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L'aigua, clara... 
El poble de Terrassa assisteix a una mena de combat de boxa. Sense intuir com i d'on vénen pròpiament els 
cops. Encara més, de quina manera acabarà tot l'embolat. Al cap i a la fi, el màxim interessat en el desenllaç és 
ell (pobre/sofert consumidor). 
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A primer d'any, es va acabar la concessió del servei d'aigües de Terrassa. Ha durat tres quarts 

de segle. De fa prou mesos que hi ha una guerra oberta entre els dos bàndols: els actuals 

propietaris (Mina, Aigües de Terrassa) i l'administració municipal. Mentrestant, el poble de 

Terrassa assisteix a una mena de combat de boxa. Sense intuir com i d'on vénen pròpiament els 

cops. Encara més, de quina manera acabarà tot l'embolat. Al cap i a la fi, el màxim interessat en 

el desenllaç és ell (pobre/sofert consumidor). Com acabarà aquest sarau ? Seguiré amb els ulls 

obert com pàmpols. 

 

L'Ajuntament segueix treballant en la liquidació de la concessió. Alhora, pretén definir el  model 

de gestió d'abastament d'aigua a la vila, un cop finalitzada la concessió del servei. L'empresa 

al·lega presumptes il·legalitats als pressupost egarenc. Diu que provocarien inestabilitat 

financera en una suposada sostenibilitat. No sé per qui prendre partit. Algú m'explica bé el guió 

de la pel·lícula ? 

 

No sóc ningú per dubtar de la teòrica solvència de les arques terrassenques. No tinc a l'abast 

una informació contrastada i suficient per pronunciar-me. Entenc, emperò, que 

municipalitzar el servei passa per un pagament milionari que tingui en compte el canvi de 

titularitat de tots els  actius. Llavors, a partir d'ací, serà possible incrementar fortament l'alt grau 

d'endeutament que ja patim ? Li tocarà el rebre  --com gairebé sempre--  a la butxaca del poble 

? Ho dic perquè els crèdits bancaris tenen un cost, tot i que el preu actual del diner sigui 

extremadament baix. S'encarirà substancialment el preu del servei ? Encara més: en milloraran 

el seu gust ? Quan obrim l'aixeta, podrem reduir el consum d'aigua envasada que ens veiem 

obligats a comprar setmanalment ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un cop dit tot això, m'ha sorprès veure  --en tota una pàgina publicitària, a la premsa local--  una 

entrevista amb en Jordi López (director tècnic de la concessionària). La qual cosa vol dir que s'ha 

aconseguit a costa d'un cash/taxa. Curiosament, ben pocs dies després que el regidor Alfredo 

Vega demanés una pròrroga de mig any. Deu ésser que el plat és feixuc de pair i el consistori no 

troba --encara--  la fòrmula per arribar a quadrar-ho i encaixar-ho tot de manera adient/eficient. 

 

Tindrem paciència. Si més no, per aquella dita del que "quanta més se'n gasta, més se'n té". De 

manera contrària al que passa amb el diner. Si el dilapides, es va fonent. De mica en mica... És 

clar que les coses requereixen el seu timing i un bon procés d'aterratge. En qualsevol cas, fa 

massa temps que se'n parla. I fa riure entreveure una certa descolocació de l'autoritat 

municipal en el tema. Si, ara que el més calent és a l'aigüera, trontollen, Déu nos en guard, d'ací a 

pocs mesos !  Quan n'arribin a prendre possessió  --si la rumorologia es confirma-- 

 en milloraran la gestió ? 

 

No voldria que se'm qualifiqués l'article de simple bateria de preguntes. Tampoc no m'agrada 

assistir  a un altre espectacle surrealista: un grup de personal  --a la Placeta de la Font Trobada-- 

 va fent enquestes entre els vianants sobre la matèria. Se suposa que volen saber la 

temperatura del termòmetre mental dels ciutadans per lliurar-la a la plataforma que els ha 

contractat... 

 

Dit tot això, reprenc el títol de l'article i el remato: " l'aigua, clara... I la xocolata, espessa ! "  Sí ? 
 


