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La municipalització de l'aigua surt al 
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El proper diumenge dia 19 de març, a les dotze del migdia, des de l'Estació del Nord a 
Terrassa, la ciutadania està convocada a una manifestació Per una gestió pública i democràtica 
de l'aigua. L'acte compta ja amb el suport de 66 entitats i partits -tant d'àmbit local com 
nacional- que participaran en una concentració que transcorrerà des de l'estació fins a 
l'Ajuntament, amb parada a la seu de Mina per llegir el manifest i al Raval, on es tornarà a llegir 
el document. 
  
"Terrassa és una de les primeres batalles importants per aconseguir la municipalització de 
l'aigua", ha manifestat Pau Ortinez, representant d'Aigua és Vida, en la roda de premsa que 
entitats, partits i sindicats partidaris de la gestió directa de l'aigua han organitzat aquest dimarts, 
dia 7 de març. Ortinez ha subratllat que s'espera que el cas de Terrassa creï una "onada 
d'adhesió" d'altres ciutats del país per tal que s'aposti per "deixar que l'aigua sigui una 
mercaderia i passi a ser un bé públic". Una gestió que ja alerten que ha de comptar "amb la 
participació i el control de la ciutadania, amb un model d'eficiència i de sostenibilitat".  
  
Al costat d'Aigua és Vida, representants també de la Taula de l'Aigua de Terrassa, membres del 
sindicat CCOO i CGT, així com el president de la Federació d'Associacions de Veïns de 
Terrassa, Ramon Clariana, portaveus dels grups municipals de TeC, ERC-MES, CUP, i el 
tinent d'alcalde Marc Armengol. Tots ells han exposat els motius pels quals Terrassa ha de 
defensar "la gestió pública davant la campanya de xantatge i pressió que ha realitzat 
l'empresa concessionària", ha subratllat Paco Zaurin (Taula de l'Aigua), perquè "no es tracta 
només d'un simple canvi de titularitat sinó de garantir l'accés a l'aigua a tota la ciutadania, amb 
una gestió econòmicament sostenible i amb voluntat de servei social".  
  
  
 
 



"En defensa de les institucions i la democràcia" 
  
El tinent d'alcalde Marc Armengol ha insistit en el suport des de la formació i el govern a la 
convocatòria, així com ha remarcat que "es tracta d'un pas més cap al camí engegat cap a la 
gestió directa de l'aigua". Per la seva banda, Xavi Matilla (TeC)  ha volgut constatar "la nova 
consciència col·lectiva cap a la gestió del bé comú. Però aquest camí depèn de dos factors claus: 
l'empenta ciutadana i el suport de les institucions, ambdós han de treballar de forma conjunta 
enfront dels que defensen que l'aigua és un negoci".  
  
Isaac Albert (ERC-MES) ha explicat que "finalitzar una concessió pública és un fet habitual 
en el dia a dia d'una administració, però a Terrassa està passant un fet insòlit, que l'empresa 
accepta aquesta fi. I amb això està menystenint el ple municipal, majoritari a la gestió directa de 
l'aigua, i a la ciutadania". El republicà ha subratllat que "la manifestació no només és en defensa 
de la gestió pública sinó també en defensa de les institucions i de la democràcia a Terrassa". En 
la mateixa línia s'ha pronunciat Maria Sirvent (CUP) que ha fet un discurs més dur cap a Mina 
afirmant que "ni les amenaces, ni l'intent de compres de voluntats o la judicialització del procés 
aturaran el camí cap a la gestió directa de l'aigua a Terrassa".   
  
Des de CCOO, Sergio Martínez, s'ha volgut recalcar la necessitat de "defensar els llocs de 
treball i les condicionals laborals dels treballadors" en aquest procés de municipalització, 
assegurant que malgrat que es tracta d'un "procés complex, existeixen fórmules per garantir-ho". 
Mentre que des de la CGT, Josep Maria Pi, ha posat èmfasi a què la municipalització de 
l'aigua "pot ser la porta per obrir la gestió directa a d'altres serveis que l'Ajuntament de Terrassa 
ha estat privatitzant". 
 
 


