
Sessió monogràfica observatoris, gestió pública i democràtica com?  
 
Assistents: Sergi Solà (GDT, Volem l’aigua clara i nostra Torelló i APM Manlleu), 
Josep Bisquert (Plataforma volem l’aigua clara i neta Torelló), Dante (ESF i MAPID), 
Lluís Basteiro (AMAP), Míriam (ESF, MAPID), Isabel (MAPID), Sara Sigüenza (AeV 
Riells), Ramon (aeV Massanes, AeV Riells i Viabrea), Laia (MAPID, La Hidra), Pau 
(Aev Girona), Edurne ( AeV Girona, Terrassa)  
 
Ordre del Dia:  
 
Proposta d’ordre del dia: 
1) Ronda de presentacions breu 
2) Autonomia de l’observatori 
a) ens autònom o integrat a l’administració? 
b) Legitimitat. D’on emana o d’on sorgeix l’observatori i a quin moment va lligat? 
qui l’impulsa? 
c) Finançament 
d) necessitat o requisits de personal tècnic 
3) Actors 
a) Quins serien els actors clau que hi han de participar? Qui conforma el grup 
motor? Hi ha interès per part dels actors que hi participin? 
4) Com ho posem en marxa? 
a) Tempos, com passem de definir l’observatori a posar-lo en marxa 
b) On es defineix l’observatori? I com? Reglament del servei, reglament de 
l’observatori, competències 
c) Aliats, assessors i com compartim coneixement, i com ens enxarxem 
5) Paper de l’AMAP en l’impuls d’observatoris 
Propostes a futur: 
Xerrada online sobre observatoris en marxa (París, Lió en definició, Terrassa, Nàpols, 
Montpellier, poble de valència) 
 
Osona: es troben en moment de definir jurídicament l’observatori i ERC s’ha tirant 
enrera en figurar. L’administració no vol donar suport.  
AMB: gestió privada fins 2047, actualment fent una proposta d’observatori per l’AMB 
malgrat la gestió privada. Per canviar la governança de l’aigua i fiscalitzar.  
AMAP:espai de municipis i entitats que aposta i assessora per l’aigua pública  
Massanes: adherida al CONGIAC, però alguns treballs com el mantenidor i gestió de 
comptadors és amb empreses privades.  
Riells i Viabrea: Ara mateix no hi ha contracte. Ara el que volen és oficialitzar-ho amb 
una gestió mixta. No tenen contracte 
Girona: dubten encara de si es passa a gestió directa o dintre de TAGIRSA. Estan 
pensant un observatori que vagi més enllà de l’aigua, que impliqui diferents 
administracions. AeV Girona ha aconseguit un conveni Aj Girona - càtedra de l’aigua 
per l’elaboració dels reglaments del servei i elaboració de l’Observatori. Por de perdre 
el control del procés de creació de l’observatori, que no se l’apoderi l’Ajuntament com 
està fent amb el procés de transició ecosocial. De moment el procés ha servit per fer 
un mapatge d’actors i definició d’objectius. Actors relacionats amb l’aigua per diferents 
motius (comptradors, sèquies, …) 
 
Desconfiança treball administració moviments 
 
2. Autonomia dels observatoris  
a. ens autònom o integrat a l’administració?  



b. legitimitat. d’on emana o d’on sorgeix l’observatori i a quin moviment va lligat? 
qui l’impulsa?  
c. finançament  
d. necessitat o requisit de personal tècnic  

 
Osona 
Sorgeix des de veure que hi ha un interès comú en muntar un organisme que vetlli per 
la governança de l’aigua i totes aquelles competències del consell comarcal d’osona.  
Impulsat pel moviment social quan l’oportunitat de l’aigua en baixa arran de les 
remunicipalitzacions. Han agafat OAT com a patró, veient limitacions per les 
diferències.  
Resposta del consell comarcal: veien el projecte, formulació en comú, fins arribar al 
moment de la financiació. El CC no te pressupost per crear un organisme públic com 
un observatori. Hi havia una partida del CC per fer l’observatori, que el moviment vol 
destinar a fer un estudi tècnic de com fer aquest observatori viable dintre 
l’administració.  
 
Primer van definir actors i principis rectors i després ens autònom i finançament 
després de les reunions amb els tècnics.  
S’imaginaven un coordinador o un tècnic contractat de l’observatori, però sense  
 
cicle integral de l’aigua: el finançament no pot sortir del servei en baixa, per exemple.  
 
