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Al Vapor Universitari 21.10.2016

Primera jornada de debat públic per definir
el model de gestió de l'aigua
La sessió inaugural ha comptat amb representants de París,
Nàpols, Còrdova i Olesa, quatre ciutats que han apostat per
la municipalització de l'aigua. Aquesta primera fase del
programa d'activitats de difusió acabarà el 16 de desembre
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Ciutats  com  París,  Nàpols,  Còrdova  o  Olesa  de  Montserrat  tenen  un
denominador  comú.  Totes  elles  han  viscut  experiències  de  participació
ciutadana  relacionades  amb  la  prestació  del  servei  de  l’aigua.  Per  aquest
motiu,  representants  d’aquests  quatre  municipis  han  protagonitzat  la  sessió
inaugural  del  debat  sobre  el  servei  públic  de  l’aigua  a  Terrassa.  Un  acte
promogut pel Consell Editorial de l’Aigua i celebrat aquest divendres a la Sala
Europa del Vapor Universitari,  el  qual  ha  servit  per donar el  tret  de  sortida al
programa d’activitats informatives sobre els possibles models de gestió.

“Tots els membres del Consell Editorial hem programat conjuntament opinions
diverses  en  espais  públics  i,  a  més,  el  més  innovador,  és  que  aquestes
activitats  no  les  organitza  l’Ajuntament  sinó  la  pròpia  ciutadania;  i  això  és
fantàstic. És una cooperació entre la ciutadania i l’administració perquè la gent
tingui accés a entendre coses complexes com és aquesta qüestió de la gestió
de  l’aigua”,  assenyala  Itzíar  González,  secretària  del  Consell  Editorial  de
l’Aigua de Terrassa.
 
Aquesta  primera  sessió  del  debat  s’ha  dividit  en  tres  blocs  temàtics: model,
transparència  i participació  i presa de decisions. El president de  la Comunitat
Minera  Olesa,  Joan  Arévalo,  ha  explicat  com  aquesta  cooperativa  de
consumidors i usuaris gestiona el servei des de fa gairebé un segle i mig. Per
la  seva  part,  el  regidor  de  l’Ajuntament  de  Còrdova,  Rafael  del  Castillo,  ha
parlat dels detalls del model de gestió públic de  la ciutat andalusa. També ha
intervingut l’activista del Fòrum Italià de l’Aigua, Renato di Nicola, qui ha posat
en valor aquest bé comú,  recordant que al 2011 més de 27 milions d’italians
van votar contra la privatització de l’aigua. 

Finalment,  la  presidenta  de  l’Observatori  de  l’Aigua  de  París,  l’argentina
Graciela SchneierMadanes, ha detallat el model de la capital francesa, que va
municipalitzar el servei ara fa sis anys. “L’aigua és un assumpte de tots, i això
la  gent  no  ho  sap  veure.  Tot  i  així,  jo  crec  que  en  l’opinió  pública  a  nivell
mundial hi ha una consciència creixent i, mica en mica, tots ens n’hem de fer
la idea”, indica Graciela SchneierMadanes.

El  programa  de  difusió  s’organitza  en  dues  fases.  Aquesta  primera,  que
finalitzarà  el  16  de  desembre,  i  la  segona,  que  es  portarà  a  terme  durant  la
primavera del 2017 quan els informes per a la definició del nou model estiguin
més  avançats.  Totes  les  activitats  són  de  caràcter  públic  i  han  estat
programades  a  partir  de  diferents  visions  sobre  quin  ha  de  ser  el  model
definitiu. El procés de debat serà continu  i  l’Ajuntament  ja ha habilitat un web
per aportar  continguts  sobre  la nova  fórmula de gestió de  l’aigua  i  allotjar  les
diferents opinions de la ciutadania.

Aquest dijous 27.10.2016

El ple d’octubre debatrà
quatre propostes de
resolució
Tots els grups excepte el PP en presenten
conjuntament una que demana que s’apliqui el
recàrrec del 50 per cent sobre la quota liquida
dels bens immobles urbans d’us residencial
desocupats amb permanentment

Rugbi 27.10.2016
Els Carboners renoven acord
amb la majoria de
patrocinadors
Té una presència destacada a la samarreta
CSM Grup Automoció, concessionari de
Mazda, Toyota, Hyundai i Lexus. L'equipació,
de Decathlon, utilitza el mateix model que el
campió francès de fa dos anys

Intercanvi escolar 27.10.2016

Estudiants holandesos
visiten Terrassa en un
intercanvi amb el Karmel
Són 32 alumnes, de 14 i 15 anys, de l’escola
pública Gymnasiun Camphusianum del
municipi holandès de Gorinchen. Aquests dies
estaran a la nostra ciutat per un intercanvi
amb alumnes de l’Escola Mare de Déu del
Carme

A l'Avinguda del Vallès
742 27.10.2016

Àltima obrirà un nou tanatori
a Terrassa a la zona de Can
Petit el proper any
La funerària catalana amplia la seva
presència a la comarca del Vallès Occidental.
La inversió per al nou tanatori és de 2,3
milions d'euros i es preveu que les obres
durin 12 mesos.
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