
Paraula clau Cercar

Gestió Pública 

Comparteix

L’alcalde de Terrassa ha participat aquest divendres a Madrid en la taula
rodona d’alcaldes i alcaldesses dins la Primera Trobada de Ciutats per la
Gestió Pública de l’Aigua. La jornada, que s’ha pogut seguir en directe per
internet, ha aplegat representants de 10 ciutats de l’Estat, a iniciativa de
l’Ajuntament Madrid i la Red de Agua Pública. 

Jordi Ballart ha defensat que Terrassa és una peça significativa del debat
sobre el govern i la gestió de l’aigua i ha qualificat el moment d’històric per a la
ciutat per replantejar aquest servei municipal clau: “El que està en joc no és
una concessió en una gran ciutat sinó, sobretot, el gran negoci de l’aigua
privatitzada a Catalunya i Espanya. En qualsevol cas, estem convençuts que
aquesta batalla la guanyarem democràticament, la guanyarà la ciutadania de
Terrassa i ho farem, no combatent contra ningú com estan fent alguns, sinó
treballant i debatent democràticament amb respecte, serenitat, transparència,
llibertat i de forma constructiva.”

Ballart ha explicat la situació actual de fi de la concessió del servei després de
75 anys a l’empresa privada Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, el procés
de liquidació i el procés de debat ciutadà sobre el futur model de gestió: “Som
conscients que és un repte polític, econòmic i organitzatiu d’una gran
envergadura però crec que estem preparats a fons per a fer les coses bé i amb
èxit. Hi ha moltes esperances posades en el canvi de model de l’aigua a
Terrassa i no les defraudarem. Entenc que pot haver certes desconfiances i
inseguretats, que afrontarem en la feina del dia a dia, fent les coses pas a
pas, aprenent amb humilitat i amb les idees clares, amb el suport d’una àmplia
majoria social i política i en un model de gestió molt professional i rigorós.”

L'alcalde ha explicat a la taula rodona que la previsió és que el ple municipal
prengui un acord la primavera de 2017 i ha repassat els cinc passos a seguir:
fer un procés de transició net, just i exemplar; mantenir el preu de l’aigua en la
franja mitjana-baixa, així com també mantenir l’actual Fons Social de l’Agua i
crear una estructura empresarial pública de gestió professional i eficaç, entre
d'altres.

En finalitzar la sessió s’ha llegit una Declaració Institucional dels Alcaldes
sobre la Gestió Pública de l’Aigua, en defensa del que constitueix un dels
drets humans fonamentals reconegut per Nacions Unides: l’accés a l’aigua i al
sanejament. 

Diada castellera

Els blauturquesa porten tres castells de 8 al
Raval de Montserrat però només poden
descarregar el 4d8. Els Vailets de Gelida molt
contents amb la seva actuació

XI Fira del Bolet

És el primer any que alguns venedors es
queden sense bolets per vendre.
L'organització vol que la fira tingui un
reconeixement dins i fora de la ciutat

Bàsquet solidari

La primera edició s'ha fet a la zona esportiva
de Can Jofresa i ha comptat amb la presència
de dos exjugadors de l'ACB com Fernando
Romay i Jorge Garbajosa

CUP

La formació política ha donat el tret de sortida
amb 4 dies, 3 dedicats a la figura del Che
Guevara i un altre als pressupostos
municipals de la ciutat

CONTACTA AMB 
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