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 >Comunicat de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

“Per un Pacte Social de l’aigua a Terrassa”
L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) volem 

fer pública la nostra preocupació per la situació 
econòmica que haurà d’afrontar l’Empresa Pública 

Taigua, en un futur immediat, com a conseqüència de l’es·
candalós increment dels preus de l’energia que s’està pro·
duint des l’any passat. Aquest increment ha provocat una 
escalada generalitzada dels preus de la majoria de submi·
nistraments necessaris pel normal funcionament del servei, 
el qual necessita una renovació urgent de la xarxa d’abasta·
ment. Segons informació de la Gerència de Taigua 2021, 
aquesta situació imprevista està provocant uns efectes molt 
negatius sobre la capacitat de compra que s’obtenia fins ara 
amb les tarifes que, en aquests moments, és d’un 77% me·
nor en relació a la que es gaudia al gener de l’any 2014.

Durant la gestió privada de Mina·Agbar era molt difícil 
conèixer el compte de resultats que obtenien. L’any 2013, 
davant la pressió de la Taula de l’Aigua, Mina·Agbar va fer 
públics uns beneficis nets de la gestió del negoci a Terrassa 
d’uns 616.401€, quan la realitat ha demostrat que el ne·
goci de Mina·Agbar a Terrassa era molt superior, tal com 
s’ha fet evident amb les xifres obtingudes per Taigua que, 
en aquests quatre anys de gestió pública, ha obtingut uns 
resultats, sense revisar tarifes i actualitzant els sous del seu 
personal, superiors als 3 M€ anuals.

Aquests ingressos nets han permès a Taigua seguir inver·
tint en la infraestructura del servei sense haver de recórrer 
necessàriament a l’increment tarifari. Malgrat tot, resulten 
insuficients per fer front al dèficit acumulat en inversions 
dels 75 anys de gestió privada de Mina·Agbar que s’estima 
en uns 165 milions d’euros, dels quals 120 M€ correspo·
nen a la reposició de la xarxa secundària que en un horitzó 
a 30 anys suposaria una inversió anual de 5 M€/any segons 
informació de la Gerència de Taigua 2021.

Durant els quatre anys de gestió pública de Taigua, s’ha 
invertit un total 8,86 M€, quedant sense licitar inversions 
per un import de 4,14 M€, que no s’han pogut executar per 
problemes logístics i pels efectes de la pandèmia. D’aquests, 
es té previst aplicar 3,99 M€ en inversions per a l’any 2023.

La revisió de les tarifes de l’aigua, d‘acord amb l’Índex 
de Preus al Consum (IPC), és una pràctica habitual per 
a l’activitat econòmica de qualsevol empresa. Cal recordar 
que durant la gestió de Mina·Agbar, les tarifes a la ciutat es 
van augmentar anualment durant tot el període de 2003 al 
2013 (11 anys), amb un increment d’un +63%, molt supe·
rior al registrat a les dades de l’IPC a Catalunya que va ser 
d’un +29,8%, un augment, del tot injustificat, a favor de 
Mina·Agbar de més d’un 33,8%.

Finalment i com a dades significatives a ressaltar, segons 
l’IPC a Catalunya (l’IDESCAT1), el període que va del 
gener del 2014 al novembre del 2022, l’índex de preus ha 
estat d’un 16,6%, sense que aquest increment hagi repercu·
tit en la factura de l’aigua.

Des que es va començar el procés de remunicipalització, 
ara fa 8 anys, Mina·Agbar no ha parat de posar pals a les 
rodes presentant de forma contínua contenciosos adminis·
tratius i litigis judicials que han dificultat la gestió de l’actu·
al empresa pública Taigua i a més a més, seguim mantenint 
contractes de continuïtat amb Mina·Agbar superiors a 
1M€/anuals (lloguer seu social de Taigua, laboratori, in·
tercanvi de cabals d’aigua, sistema operatiu de gestió) que si 
es licitessin, comportarien una reducció de costos conside·
rable a favor de Taigua.

