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Amb majoria de membres de l'Associació Procés Constituent de Terrassa com a assistents i amb el 
plantejament gairebé consensuat de la municipalització de la gestió de l'aigua , es va realitzar la tarda 
d'aquest dimarts la primera trobada de la Taula de l'Aigua. En l'acte convocat davant la inquietud que ha 
ocasionat el venciment el 2016 de la concessió en la gestió del servei que té la Mina d'Aigües de Terrassa 
i que va tenir com a escenari el Casal Civic de Ca n'Aurell , també van estar representades l'administració 
municipal , Aigües Vida i Mina d'Aigües de la ciutat .

L'objectiu prioritari de l'associació com és de coneixement públic , és iniciar un procés de debat obert per 
trobar l'alternativa més viable entre ponències tan oposades com la continuïtat de la privatització o la 
municipalització . Sobre aquest punt , Procés Constituent va proposar implicar en el tema als ciutadans a 
través dels diferents mitjans de comunicació i arribar fins i tot a prendre una decisió en la qual hauria de 
participar tota la societat per mitjà d'un referèndum .

La perfecció del servei és l'objectiu prioritari per sobre lesLa perfecció del servei és l'objectiu prioritari per sobre lesLa perfecció del servei és l'objectiu prioritari per sobre lesLa perfecció del servei és l'objectiu prioritari per sobre les    posicions polítiquesposicions polítiquesposicions polítiquesposicions polítiques

La representació tècnica municipal va expressar que per sobre les tendències polítiques de la 
municipalització o la privatització de l'empresa que podria prendre el relleu d'Aigües de Terrassa , hi ha la 
perfecció del servei i que aquesta es pot aconseguir a tavés de la gestió municipal , o la privada o , com a 
tercera opció , la possibilitat intermèdia , és a dir una companyia mixta .

La continuïtat o l'opció mixta deuen, segons els seus ponents considerar-se com opcions vàlides perquè si 
bé és cert que si Mina deixés de tenir la concessió del més bàsic dels elements naturals , l'Ajuntament 
recuperaria les seves aportacions , també ho és que en cas d'una municipalització , seria Terrassa la qual 
hauria de compensar econòmicament l'actual empresa gestora i en l'entorn de crisi que afecta la ciutat , la 
pregunta és si es disposa de capital suficient per fer front a aquest eventual compromís .

Mina va destacar la política socialMina va destacar la política socialMina va destacar la política socialMina va destacar la política social    consensuada amb l'ajuntamentconsensuada amb l'ajuntamentconsensuada amb l'ajuntamentconsensuada amb l'ajuntament

Amb una postura molt protocolar , el representant de Mina d'Aigües de Terrassa , va plantejar els serveis 
que presta l'empresa , el seu compromís amb els usuaris, així com la transparència de la gestió. Fins i tot , 
responent a Aigües Vida , va explicar que a les persones que encaren dificultats econòmiques , gràcies a 
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la colabpración dels serveis socials municipals , es donen facilitats de pagament i que el tall del servei és 
l'últim recurs , descartant amb la seva resposta , la manca de sensibilitat social dels actuals 
concessionaris .

Aquest primer debat , en resum , va transcórrer entre plantejaments d'objectius , detalls de la gestió , 
història de la comercialització de l'aigua a la localitat i fixació de posicions que hauran de començar a 
prendre cos a partir d'una segona reunió , tot i que va quedar clara la tendència municipalitzadora en la 
majoria dels debatents,
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