
 

 
Tamames i Aurín opinen sobre l’aigua 
 bé comú, conferències, Terrassa desembre 12, 2016  Redacció 

 

Ramon Tamames i Ramiro Aurín defensen la Mina 

Tamames: “Hay que ser más ecuánimes y tener respeto por las cosas 
que funcionan” 
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Ramon Tamames  (economista i exdiputat) i Ramiro Aurín  (enginyer de camins) han participat en la 
conferència Parlem de l’aigua  que Ciutadans ha celebrat al Vapor Universitari  de Terrassa. Segons Javier González, 
del mateix partit, cal portar el debat de la gestió al públic. Per això mateix, s’ha organitzat aquest acte. 

Abans de la conferència, els experts han atès els mitjans a l’hotel Don Cándido, on han valorat la situació de les aigües 
de Terrassa i han manifestat que s’espera una temporada d’advocats i tribunals. Ambdós coincideixen en el fet que 
potser caldria millorar alguns aspectes de la Mina , però creuen que no seria bo canviar el sistema de funcionament 
que, en les seves paraules: “No ha habido un espolio ni  quejas de ningún tipo”. 

Segons Tamames , s’ha de respectar l’antiguitat (des del 1842), la gràcia i el fon funcionament de l’empresa. I afegeix: 
“En el caso de Terrassa es interesante. Se une a la historia  porque la Mina es una de las más antiguas empresas. No 
es una multinacional deleznable. Nació aquí”. També ha afegit que cal una divisió de les funcions: “La tendencia mejor 
es que haya una separación entre el regulador y el supervisor. Y eso con la municipalización no es posible”. 

A més, ha insistit molt en el fet que en cas de la municipalització de la gestió, caldria crear una governança, cosa que 
no veu factible perquè tindria molts requisits, especificitats i a més de ser molt laboriós, tampoc podria garantir el mateix 
nivell d’exigència que Aigües de Terrassa . 

 


