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Aquest diumenge 29.06.2014

TANU celebra 15 anys
acollint nens ucraïnesos
TANU és l’ONG encarregada de portar nens
de famílies desestructurades o amb
problemes temporals a passar les vacances a
Catalunya. Un dels objectius és donar als
nens tot allò que no tenen en el seu país i
crear vincles afectius, una de les seves
principals mancances

Fins el 9 de juliol 29.06.2014

Comença la Fira d'Estiu a la
Rambla amb productes
artesans
Les joguines, la bijuteria, els complements, la
decoració, o l‘aromateràpia són els productes
estrella d’aquestes parades que han
esdevingut una tradició dins la Festa Major
de la ciutat

Aquest dissabte 29.06.2014

Final de la concessió 28.06.2014

La Taula de l'Aigua aposta per la
municipalitzció de l'aigua passat el 2016
Els membres d’aquest nou col·lectiu veuen el final del
contracte que té l’Ajuntament amb Mina Aigües de Terrassa
com una bona oportunitat per canviar el model de gestió
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Terrassa celebra la Diada de
Gais i Lesbianes amb un
petó multitudinari
El moment més esperat de la jornada
produït un cop acabades les classes de
zumba. Passats dos quarts de vuit
ha tingut lloc un petó multitudinari per
reivindicar la llibertat d’orientació sexual

Al Padel Indoor Basic-Fit
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La municipalització de l’aigua a Terrassa. Aquest és l’objectiu pel qual s’ha
format la Taula de l’Aigua i que aquest dissabte ha organitzat una jornada per
debatre sobre el futur de l’aigua a la nostra ciutat. La plataforma, formada per
diverses entitats, es va constituir fa uns mesos arran del debat pel final de la
concessió d’aigua a Terrassa, que acaba el 31 de desembre de 2016. Sota el
nom “La nostra aigua, el seu negoci” denuncien falta de control, augment de
tarifes, i una mala gestió.
Els membres d’aquest nou col·lectiu veuen el final del contracte que té
l’Ajuntament amb Mina Aigües de Terrassa com una bona oportunitat per
canviar el model de gestió.

El II Torneig Benèfic recull
fons per a la Fundació
Atròfia Muscular Espinal
L’Aaron és un nen de 5 anys que
aquesta malaltia degenerativa que afecta les
neurones motores de la medul·la espinal i
provoca una pèrdua progressiva de força. A
més, sol anar acompanyada d’una gran
discapacitat des de la infància.

Ho explica Cèsar Guia, membre de la Taula de l’Aigua: “Creiem que l’aigua és
un servei bàsic, un bé comú i ha d’estar des de la gestió pública 100%, i hem
de lluitar per això. S’està acabant la concessió, que està en mans del sector
privat, Mina Aigües de Terrassa, i hem d’apostar per un model de gestió
pública, eficient, i transparent. Des del control ciutadà. Hem de contrastar i
aportar tota aquesta informació per resoldre aquests neguits que té la
ciutadania de Terrassa i que tothom pugui conèixer cap on hem d’anar”
Posen l’exemple de ciutats europees com París, Bordeus, o Berlín com a
model de municipalització de l’aigua, o el cas d’Arenys de Munt a Catalunya.
La jornada ha comptat amb xerrades, i una taula rodona sobre el passat, el
present i el futur de l’aigua a Terrassa. Veuen la municipalització com un
escenari que podria arribar a ser factible a la nostra ciutat.
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