies de Mina en els afers públics. 

En aquesta ocasió, el detonant 
del debat respon a una carta en-
viada per Mina a tots els regidors, 
en què la companyia assegura 
que no li agraden les condicions 
de la pròrroga. La Maria Sirvent 
de la CUP defensa que el dicta-
men emès per l’ajuntament s’ha 
de mantenir, «per no rendir-nos 
davant d’aquesta empresa que 
no pensa en la ciutadania sinó 
en els seus interessos privats». 
El representant de Ciutadans 
al·legà novament motius estric-
tament economicistes, quan as-

segura que «l’aigua no ha estat 
mai un problema al carrer, vostè 
(a l’alcalde) fa un problema on no 
ho havia» «el rebut mitjà es de 20 
euros». Per la seva banda, Caba-
llero (ERC) afirmà que «comen-
cem a anar en la bona direcció», 
ja que amb la pròrroga el consis-
tori torna a recuperar el control 
del servei.

Nou reglament del Síndic Mu-
nicipal de Greuges

L’aprovació definitiva del nou 
reglament del Síndic de Greuges 
incorpora dues grans novetats 
que darrerament havien estat 
plantejades per diverses entitats 
i també per l’anterior síndica 
Isabel Marquès. A partir d’ara es 
durà a terme un procés de con-
sulta ciutadana a que se sotme-
tran les diferents candidatures. 
Prèviament, les entitats podran 
proposar noms de persones per 
dur a terme el càrrec. Posterior-
ment serà el Ple qui esculli la 
persona adient. L’altra novetat 

és que el càrrec estarà 
remunerat. Si la de-
dicació és exclusiva, 
la el salari equivaldrà 
al sou d’un regidor de 
govern; si és parcial, 
tindrà la d’un regidor 
de l’oposició. Fins ara 
aquesta figura no te-
nia cap sou específic. 

PP i C’s es mostraren en contra 
de posar un salari al Síndic, tot 
al·legant que deixaria de ser una 
figura independent.

La iniciativa ‘Anem a Mil’ per 
tal d’establir un salari mínim i 
digne de mil euros, també va ser 
aprovada a proposta d’ERC-MES. 
També es va aprovar l’atorgament 
de subvencions a 21 ONG i entitats 
solidàries de Terrassa, destinades 
a projectes de cooperació al des-
envolupament. El total de les par-
tides ascendeix a 400.000 euros, 
l’1% del pressupost municipal.

Després de dos anys de debats i de participació per part d’entitats, en el ple municipal del juny 
es va aprovar un Pla de Mobilitat per al període 2016-2021. Els objectius plantejats passen per 
impulsar mesures per reduir els desplaçaments en cotxe, així com potenciar l’ús del trans-
port públic, els trajectes curts a peu i en bicicleta. En concret, es busca reduir l’ús del vehicle 

privat un 12%, tenint en compte que «els desplaçaments a peu suposen el 60% del total de moviments 
per la ciutat», segons va anunciar el regidor Marc Armengol. De fet, la millora ambiental també és un 
objectiu primordial, ja que s’ha col·locat a Terrassa com la segona ciutat amb un nivell de contaminació 
més alt de Catalunya.

Les principals accions que es pretenen desenvolupar contemplades en el pla, són la implantació de 
zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP);  zones 30, de forma que l’any 2021 tots els barris tinguin 
la velocitat limitada als 30 km/h, recuperar els carrers per als vianants, o la millora de la xarxa dels busos 
de cara a potenciar el transport públic.

La nota discordant a l’aprovació del pla va venir de la bancada de la dreta. El PP va criticar que 
s’assenyali l’ús del cotxe com la causa de tots els mals, i denuncià la «mania d’implantar carrils bici 
sense sentit». Per la seva banda, 
el representat de Ciutadans, Javi 
González, es mostrà particular-
ment crític, i descriví el Pla com 
un nyap i una mena d’estudi «per 
arreglar voreres». Segons el regi-
dor, no es té en consideració el Pla 
d’Ordenació Urbanística: «nosal-
tres començaríem d’una altra ma-
nera, fer el pla urbanístic i després 
el pla de mobilitat», afirmà, men-
tre criticà que «no hi ha projecte 
de ciutat al darrera, no hi ha lide-
ratge, no sabem cap a on anem». 
Els grups de l’oposició d’esquerres, 
amb matisos, van donar el seu su-
port al document. Xavi Matilla de 
TeC recordà que és un «error dis-
sociar mobilitat d’urbanisme», i 
defensà que «en absolut es tracta 
de castigar el cotxe, sinó d’oferir al-
ternatives per no haver-lo d’agafar 
per anar a treballar o a l’escola».

Mina continua sense facilitar la 
informació necessària per dur a 
terme amb garanties un procés de 
consulta ciutadana.

Noves regidores ÒSCAR MONTERDE ‘POTXO’: “No governen per a la ciutadania sinó per als taps”
Pep Valenzuela

El més nou regidor de 
Terrassa en Comú, 
l’Òscar Monterde, és 
doctor amb una tesi 

sobre l’ONU i els refugiats pales-
tins, historiador i investigador 
del Centre d’Estudis Històrics 
Internacional de la UAB. Va fer, 
a més, un curs a Columbia (cen-
tre de referència en estudis so-
bre Palestina) i altre a Ginebra, 
en l’important institut d’estudis 
sobre conflictes; a més d’estades 
a camps de refugiats i un curs 
d’àrab de la ciutat antiga de Jeru-
salem. 