“Els ingressos nets de Taigua 
resulten insuficients per fer front al 
dèficit acumulat en inversions dels 
75 anys de gestió privada de Mina-

Agbar, que s’estima en uns 165 
milions d’euros” 

Segons informació de Gerència de Taigua al 2021 es pro·
posa un Pla Econòmic Financer que pretén resoldre aquest 
dèficit històric d’inversions sense que això comporti cap 
risc econòmic o financer ni per a l’Administració Local ni 
per a Taigua, donada la solvència econòmica i financera del 
servei.

La bona estabilitat econòmica que hem transitat durant 
el període 2014·2021, s’ha vist reduïda considerablement 
durant l’any 2022, amb l’augment dels preus de les matèries 
primeres i el sobre cost de la factura energètica que ha aug·
mentat en +1,5 milions d’euros/any, que deixarà els ingres·
sos nets del 2023 en uns 791.968 €, fet que implicarà, que 
al 2024 no es pugui mantenir la mitjana anual d’inversions 
que es venien realitzant.

Quines propostes fem des de l’OAT per revertir 
aquesta situació?

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa volem posar en valor 
la gestió pública de l’aigua com a referent per fer possible 

la millora continua del servei, ajustant al màxim les tarifes 
per tal que cobreixin el cost real de la seva gestió, poder 
disposar d’un Fons Social que garanteixi l’accés a l’aigua per 
a tota la ciutadania i augmentar el rendiment de la xarxa 
per als propers anys.

Com Observatori de l’Aigua sempre vetllarem perquè 
qualsevol increment de tarifes de l’aigua vagi prèviament 
acompanyada de la informació que acrediti la seva necessi·
tat i s’obri un debat participatiu i de corresponsabilitat ciu·
tadana. Som conscients que sense una economia de Taigua 
sanejada no es podran assolir tots els reptes que comporta 
la millora contínua d’aquest servei tant necessari per a la 
ciutat.

Quines són les mesures econòmiques i financeres que des 
de l’OAT demanem que s’apliquin de forma immediata per 
part de l’Administració Local i Taigua per tal de continu·
ar mantenint la solvència i la sostenibilitat necessària de la 
gestió pública de l’aigua a la nostra ciutat? En el supòsit que 
es revisés la factura de l’aigua, aplicant l’IPC dels últims 14 
anys, Terrassa continuaria sent la segona ciutat en gaudir 
de les tarifes d’aigua més econòmiques de les ciutats de Ca·
talunya de més de 50.000 habitants, i amb unes despeses 
de captació, elevació i subministrament molt més elevades 
que a la ciutat de Manresa, que segons les dades a la pàgina 
web de Taigua, és actualment la ciutat més econòmica.

Volem que els contractes en vigor que es van signar amb 
Mina·Agbar l’any 2018, que penalitzen els resultats de 
Taigua, finalitzin definitivament a finals del 2023. Volem 
seguir sent una referència sobre la gestió pública de l’aigua, 
demostrant que la gestió pública de l’aigua és molt més 
transparent, eficient i sostenible que la privada i, sense cap 
mena de dubte, la millor decisió per als interessos de la ciu·
tadania de Terrassa.

Volem que els comptadors d’aigua formin part de la gestió 
de Taigua com un element més del servei i deixin de ser un 
negoci més de Mina·Agbar. Per tots aquests motius, fem 
pública la nostra proposta d’un Pacte de Ciutat en defensa 
de la gestió pública de l’aigua a Terrassa al qual es sumin la 
totalitat dels partits polítics de la ciutat, amb o sense repre·
sentació al Consistori.

Cal el compromís de tots els partits polítics i de la ciuta·
dania organitzada per afrontar les dificultats del moment 
actual i assegurar així el blindatge econòmic i social del ser·
vei d’abastament de l’aigua a la nostra ciutat.

