
 
 
 

 
 
 
 

SOCIETAT  

L'aigua, el tema estrella del primer 
Parlament Ciutadà de Terrassa 

L'òrgan neix amb la voluntat de ser "independent dels partits polítics i 
les administracions" i com a "espai de trobada i diàleg" entre ciutadans i 

entitats 
  
per Redacció 19/01/2017 

 
Presentació del primer Parlament Ciutadà a Terrassa | CONSELL D'ENTITATS TRS 

  
  
El proper dissabte dia 21 de gener a les 9:30 hores a la Sala d’Actes del Centre Cívic President 
Macià (Rbla. Francesc Macià, 189), es constituirà el Parlament Ciutadà de Terrassa. El 
parlament vol ser "una eina de debat públic, un espai per escoltar i per parlar", i que compta 
amb la participació de persones, entitats i col· lectius diversos de la ciutat. 
  
En aquest espai es podran tractar qualsevol tema de ciutat i tothom ha de tenir l’oportunitat de 
participar, denunciar, deliberar i prendre acords. La voluntat és "ser independent dels partits 
polítics i de les Administracions públiques". El primer tema acordat per al debat d'aquest 
dissabte serà la gestió de l’aigua. I ho és a proposta de la Taula de l'Aigua que ha presentat dues 
mocions: 
  
1. Principis en la gestió de l’aigua pública de la ciutat 
2. Propostes per al model de gestió. 
  
Les persones inscrites per a participar en aquest Parlament Ciutadà han pogut accedir aquests 
dies als documents de les dues mocions per tal de poder presentar esmenes i defensar-les en el 
Parlament, en cas de desacord amb la Taula. La idea és aprovar les mocions per poder-les 
portar al responsable del servei, que és l’Ajuntament, per tal que el Nou Model de Gestió 
camini d'acord amb "una gestió pública amb participació de la ciutadania i que integri els 



principis de transparència i sostenibilitat, no tan sols financera sinó també sostenibilitat 
ecosistèmica". 
  
Ordre del dia 
  
9:00h Recepció i últimes inscripcions 
9:30h Obertura i constitució del Grup de Moderació. (presentació i acord) 
9:40h Constitució del Parlament: antecedents, presentació dels objectius, els procediments, 
informació sobre la inscripció en el debat, informació sobre la presència d’observadors, incloent 
una breu salutació presentació, i aprovació de l’ordre del dia. Queda constituït el Parlament. 
10:00h Presentació, debat i aprovació de les mocions presentades per la Taula de l’Aigua. 
11:15h Recés/descans 
11:45h Presentació, debat i aprovació de les mocions presentades per la Taula de l’Aigua. 
13:15h Presentació pública de les denúncies i consideracions per les persones i entitats. 
13:45h Clausura de la 1a Sessió del Parlament Ciutadà de Terrassa 
  
  
Per participar s’ha d’haver fet la inscripció, i per fer-ho cal enviar un missatge amb la paraula 
inscripció a l’adreça: terrassa@parlamentciutada.cat; amb la següent informació. 

• Inscripció per a persones: Nom, entitat/s en que participa, correu electrònic i telèfon. 
(cliqueu aquí)  

• Inscripció per a entitats: Entitat, persona de contacte, correu electrònic i telèfon. 
(cliqueu aquí) 

 


