
QUÈ PASSA 
AMB L’AIGUA 
A TERRASSA?
El 9 de desembre es va acabar la concessió de l’empresa Mina d’Aigues de 
Terrassa, que ha durat 75 anys, ara ens trobem en un procés de pròrroga que 
ha d’acabar al desembre d’aquest any.
Per això, estem en un moment històric d’una enorme transcendència a 
la ciutat de Terrassa, tenim l’oportunitat de decidir i caminar de forma 
inequívoca cap a la recuperació del servei municipal de la gestió directa de 
l’aigua. El cas de Terrassa és una punta de llança de tots els processos de 
municipalització que han de venir a la resta de l’Estat, demostrant que una 
ciutat gran com Terrassa pot passar a una gestió pública modèlica. 
Només és possible amb la voluntat ferma de totes i tots, i expressada de 
forma majoritària per part de la ciutadania cap aquest objectiu, més de 
8.000 Terrassencs ja s’han pronunciat amb la seva signatura a favor de la 
municipalització, i tu?
La Taula de l’Aigua, més de 150 entitats i la majoria del consistori de 
Terrassa també aposten per la municipalització, així ho vam demostrar en 
la manifestació del 19 de març a la ciutat amb més de 4.000 persones.

No volem qualsevol model d’empresa de gestió municipal. El nostre objectiu està recollit en els 13 PRINCIPIS  acordats i aprovats en l’Assemblea 
històrica del passat dia 21 de gener d’enguany en la que vàrem constituir el primer  PARLAMENT CIUTADÀ DE TERRASSA.

Aquests PRINCIPIS són:

¿QUINA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGUA VOLEM?

Dret d’accés a l’aigua
Cap persona s’ha de veure privada d’accés a l’aigua per motius 
econòmics.

Gestió pública
L’aigua és un bé comú, no una mercadería, per tant la seva gestió 
ha de ser pública.

Qualitat de l’aigua
Perseguir la qualitat de l’aigua, no només de consum humà sinó 
també la qualitat organoléptica, promovent la cultura de l’ús de 
l’aigua de l’aixeta.

Treball en xarxa
Realitzar partenariats públic-públic (PuPs) entre operadors 
públics d’aigua.

Nova cultura de l’aigua
En la seva dimensió socio-sistèmica.

Participació Ciutadana / Transparència / Fiscalització
La nova empresa ha d’estar sota control ciutadà, mitjançant 
consell ciutadà de l’aigua, assegurant la participació, vetllant 
per la transparència i fiscalitzada amb avaluacions públiques 
periòdiques.

Preu Just / internalització de costos
Tenint en compte la recuperació i internalització de costos del 
cicle de l’aigua, amb criteris d’igualtat, d’equitat, de capacitat 
econòmica i de justícia social i ambiental.

Gestió eficaç i eficient del servei

Sostenibilitat financera / Sostenibilitat del cicle integral de
l’aigua
Projecció financera sostenible, visió a llarg termini, assegurant 
la viabilitat de projectes tècnics, amb sostenibilitat ambiental i 
socials a llarg plaç. 
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