AMB 
vam començar amb l’element autonomia. Vam identificar els punts claus i els vam 
estudiar.  
Vam fer sessions de participació amb moviments per recollir opinió de la ciutadania 
respecte els punts clau identificats.  
Conclusió: model híbrid, observatori que conservi autonomia i figura jurídica pròpia, 
però sense renunciar al caràcter públic de l’espai per rebre finançament públic i 
informació per exercir el control i la funció pública.  
actualment fase de disseny des dels moviments  
s’apunta a la figura del conveni entre les dues figures per garantir-ne la relació.  
 
crear un espai de formació amb tècnics  
 
Girona 
Risc: voluntat de l’administració de fer un observatori amb presses. Buit de contingut.  
Cal fer tota la feina de base de cercar moviments i actors per participar a l’observatori.. 
S’està fent un mapatge d’actors, i s’està aprofitant el marc del procés de transició 
ecosocial que impulsa l’Ajuntament i moviments locals. Tenen identificats actors a 
explotar, tipus Campus de l’Aigua.  
risc de centralització de les competències quan es mancomuni la gestió.  
 
AMAP 

1. Sobre quins temes es vol incidir?  
Educació en la Nova Cultura de l’Aigua 
 

 
2. Com fer les decisions vinculants?  
Mecanismes per assegurar certa vincularitat:  

 la coproducció de política assegura certa vincularitat  
 els observatoris com a espais de treball previ a la decisió política  
 posar-ho als espais possibles: reglament dels serveis.  



 

 
3. Com fem que sigui viable?  

 
Consensos: 

 organismes autònoms, amb recursos propis, però dins l’administració 
(autonomia dintre de l’administració)  

 Coproducció de polítiques públiques, les decisions no poden ser vinculants, la 
presa de decisió està al ple. Però cal que desde l’observatori es treballin 
previament les polítiques que s’aprovin.  necessitem mecanismes que 
garanteixin que les propostes de canvi de polítiques vinguin de l 
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Sessió monogràfica observatoris, gestió pública i democràtica com? PART 2 

 

14 de Gener 2022 online 

 

Assistents: Bea Escribano, Sonia Giménez, Sergi Solà i Laura Generó (GDT, Volem l’aigua clara i 

nostra Torelló i APM Manlleu), Josep Bisquert (Plataforma volem l’aigua clara i neta Torelló), 

Dante (ESF i MAPID), Míriam (ESF, MAPID), Sara Sigüenza (AeV Riells), Laia (MAPID, La Hidra), 

Pau (Aev Girona), Edurne ( AeV Girona, Terrassa)  

Excusats: Bernabé Matabuena, Ramon Solé, Santi aragonés.  

 

 

1. Ronda de presentacions i situació:  

 

Girona:  

S’ha fet una taula de l’aigua que la idea es que sigui la llavors per el proper observatori i que es 

comenci a treballar de forma estable. La taula va estar composada per regidor, gerent AGISSA i 

economia, cap de la subàrea de serveis urbans i entitats de girona i salt, oposició, etc. 

Es va posar de manifest la necessitat ja de que l’espai creixi incloent a Salt (fins ara ha 

funcionat com espai de participació de l’ajuntament de Girona). Com que  els tres municipis de 

l’àrea metropolitana són Girona, Salt i Sarrià, els actors a cada àrea poden ser diferents o anar 

en línies diferents. Cal convidar a participar tots els actors vinculats al servei d’aigua dels 

diferents municipis. 

 

AeV Riells i Viabrea : 

s’han reunit amb l’Ajuntament i l’Ajuntament ha dit clarament que no vol la gestió pública, 

volen governança però no portar l’execució del servei (empresa mixta).En Joan Gaya està fent 

l’estudi encarregat per l’ajuntament per a veure l’estat del servei, la revisió de tarifes, el DAFO 



per comparar tipus de gestió… Estan muntant una cooperativa per poder presentar-se al 

concurs quan s’obri per privatitzar. Cap a l’estiu es tornaran a reunir amb l’Ajuntament. Estan 

preparant una denuncia al Síndic per les demandes d’informació que no han respost.  

 

Osona: 

La proposta de l’administració ha estat fer una associació externa al Consell Comarcal, 

impulsada per la ciutadania i no formada per l’administració, ni finançada. L’any passat hi 

havien 5.000€ per destinar a l’observatori i per l’any vinent també s’ha aprovat una petita 

partida. La sensació desde la plataforma és que no hi ha prou implicació de l’administració per 

tirar-ho endavant perquè no deixen clar quin és el nivell de debat-acció que volen assolir (la 

pròpia administració hauria de ser un dels agents i no ho volen ser). 

