
 
 
 

 
 
 
 

OPINIÓ TERRASSA  

En l'aigua, em mullo 
En tot cas, d'entrada sóc partidari de no tocar allò que funciona. 

"Mejor no meneallo". Mai no puc entendre la teoria (made in "sociates") 
del canvi pel canvi 

 

  
per Josep Ballbè  19/01/2017 
Tenia molt d’interès en seguir el programa 30 minuts (de TV3), aquest proppassat diumenge al 
vespre. Va girar entorn del tema de la muncipalització de l’aigua. He de reconèixer que no em 
va decebre gens. Ans al contrari. Fou un programa de nivell, ben treballat i millor 
compaginat. Raó per la qual em plau felicitar, efusivament, l'equip dels informatius de la 
cadena televisiva. Un model a clonar per altres empreses del sector. 
  
Feia temps que duia la idea al cap. Li volia dedicar algun dels meus articles. Però he trigat a 
decidir-me. I acceptaré estoicament la crítica d'aquells que pensin diferent. Primer de tot  -com 
faig sempre- he fet per tenir clar el títol. Crec que ha d'ésser un ham breu. Alhora, però, 
suggeridor i impactant. En l'àmbit de la premsa egarenca, és un punt que estic fart de 
comentar. L'allau d’autors d’articles sovint interessats i sense altra base que 
l’alliçonament polític i religiós esparvera. Sobretot perquè molts d'ells, disortadament, aquest 
punt no el tenen gens clar. N'havia sospesat dos: Soy minero i Mina vs. Funerària. Tot i que ha 
plogut molt d’aleshores ençà, el primer tenia a veure amb la meva condició d’antic empleat de 
la companyia d’aigües (de 1971 a 1973). En l’altre, potser avançava -d'entrada- la línia de la 
meva presa de posició al respecte.  
  
No pretenc intoxicar ni tampoc imposar el meu criteri. Només em mou la intenció de generar un 
ventall prou ampli d'opinió sobre un fet social imminent. Tant que el tenim damunt la taula. La 
qüestió certament promet. No hi ha dubte. En tot cas, d'entrada sóc partidari de no tocar allò 
que funciona. "Mejor no meneallo". Mai no puc entendre la teoria (made in "sociates") 
del canvi pel canvi. "Perquè sí", a priori, no és raó de pes suficient per a forçar un capgirament 
d'esquemes.  
  
Faig un pas més enllà i m'endinso en matèria concreta. Llenço, per tant, una pregunta directa al 
nostre consistori. M'agradaria rebre'n una resposta clara i contundent. Sense driblings: si 
la municipalització del servei de l'aigua cerca l'estalvi del poble, què ho fa que el negoci de 
les pompes fúnebres sigui el més car  --amb notòria diferència-- d'un munt de kilòmetres a la 
rodona? Sense més embuts, podem contrastar -hic et nunc- serveis idèntics amb Barcelona, 
Granollers, Sabadell i Girona. Per posar uns exemples ben concrets i pròxims al nostre entorn 
geogràfic. Obvio entrar en detalls numèrics quantificats, perquè clamen al cel. 
  



Un cop fet aquest raonament, la deducció fàcil em mena a preguntar-me el següent: una nova 
Mina d'aigües de Terrassa no podria fer el mateix que passa amb el tanatori municipal? És a 
dir, un increment brutal de costos. Sense un control clar i auditat.  
  
Després de setanta cinc anys de concessió, l'objectiu de l'ajuntament sembla tenir 
coherència i validesa. No tinc tan clar que la solució de l'entrellat passi per judicialitzar el 
conflicte. Probablement, les postures enfrontades dels polítics i dels actuals gestors (AGBAR, al 
cap i a la fi) impediran considerar la via de solucions mixtes. Aleshores, ho convertiran en un 
sarau impressionant. I, al capdavall de tot, qui la ballarà serà el poble. 
  
No dono el tema per tancat. Continuarà. Amb nous elements afegits a considerar. Com ara el 
servei municipal de transports (TMESA). 

 