Nascut a Terrassa, als seus 33 
anys i amb tot aquest currículum 
no li va faltat temps, però, per 
dedicar-se als escoltes, des dels 12 
anys fins als 26, passant per tots 
els nivells fins a formació de res-
ponsables. I encara la militància, 
que coincidia amb l’interès polí-
tic, en la solidaritat internaciona-
lista amb Palestina.

En començar a l’ateneu Can-
dela participà en la creació de 

l’associació solidària Zaituna, 
amb palestins que vivien a la 
ciutat, per donar a conèixer la 
situació i promoure projectes de 
suport a la població. Recorda els 
programes de Post Scriptum Rà-
dio i la participació en les protes-
tes dels anys 2008 i 2009 contra 
l’ofensiva sionista en la franja de 
Gaza. 

Després, reconeix, “el que més 
ens afecta i trasbalsa una mica 
la visió de les coses és el 15M, 
ens canvia la forma d’entendre 
l’activisme social i polític”. Amb 
les acampades, afirma, “vam es-
tar molt actius, aquestes eren 
un punt d’explosió de tot això, 
veiem que hi ha un canvi, una 
altra manera de fer les coses, i 
aquí comença una mica el debat 
de l’assalt a les institucions; la 
idea de que amb el conjunt de 
les lluites el front institucional 
es començava a veure com un 
front més, que era la democràcia 
real ja, revolucionar i canviar el 
sistema representatiu que hi ha-
via, els límits de la representació, 
aquell famós que no, que no, que no 

nos representan era això”.
Aquesta necessitat d’intervenir 

també en les institucions, en el 
cas d’en Monterde, l’impulsà a 
donar suport al Partido X en les 
mateixes eleccions europees en 
què Podemos feia el salt a l’arena 
política. Amb menys fortuna, cla-
rament. De fet, aquest Partido X 
desaparegué com a tal, però la 
seva gent es dirigí cap a les noves 
confluències que van donar com 

a fruit els Guanyem que, més 
tard, esdevingué Barcelona en 
Comú, primer, i TeC després, en 
la mateixa onada.

La possibilitat concreta 
d’intervenció política que oferí 
TeC, els hauria permès «portar 
el coneixement d’aquestes dife-
rents experiències cap a un ob-
jectiu concret; una forma de fer 
front institucional d’una forma 
propera, per coses tangibles; aquí 
abandonem etiquetes per posar-
nos al servei d’un nou projecte. 
No volem una coalició típica sinó 
una confluència ciutadana».

En Monterde ha entrat fa no-
més dos mesos en substitució del 
regidor Grau, que marxà com a 
assessor de l’equip de diputades 
d’En Comú Podem a Madrid. 
Però ha sigut coordinador del 
grup municipal des del principi, 
«he vist com funciona la institu-
ció, però encara sorprèn, és com 
una roda que va sola». A part, el 
govern local «és molt continuista, 
no hi ha innovació.»

La crítica fonamental que fa 
TeC, subratlla, «és que no hi ha 

model de ciutat, perquè no hi ha 
capacitat d’innovar ni de pensar 
una altra manera de fer. Falten 
noves idees, fórmules que po-
drien millorar molt les coses fins 
i tot en l’actual situació». A part 
de la manca d’idees, «no es gover-
na per a la ciutadania sinó per als 
taps (els poders) que impedeixen 
o frenen aquesta capacitat de mi-
llorar la vida de la gent i fer po-
lítiques públiques al servei de la 
ciutadania».

En aquest escenari poc ani-
mador, el nou regidor de TeC 
veu un canvi clar en les expec-
tatives de futur, tot i el resultat 
contradictori de les darreres 
generals: «Es pot guanyar, se-
guim, els canvis no vénen d’un 
dia per a l’altre, fins i tot des de 
la meva formació com a histo-
riador treballo molt en aques-
ta perspectiva, els canvis són 
més lents, però imparables». 
Mentre, afirma, «a treballar pel 
canvi fent propostes i aportant 
la innovació que manca, fer-los 
moure. Com ja demostrem que 
es pot fer».

Pla de Mobilitat per reduir els cotxes a la ciutat

Pel dret a l’habitatge i els submi-
nistraments bàsics

Hi va haver consens en que 
l’Ajuntament faci actuacions 
urgents per garantir el dret a 
l’habitatge i els subministra-
ments bàsics. La resolució pre-
sentada per TeC i CUP consta 
de fins a divuit acords, entre els 

quals, que s’obrin expedients 
sancionadors als bancs per tenir 
habitatges buits, augmentar la 
quantitat de multes coercitives 
als tenidors que incompleixin la 
funció social dels seus habitat-
ges, comunicar qui incompleixi 
la Llei 24/2015 d’emergència habi-
tacional i pobresa energètica que 

el PP va recórrer al Tribunal Su-
prem, i que deixa sense protecció 
els 16.000 desnonaments anuals 
a Catalunya (3 al dia a Terrassa). 
Igualment, s’instar a la Generali-
tat que inspeccioni les empreses 
subministradores que incomplei-
xin la llei 24/2015, obrir nous ajuts 
de lloguer per part del consistori.