 

L’observatori serviria per a fomentar projectes o iniciatives perquè els altres actors 

(associacions, institucions educatives…) puguin desenvolupar-les amb els seus fons. 

 

Terrassa: 

 

18 de Febrer: L’Edurne farà una jornada per a debatre com s’ha avançat amb la governabilitat i 

la co-producció, i fer una mica de diagnosi d’on es troben. 

20 de Febrer: 3 anys d’existència de l’observatori (OAT) 

 

Al Web de l’OAT hi ha el pla de treball penjat: https://www.oat.cat/es/index/ 

 

Barcelona: 

Estem acabant de definir la proposta, i volem fer ronda amb mmss. Reunió amb tècnics AMB.  

 

3) Actors 

a) Quins serien els actors clau que hi han de participar? Qui conforma el grup 

motor? Hi ha interès per part dels actors que hi participin? 

 

Comunicació i pedagogia amb els valors de la NCA per generar implicació i consciència.  

 

A Terrassa assignatura pendent la participació ciutadana. Temes de qualitat de l’aigua. És 

important també saber què preocupa a la ciutadania.  

 



Els actors han de representar la diversitat del territori, i és important la participació de 

l’academia, o experts en sentit ampli. També els centres escolars, món empresarial, sindicats. 

És molt important tenir una bona comunicació per arribar a la ciutadania i fer pedagogia 

envers l’aigua a les escoles primàries i secundàries. Al món universitari, fer estudis. 

 

Una altra acció important per assolir una bona participació ciutadana és informar-se abans 

d’anar a visitar els districtes perquè les sessions ofereixin un valor afegit: és a dir, es fa la visita 

amb informació del que es pot necessitar al districte i intentar implicar-los perquè veuen 

interès i que hi poden trobar utilitat. 

 

La participació de les empreses no pot condicionar la participació ciutadana. Privats no hi 

haurien de ser, perquè son un gestor, no un actor polític. En aquells casos on no sigui possible 

privar la participació dels operadors privats, cal assegurar que no puguin esdevenir un 

contrapoder, és a dir, que no tinguin un pes significatiu en les decisions. Es poden trobar espais 

on hi siguin per facilitar la informació necessària, és important saber què es vol fer a 

l’observatori per saber on poden jugar els privats. Cal que l’administració tingui les dades i la 

informació necessària  

 

Propera reunió 25 de Febrer a les 16h a Osona (o online) 

 

Grup de Defensa del Ter 

C/ de la font, 12 - Manlleu 

 

 

 

Sessió monogràfica observatoris, gestió pública i democràtica com?  

 

Assistents: Sergi Solà (GDT, Volem l’aigua clara i nostra Torelló i APM Manlleu), Josep Bisquert 

(Plataforma volem l’aigua clara i neta Torelló), Dante (ESF i MAPID), Lluís Basteiro (AMAP), 

Míriam (ESF, MAPID), Isabel (MAPID), Sara Sigüenza (AeV Riells), Ramon (aeV Massanes, AeV 

Riells i Viabrea), Bernabé (AeV Riells i Viabrea), Laia (MAPID, La Hidra), Pau (Aev Girona), 

Edurne ( AeV Girona, Terrassa)  

 

Ordre del Dia:  

 

Proposta d’ordre del dia: 

1) Ronda de presentacions breu 



2) Autonomia de l’observatori 

a) ens autònom o integrat a l’administració? 

b) Legitimitat. D’on emana o d’on sorgeix l’observatori i a quin moment va lligat? 

qui l’impulsa? 

c) Finançament 

d) necessitat o requisits de personal tècnic 

3) Actors 

a) Quins serien els actors clau que hi han de participar? Qui conforma el grup 

motor? Hi ha interès per part dels actors que hi participin? 

4) Com ho posem en marxa? 

a) Tempos, com passem de definir l’observatori a posar-lo en marxa 

b) On es defineix l’observatori? I com? Reglament del servei, reglament de 

l’observatori, competències 

c) Aliats, assessors i com compartim coneixement, i com ens enxarxem 

5) Paper de l’AMAP en l’impuls d’observatoris 

Propostes a futur: 

Xerrada online sobre observatoris en marxa (París, Lió en definició, Terrassa, Nàpols, 

Montpellier, poble de valència) 

 

Osona: es troben en moment de definir jurídicament l’observatori i ERC s’ha tirant enrera en 

figurar. L’administració no vol donar suport.  

AMB: gestió privada fins 2047, actualment fent una proposta d’observatori per l’AMB malgrat 

la gestió privada. Per canviar la governança de l’aigua i fiscalitzar.  