Comissió Permanent de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Manifestació multitudinària: NO al projecte del 4t Cinturó
Redacció

El passat diumenge 6 de fe·
brer al matí, es van aplegar 
més de 4.000 persones als 

carrers de Sabadell. 17 tractors, 
colles de cultura popular, nom·
broses organitzacions i persones a 
títol individual, donaren suport a 
la Campanya contra el Quart Cin·
turó i les entitats que defensen el 
territori en una gran manifestació.

Des de diferents indrets del Va·
llès es van organitzat trobades col·
lectives per assistir·hi, ja fos a peu 
o en transport públic. També s’hi 
van sumar entitats i particulars 
que treballen per evitar altres ma·
croprojectes que posen en perill el 
territori, com el Hard Rock, l’am·
pliació de l’aeroport, del col·lectiu 
‘No ens vendreu la moto’ o contra 
els jocs olímpics d’hivern.

La crida comuna de totes les 
persones que van assistir a la ma·
nifestació fou la defensa del terri·
tori davant de macroprojectes que 
no responen a les necessitats reals 
de la ciutadana i, sobretot, que 
atempten contra la biodiversitat i 
la integritat dels ecosistemes agra·
ris i forestals que resten al Vallès.

La manifestació, que va comen·
çar a la Plaça de la Creu Alta, va 
omplir tot el recorregut fins a la 
plaça de l’Àngel, fent que des de la 

Plaça de les Dones del Tèxtil fos 
difícil ja avançar. També es van 
omplir els carrers adjacents al re·
corregut per les mateixes persones 
que formaven part de la manifes·
tació.

L’acte de cloenda va comptar 
amb la lectura del manifest que 
la darrera setmana van signat més 
de 1.000 persones i prop de 200 
entitats, i les demandes que des de 
la Campanya i les entitats organit·
zants s’hi van posat de nou sobre 
la taula: “Exigim que desaparegui 
el Quart Cinturó de la planificació 
i que s’eliminin totes les reserves 
viàries urbanístiques del planeja·
ment. Només així podrem tenir la 
certesa de que mai no es construi·
rà el Quart Cinturó”

Entre les demandes que es van 
fer, es va cridar contra el pressu·
post aprovat tant a l’estat espanyol 
com a l’acord de pressupostos a la 
Generalitat que posa el focus en 
la Ronda Nord definida al pla de 
mobilitat del Vallès. “Exigim que 
les partides pressupostàries inclo·
ses en els Pressupostos de l’Es·
tat per al 2023, que comprenen 
estudis o inversions per aquest 
projecte, no s’executin i que dei·
xin d’aparèixer als pressupostos 
dels propers anys. La Campanya 
demana que no es menteixi a la 
població amb el joc de la desin·

formació, que s’arxivi d’una vegada 
per totes la construcció de macro·
projectes d’asfalt i que s’aposti per 
connexions reals ferroviàries, tant 
al Vallès com a la resta del país.

“No existeix consens social  
ni polític per aquest projecte”

L’acte va concloure amb la parti·
cipació d’algunes colles de cultura 
popular i vàries actuacions, entre 
elles la del cantant Joan Garriga 

de Dusminguet, que juntament 
amb els parlaments de la Campa·
nya contra el Quart Cinturó i les 
entitats organitzants, han cridat 
que el Quart Cinturó i la Ronda 
Nord no es realitzarà.

La valoració de la Campanya va 
ser molt positiva, segons explicà 
el seu portaveu, Toni Altaió, qui 
ha remarcat que “no existeix con·
sens social ni polític per aquest 
projecte i que com avui s’ha de·

mostrat, el que sí existeix és un 
rebuig al model de país que ens 
volen imposar, i que no perme·
trem. Des de l’organització popu·
lar, l’aturarem!”

“Exigim al govern de la Genera·
litat propostes per preservar la bi·
odiversitat i per garantir una mo·
bilitat sostenible al país. Menys 
asfalt i més transport públic de 
qualitat, accessible i assequible” 
ha conclòs el portaveu.
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