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POLÍTICA TERRASSA- 26 gener 2017 2.00 h 

Campanya per la gestió de l'aigua del 
consistori de Terrassa 

En el ple d'avui s'aprovarà informar a la ciutadania per contrarestar Mina 

REDACCIÓ - TERRASSA

El ple d'avui aprovarà una moció impulsada pels partits d'esquerra que 

defensen la recuperació de la gestió pública de l'aigua (PSC, TeC, ERC-MES i 

CUP) amb l'objectiu de contrarestar les informacions que la companyia 

Mina Aigües de Terrassa fa córrer per no perdre el servei al municipi. La 

proposta, presentada per ERC, vol concretar una de les incorporacions que 

els republicans van fer al pressupost que es va aprovar inicialment fa una 

setmana. Gràcies a aquest acord i a l'acceptació d'altres propostes es van 

abstenir als comptes. El seu portaveu, Isaac Albert, considera que “no pot 

ser que la ciutadania només tingui accés a la visió interessada d'una entitat 

privada a l'hora d'entendre el canvi de gestió de l'aigua”. La campanya 

explicarà els arguments i les dades que han portat 20 de 27 regidors a 

apostar per la gestió pública després de 75 anys.

Desar la notícia al meu compte

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.Vull ser usuari 
verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.

CONTINGUTS PATROCINATS PER ADDOOR

US POT INTERESSAR

Un paquet per a l'Alina Expertos en shock
Consumidors 
descobreixen nova 
pàgina per aconseguir 
iPhones per 17€

‘Power pop' per a tota 
la família

En promoció!
Aquesta increïble 
llanterna ja està 
disponible a Espanya

Sant Feliu restaurarà 
una masia per al tercer 
centre d'informació de 
Collserola

Fer la compra amb 
Caprabo
Despeses d'enviament 
gratis. Només durant 
pocs dies.
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POLÍTICA

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i 
acceptar les Normes de Participació. 

NOTÍCIES DE ...

Terrassa

26-01-2017, 

PUBLICAT A

El Punt Avui. Barcelona

Pàgina 26

MÉS LLEGIDES

1. Despeses d'escàndol

2. L'estil Millo

3. Més història de Catalunya en 
mapes

4. Detingut per amenaces de 
mort als rurals per Facebook

5. Botifarrada a Brussel·les

6. El control de caça es reforça 
amb tres agents i una arma

7. “Ens sentim marginats per 
l'ANC”

8. Nevada amb afectacions a la 
Garrotxa i al Ripollès

9. Un veí demanda Endesa per 
onze dies sense llum a 
Anglès

�

�

El Punt Avui ha compartit un 

enllaç.

· Fa 11 minuts

L'Audiència es pronuncia h

El Punt Avui

43.314 M'agradaM'agrada la pàgina

Millo enterra el “diàleg”

Despeses d'escàndol

BARCELONA.
26 gener 2 

Fracassa la rèplica unionista a 
l'Eurocambra

Brussel·les.
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El delegat de l'Estat es mofa de l'acte 

de Brussel·les i el titlla de “ridícul”

Retreu al govern que no comprés 

ambulàncies amb el cost del viatge

Puigdemont respon que la UE té 

interès en el procés sobiranista

Barcelona.
26 gener 4 







26 gener 1 

Augmenta la tensió entre Iglesias i 
Errejón després d'una reunió per 
confluir

Madrid.
26 gener 

MANUEL PUERTO CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE 

SÚMATE 

“Nosaltres no tenim gent de partits”

Barcelona.
26 gener 

MONTSE SÁNCHEZ CANDIDATA A LA PRESIDÈNCIA DE 

SÚMATE 

“Ens sentim marginats per l'ANC”

Barcelona.
26 gener 

L'acord amb els mestres acosta el 
pacte pel pressupost

Barcelona.
26 gener 

Trump segella la frontera

Washington.
26 gener 

Nou enfrontament entre Mundó i 
Catalá per la judicialització

BARCELONA.
26 gener 

MÉS NOTÍCIES MÉS NOTÍCIES DE POLÍTICA
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