AMAP:espai de municipis i entitats que aposta i assessora per l’aigua pública  

Massanes: adherida al CONGIAC, però alguns treballs com el mantenidor i gestió de 

comptadors és amb empreses privades.  

Riells i Viabrea: Ara mateix no hi ha contracte. Ara el que volen és oficialitzar-ho amb una 

gestió mixta. No tenen contracte 

Girona: dubten encara de si es passa a gestió directa o dintre de TAGIRSA. Estan pensant un 

observatori que vagi més enllà de l’aigua, que impliqui diferents administracions. AeV Girona 

ha aconseguit un conveni Aj Girona - càtedra de l’aigua per l’elaboració dels reglaments del 

servei i elaboració de l’Observatori. Por de perdre el control del procés de creació de 

l’observatori, que no se l’apoderi l’Ajuntament com està fent amb el procés de transició 

ecosocial. De moment el procés ha servit per fer un mapatge d’actors i definició d’objectius. 

Actors relacionats amb l’aigua per diferents motius (comptradors, sèquies, …) 



 

Desconfiança treball administració moviments 

 

2. Autonomia dels observatoris  

a. ens autònom o integrat a l’administració?  

b. legitimitat. d’on emana o d’on sorgeix l’observatori i a quin moviment va lligat? qui 

l’impulsa?  

c. finançament  

d. necessitat o requisit de personal tècnic  

 

Osona 

Sorgeix des de veure que hi ha un interès comú en muntar un organisme que vetlli per la 

governança de l’aigua i totes aquelles competències del consell comarcal d’osona.  

Impulsat pel moviment social quan l’oportunitat de l’aigua en baixa arran de les 

remunicipalitzacions. Han agafat OAT com a patró, veient limitacions per les diferències.  

Resposta del consell comarcal: veien el projecte, formulació en comú, fins arribar al moment 

de la financiació. El CC no te pressupost per crear un organisme públic com un observatori. Hi 

havia una partida del CC per fer l’observatori, que el moviment vol destinar a fer un estudi 

tècnic de com fer aquest observatori viable dintre l’administració.  

 

Primer van definir actors i principis rectors i després ens autònom i finançament després de les 

reunions amb els tècnics.  

S’imaginaven un coordinador o un tècnic contractat de l’observatori, però sense  

 

cicle integral de l’aigua: el finançament no pot sortir del servei en baixa, per exemple.  

 

AMB 

vam començar amb l’element autonomia. Vam identificar els punts claus i els vam estudiar.  

Vam fer sessions de participació amb moviments per recollir opinió de la ciutadania respecte 

els punts clau identificats.  

Conclusió: model híbrid, observatori que conservi autonomia i figura jurídica pròpia, però 

sense renunciar al caràcter públic de l’espai per rebre finançament públic i informació per 

exercir el control i la funció pública.  

actualment fase de disseny des dels moviments  

s’apunta a la figura del conveni entre les dues figures per garantir-ne la relació.  



 

crear un espai de formació amb tècnics  

 

Girona 

Risc: voluntat de l’administració de fer un observatori amb presses. Buit de contingut.  

Cal fer tota la feina de base de cercar moviments i actors per participar a l’observatori.. S’està 

fent un mapatge d’actors, i s’està aprofitant el marc del procés de transició ecosocial que 

impulsa l’Ajuntament i moviments locals. A mesura que es van fent passos, s’identifiquen nous 

actors. Tenen identificats actors a explotar, tipus Campus de l’Aigua.  

risc de centralització de les competències quan es mancomuni la gestió.  

 

AMAP 

1. Sobre quins temes es vol incidir?  

Educació en la Nova Cultura de l’Aigua 

 

 

2. Com fer les decisions vinculants?  

Mecanismes per assegurar certa vincularitat:  

 la coproducció de política assegura certa vincularitat  

 els observatoris com a espais de treball previ a la decisió política  

 posar-ho als espais possibles: reglament dels serveis.  

 

 

3. Com fem que sigui viable?  

 

Consensos: 

 organismes autònoms, amb recursos propis, però dins l’administració (autonomia 

dintre de l’administració)  

 Coproducció de polítiques públiques, les decisions no poden ser vinculants, la presa de 

decisió està al ple. Però cal que desde l’observatori es treballin previament les 

polítiques que s’aprovin.  necessitem mecanismes que garanteixin que les propostes 

de canvi de polítiques vinguin de l 

 Innovació i recerca 

 Nova Cultura de l’Aigua, impulsar línies educatives 
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