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El Procés Constituent de Terrassa va posar en marxa l'Escola d'Empoderament Ciutadà i Democràcia el passat dissabte 
a través de les cicle de xerrades 'Recuperem la gestió dels serveis públics?'. Per aquest motiu va centrar el seu primer 
debat en la concessió, per part de l'Ajuintament de Terrassa, que permet a La Mina explotar el servei d'aigües de la 
ciutat, que es va produir l'any 1941 i que finalitzarà, després de 75 anys, el 2016. Es tracta d'un pacte que va conduir a 
que l'empresa corrés amb les despeses de la construcció d'infraestructures necessàries en aquella època. La possible 
municipalització d'aquest servei va centralitzar la xerrada. Per aquest motiu van participar Ramon Clariana, 
vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Terrassa i membre de la Comissió Tècnica de 
l'Aigua, Maria Josep Ball, activista de 'Som lo que sembrem' i tècnica agroalimentària, i Lluís Camps, de la Plataforma 
Aigua és Vida.
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Per Ramón Clariana "és molt greu que, per primera vegada a la història, La Mina i l’Ajuntament no s’hagin posat 
d’acord en els preus de les tarifes d’aquest any". Com va publicar InfoTalQual, l’empresa pretenia un increment d’un 
6% i el Consistori va replicar proposant un 1,12% de pujada. El desacord es basava en l’increment de beneficis pretès 
per Mina, que al·legava més costos d’explotació i de personal. “Com s’entén més inversió, més costos de personal i 
més beneficis? Vam dir que no”-va afirmar el membre de la FAVT. 

Actualment els preus de l’aigua de l’any que ve estan en mans de la Comissió de Preus, que es decidirà per la proposta 
de l’Ajuntament o per la de La Mina. Clariana va destacar els perquès d'aquesta desavinença, "que s’ha produït en un 
moment difícil per l’empresa, ja que ha canviat recentment de director general i ara ocupa el càrrec un directiu que
procedeix d’ACBAR, Aigües de Barcelona". Per ell, la desavinença és una conseqüència d’aquest canvi. 
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El ponent també va destacar el fet que l'Ajuntament hagi previst la venda de les accions que encara posseeix de La 
Mina, prevista en els pressupostos d'aquest 2014, que està causada per la fi de la concessió que es produirà al 2016 per 
tal que l'administració no sigui una part implicada en la nova concessió.  Per Clariana hi ha tres alternatives de futur: 
"que l’Ajuntament convoqui una licitació oberta d’empreses privades per la nova concessió, crear una empresa mixta 
o municipalitzar els servei d’aigües completament”

“Que tingui la concessió del servei La Mina no significa que pugui treure ella les aigües del Llobregat, sinó 
l’Ajuntament. L’any 2016 tots els béns patrimonials de Mina en quant a instal·lacions, canonades i infraestructures 
passen a propietat de l’Ajuntament, que porta un any fent un inventari on quantifiquen tots els béns retornables i els 
que són importants pel servei, que l’Ajuntament potser ha d’abonar.”

Ramón Clariana va voler concloure la seva participació en el debat parlant de l'aigua com a bé públic, "que mai ha de 
ser un bé mercantil, ja que les empreses privades tenen intencions especulatives per treure beneficis, quelcom il·lògic 
en moments de dificultats econòmiques i socials." Va advertir, a més, que Aigües de Barcelona té un pes important en 
l'accionariat de La Mina i l'inquieta la possibilitat de que s'acabi apropiant de l'empresa terrassenca. 

Tot i això, es va mostrar produent i va advertir que "encara que Mina perdi la concessió del servei conservaria totes les 
mines construïdes a mitjans de segle passat, que encara funcionen, ja que són de la seva propietat a perpetuïtat." i va 
denunciar que “és molt estrany que aquestes setmanes s’han trencat moltes tuberies en diferents punt de la ciutat". Al 
membre de la FAVT i de la Comissió Tècnica de l'Aigua l'inquieta si l’estat general de les instal·lacions és el correcte.
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