
L'Ajuntament de Terrassa vol un model de gestió 
de l'aigua integral i públic a partir de 2016
ESCRITO POR JOSEP NAVARRO. PUBLICADO EN TERRASSA (/ES/TERRASSA-I-COMARCA) 

0

 (/index.php)

(/es/component/banners/click/28)
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla
Plugin (http://thecoders.vn/)

(/es/component/banners/click/42)
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin (http://thecoders.vn/)

 (/es/2-
uncategorised/67-telefons-d-interes)

TERRASSA CULTURA

(/ES/TERRASSA-CULTURA)

VÍDEOS TALQUALTV

(/ES/VIDEOS-TALQUALTV)

GALERÍA DE FOTOS

(/ES/GALERIA-DE-FOTOS)

ZONA DE DEBATE

(/ES/ZONA-DE-DEBAT)

CONTACTO

(/ES/CONTACTE-ARA)

HOME
(/es/)

TERRASSA Y COMARCA
(/es/terrassa-i-comarca)

CATALUNYA
(/es/catalunya)

MUNDO
(/es/mon)

BON DIA TERRASSA!
(/es/bon-dia

REPORTAJES
(/es/reportatges)

ENTREVISTAS
(/es/entrevistes)

AGENDA
(/es/agenda)

SERVICIOS BLOGS

LOGIN

ULTIMA HORA!: Terrassa impulsará la dinamización del textil europeo para innovar y encontrar nuevas

Català - (http://infotalqual.com/ca/terrassa-i-comarca?view=article&id=389)Castellano (http://infotalqual.com/es/terrassa-i-comarca?view=article&id=389)

buscar...

 

4°C

Terrassa
Fair

Humidity: 81%

Wind: 0 km/h

21 Jan 

2014

13°C  3°C  

22 Jan 

2014

12°C  3°C  

5Like Share

Página 1 de 9L'Ajuntament de Terrassa vol un model de gestió de l'aigua integral i públic a partir de 2016 - Diari de Terrassa i Catalunya | Terrassa ...

21/01/2014http://infotalqual.com/es/terrassa-i-comarca/389-l-ajuntament-de-terrassa-vol-un-model-de-gestio-de-l-aigua-integral-i-public-a-partir-de-...



La primera xerrada organitzada pel Procés Constituent de Terrassa va servir per debatre quin tipus de model gestió del 
cicle de l'aigua pot ser més adequat per la ciutat quan acabi la concessió del 2016 atorgada a La Mina. Es tracta del 
primer cop, en l'època de la democràcia, que Terrassa podrà triar quin model seguirà els propers anys, ja que l'antiga 
concessió era de l'època franquista. Un cop Ramon Clariana, de la FAVT i de la Comissió Tècnica de l'aigua, va 
exposar la problemàtica i la situació actual de la relació entre La Mina i l'Ajuntament de Terrassa, els assistents van 
voler participar aportant el seu punt  de vista.

Eva Herrero, regidora de Medi Ambient i membre d'Iniciativa per Catalunya Verds, va subratllar les paraules de 
Clariana i va apuntar que "ens trobem en un moment històric a Terrassa perquè hem de decidir quin model volem al 
futur." La regidora va explicar que la hipòtesi de treball actual de l'Ajuntament consisteix en un model de gestió 
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integral del cicle de l'aigua que inclogui abastament i sanejament i que el model més òptim és un model públic de 
gestió directa, "tot i que això s'ha d'analitzar amb molt de deteniment perquè es un tema molt complexe, sobretot a 
Terrassa". D'aquesta manera, cap empresa privada tindria la concessió del servei, com ha passat durant 75 anys amb 
La Mina, i aquesta deixaria de poder-se'n encarregar.

Alguns participants es van mostrar crítics amb La Mina i van argumentar que "està fent una política que pretén 
guanyar-se a la gent per privatitzar totalment el servei" i van fer una crida a les forces d'esquerra per què defensin la 
municipalització de l'aigua com a un dels punts principals en els seus propers programes, ja que consideren que 
"l'equip de govern socialista de la ciutat està una mica verd en aquest tema". Maria Josep Ball, de 'Som lo que 
sembrem' va citar la Constitució espanyola del 78 per argumentar que els poders públics han de garantir la defensa 
dels consumidors sempre. Lluís Camps, de la Plataforma Aigua és Vida, va apuntar la necessitat de trobar un model 
d'aigua que sigui sostenible ambientalment, que apliqui justícia social, on es manifestin el dret de participació, la 
transparència i la democràcia. Alguns assistents també van criticar els costos addicionals de la factura de l'aigua, amb 
els quals es paguen les infraestructures: "Posaran els preus que vulguin per què al final el preu final recaurà sobre 
l'usuari i la indústria de l'aigua pot ser inassumible per la gent".

A més, va haver una preocupació general per l'estat de les infraestructures actuals de La Mina, tot i que Eva Herrero 
va voler aclarir que la companyia estudia de forma molt exhausta l'estat de l'aigua de la ciutat. Amb la xerrada, el 
Procés Constituent de Terrassa va voler convidar a la societat a decidir sobre el seu futur més imminent. En les 
properes setmanes està previst que continui el cicle de xerrades que conformen "Recuperem la gestió dels serveis 
públics".
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L'ítalo-catalana Gemma Genazzano 
i el novaiorquès Joe Scott, al Café 
de l'Aula de Terrassa 
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