
 
 

OPINIÓ TERRASSA  

 
Un referèndum per a l'aigua 

El conflicte s’ha guanyat el dret a ser decidit per tota la població de 
Terrassa i és un exemple de consulta molt més real i efectiva que la 
majoria de plans estratègics inventats des d'oficines de comunicació 

 

  
per Vicenç Batalla  
27/03/2017 
En un article d’opinió anterior, deia que no tenia prou elements per decantar-me cap a una 
municipalització completa del servei de l’aigüa o un model mixte en el qual Mina encara en 
conservés la gestió. Era una qüestió d’utilitzar el millor possible els recursos, tot i donant per 
entès que l’aigua és un bé d’interès públic i setanta-cinc anys després ha de tenir un control per 
part de l’Ajuntament. Aquest és l’èxit que cal atribuir a l’actual govern municipal i a la 
resta de partits a l’esquerra que defensen el seu pas a una gestió cent per cent pública. 
Hauria proposat, a canvi, Mina i totes les forces vives de la burgesia terrassenca inclosos alguns 
ex alcaldes que hi hagués un vint per cent municipal en la futura concessió? 
  
Arribats a aquest punt i al bloqueig als jutjats del tema, amb noves pròrrogues a la vista, hi ha 
un element que s’erigeix com el més democràtic possible ateses les circumstàncies. Si el 
referèndum, eix de l’actualitat a més gran escala, sembla que resulta un avenç en la participació 
dels ciutadans en una vida política enquistada i endogàmica és útil per a resoldre altres 
qüestions, per què no ho hauria de ser en aquest cas? El conflicte s’ha guanyat el dret a ser 
decidit per tota la població de Terrassa i és un exemple de consulta molt més real i efectiva que 
la majoria de plans estratègics que s’inventen des de les oficines de comunicació. 
  
Jordi Ballart pot adduir que ara, aquest referèndum, pot veure’s adulterat per una campanya 
d’aquestes mateixes forces vives utilitzant tots els recursos a la seva disposició. I l’argument de 
la por sobre la gestió futura i el preu. Però no tirar endavant una promesa de consulta 
inicialment prevista és el millor argument per alimentar aquesta por. Si es vol exercir una 
transparència total i omplir d’arguments la municipalització total de l’aigüa, la millor legitimitat 
possible és preguntar-ho a tots els terrassencs. Amb dues respostes que ja suposen un canvi 
d’estatus respecte a la situació anterior: gestió cent per cent pública; gestió vuitanta per cent 
privada. 
  
Molts ciutadans estan esperant que ambdues parts, a part dels articles de premsa i els seus 
advocats, exposin a la plaça pública les seves raons per a defensar una o una altra postura. El 
debat existeix, però ha de portar-se fins a les seves últimes conseqüències democràtiques. 
Terrassa hi guanyaria i tots hi veuríem més clar. Acceptant la decisió majoritària final. 
 


