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Manifestació a Terrassa per una gestió 
pública de l'aigua 

  
per Redacció 
14/03/2017 
Sota el lema 'Per una gestió pública i democràtica de l'aigua', Terrassa (Vallès Occidental) 
acollirà aquest diumenge 19 de març una manifestació que els organitzadors esperen que sigui 
multitudinària per reclamar una gestió pública de l'aigua tant a la ciutat vallesana, en ple litigi 
amb l'empresa Mina Aigües de Terrassa per recuperar la gestió del servei després de 75 anys, 
com a la resta de municipis de Catalunya que s'han plantejat aquesta possibilitat. La 
mobilització, que ja compta amb el suport de 88 entitats socials i diferents partits polítics, sortirà 
a les 12 del migdia de la plaça del Nord de Terrassa, passarà per la seu de Mina on es llegirà un 
manifest i finalitzarà a les portes de l'Ajuntament de la ciutat. Els organitzadors han fet una 
crida perquè els assistents vesteixin alguna peça de color blau per simbolitzar l'"onada 
imparable" que ha de servir perquè cada cop més ajuntaments assumeixin la gestió d'un servei 
bàsic com és l'aigua que "ha de deixar de ser un negoci en mans d'una quants". 
  
A l'acte de presentació de la manifestació que s'ha fet aquest dimarts a la seu de la Confederació 
d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha quedat demostrat l'ampli suport amb què 
compta la mobilització. I és que a banda de representants de les dues entitats organitzadores, 
l'associació Aigua és Vida i la Taula de l'Aigua de Terrassa, l'acte ha comptat amb la presència, 
entre d'altres, de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la portaveu de l'Aliança Contra la Pobresa 
Energètica, Maria Campuzano, així com de representats sindicals i polítics com ara Eloi Badia, 
de Barcelona En Comú; Mireia Boya i Anna Gabriel, de la CUP; Marc Sanglas, d'ERC; David 
Cid, d'ICV; i Albano Dante Fachin, de Podem. 
  
Durant la presentació s'ha volgut deixar clar que l'acte es fa a Terrassa pel conflicte que viu 
l'Ajuntament amb l'empresa Mina Aigües de Terrassa per recuperar la gestió del servei després 
que el passat 9 de desembre finalitzés la concessió després de 75 anys, però que l'objectiu de la 
manifestació és crear una "onada imparable" per tal que la municipalització del servei de l'aigua 
s'estengui a d'altres municipis i a d'altres serveis públics bàsics "sota els principis de la 
transparència i la participació ciutadana". "Terrassa és una petita part d'aquesta lluita global per 
la conquesta d'un bé públic com és l'aigua", ha assenyalat Jordi Ballart, alcalde de Terrassa.  
   
Sobre el litigi amb Mines, Ballart ha destacat que la manifestació de diumenge servirà per 
demostrar que els veïns i veïnes de la ciutat volen que el consistori recuperi la gestió del servei 
d'aigua i que "estan cansats de les interferències, les amenaces i els xantatges de tots aquells que 
volen seguir fent negoci amb l'aigua". Aquí, l'alcalde de Terrassa ha defensat que el procés de 
liquidació de la concessió per part del consistori ha estat "exemplar" i que des del primer 
moment s'han trobat amb tot tipus d'impediments per part de l'empresa, filial d'Agbar, que no ha 
dubtat en judicialitzar el procés.  
    
Des de l'associació Aigua és Vida, una de les seves portaveus, Míriam Planas, ha denunciat que 
mentre que a Europa el 70% de la gestió de l'aigua és pública, a Catalunya aquesta xifra és del 
20%, el que fa que un servei bàsic i escàs com és l'aigua estigui en mans d'unes quantes 
empreses que només treballen pel benefici propi. A més, ha afegit que segons una enquesta 
recent, més del 70% dels catalans estan d'acord amb el fet que el servei de l'aigua passi a mans 
públiques.  
  



   
Planas ha explicat que la remunicipalització de l’aigua és una tendència mundial que ha arribat 
de forma imparable a Catalunya amb municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com 
Badalona, Barcelona, Cerdanyola, Santa Coloma i Tiana que han aprovat als seus plens 
municipals la seva voluntat d’estudiar la gestió pública del servei d’aigua i d'altres com Ripollet 
que ha manifestat amb claredat que remunicipalitzarà durant aquest any 2017.  
  
Per demostrar la importància de remunicipalitzar el servei de l'aigua, la portaveu del'Aliança 
Contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, ha denunciat que segons un estudi de 
l'associació Aigua és Vida del 2014, el 75% dels talls d'aigua es produeixen en municipis amb 
una gestió privada de l'aigua, pel 7% en els que tenen una gestió pública. A més, també ha 
fecordat que, segons dades de l'AMB, fins l'entrada en vigor de la llei 24/2015 es van produir 
175.000 talls als seus municipis. "Quan es parla de pobresa energètica es centra el discurs en 
l'oligopoli elèctric o en el del gas, però el tema de l'aigua és molt similar", ha reblat.  
  
  
   
  
  
 
 
Als representants polítics i a les instituacions, els promotors de la manifestació els han exigit 
que "comencin a coordinar-se" per enfortir aquesta lluita. Les diputades de la CUP Mireia Boya 
i Anna Gabriel, han proposat un gran pacte social i polític a favor d'un procés constituent que 
"blindi drets bàsics i comuns" com ara l'aigua.  
 
 
Després de fer una crida a la participació, els organitzadors han explicat que han posat en marxa 
una campanya a Twitter per tal que tothom qui ho vulgui anunciï la seva participació i convidi 
altre gent a fer-ho fent-se una foto o un vídeo amb la gota que serà la imatge de la mobilització. 
 


