        
L’onada de re-municipalitzacions dels darrers anys a
Catalunya obre oportunitats per a innovar en la coproducció de polítiques públiques, noves formes de
gestió i participació en la governança de serveis i
recursos. En el cas de l’abastiment de l’aigua pren
especial rellevància partint de la premissa que es
tracta d’un bé comú necessari per a la reproducció de
la vida. Es tractaria de processos de recuperació de
sobiranies que posarien en escac la pressió mercantil
sobre un recurs bàsic com l’aigua i formes de governança que exclouen a la ciutadania. L’estudi que es
presenta té com a objectiu analitzar un cas paradigmàtic i molt recent de re-municipalització i gestió
comunitària de l’aigua: l’Observatori de l’Aigua de
Terrassa.

       

Estudi de Cas de
l’Observatori de
l’Aigua de Terrassa
        
Metodologia qualitativa Estudi de cas
Tècniques:
• Observació participant del Plenari de l’OAT.
• Entrevistes en profunditat: a un perfil activista, un polític,
un tècnic i per últim un perfil veïnal i d’entitats.
• Anàlisi de documentació diversa relacionada amb la creació
i funcionament de l’OAT.

              
           

     
     
         

Forma de Govern
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Taula de
l’aigua

Marc Armengol

Regidor/a de Territori i
Sostenibilitat de l'Ajuntament

Marc Cadevall

Director Tècnic de l'Àrea de
Territori i Sos tenibilitat

Bé privat o públic

Socialdemòcrata

Nova Gestió
Pública

Bé privat o públic

Lliberal i
socialdemocràta

Nova Gestió Pública

Bé comú
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Administració
deliberativa

Bé comú

Crítica

Administració
deliberativa

Juan Martínez

Membre de la Taula de l’Aigua
de Terrassa i president de
l’Observatori de l’Aigua de
Terrassa

Dolors Frigola

Suplent del Consell d'Entitats a
l'OAT i membre de Dones
d'Aigua.
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Forma de propietat col·lectiva
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OAT

Què cal?

Com un òrgan de gestió comunitària com
l’OAT encaixa dins l’organigrama institucional municipal? No encaixa.

Reglaments de participació

Cultura política

Perspectiva de la coproducció i cogestió
de serveis i polítiques públiques

Innovació

Ciutadania

Moviments Socials

Empoderada i formada

De la protesta a la concertació

L’OAT com una experiència a tenir en compte, referencial i innovadora pel que fa
a la gestió comunitària de l’aigua. Difícilment reproduïble perquè es dóna en un
context molt concret, però sí inspiradora.
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