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c a r t a s
La municipalització 
de l’aigua a Terrassa. 
Resposta a Mina 
i a ('alcalde
LaTaula de l ’Aigua de Terrassa vol 
donar resposta al cjue considerem 
una campanya tendenciosa i de 
prom oció de la gestió de M ina Pú
blica d ’Aigües de Terrassa, amb el 
c lar ob jectiu  de decantar l'opín ió  
de la ciutadania perquè es m antin
gui en els anys la seva concessió en 
els serveis d'aigua a la ciutat de Ter
rassa.

No tenim res a d ir dels objectius 
fundacionals, sense ànim de lucre, 
de M ina Pública de Terrassa, i de la 
inversió feta a l ’any 1943 per por
tar l'a igua del Llobregat a la nostra 
ciutat.

Els recursos econòmics privats 
que es van invertir en l'execució de 
l ’obra quedaran com pletam ent 
compensats amb la concessió que 
se'ls va atorgar, per un total de 75 
anys. que finalitza el 31 de desem
bre del 2016; s'ha cobert la inversió 
realitzada am b escreix i ha tingut 
com a objectiu la maxim ització de 
beneficis, com a empresa privada 
que és.

El que ens preocupa és el pre
sent, qu i té la majoria de les acci
ons i el control d ’Aigües de Terras
sa, amb el que això com porta  de 
cara al fu tu r més immediat, és Ag- 
bar (Suez) una empresa transnaci
onal que monopolitza el 80 % de la 
gestió de l'aigua a Catalunya, amb 
un suposat abús de competència 
am b els com ptadors a l ’àrea me

tropolitana (AMB) i que fins fa poc 
operava sense contracte de conces
sió a diversos ajuntam ents de 
l'AM B; regularitzat fa poc en un 
procés opac i sense un procés de li
citació.

No és d'estninyar que la nova d i
recció d'Aigües de Terrassa hagi en
degat aquesta campanya m ediáti
ca per d ir to t el que suposadament 
fa bé. experiència, col·laboracions 
socials de la seva fundació, inversi
ons. etcètera. I sigui m o ll a irosa a 
l'hora d 'aplicar increments tarifa- 
ris en aquests ú ltim s anys. Els nú 
meros parlen per si sols, en la nova 
tarifa social de l'aigua a Terrassa, on 
M ina d'Aigües en treu rèdit pub li

citari i social, només ha aportat, du
rant el 2014. poc més del 7% de la 
despesa, que ronda els 3.000 euros, 
i l ’A juntament n'ha assumit la res
ta, al vo ltan t de 38.000 euros. Si 
pensem en la bona feina feta en els 
anys de concessió queda en evidèn
cia la inversió realitzada, on 400 Km 
dels 650 km totals de canonades 
són d ’uralita. O bé les avaries con
tinuades a la canonada de subm i
nistrament d'Abrera a la ciutat, de
nunciades per veïns i paleses en les 
darreres notícies de m itjans, amb 
inversions promeses des de 2001 
que no s’han realitzat per m illorar 
la xarxa i evitar aquest tipus d ’ inci
dents. Podem seguir parlant del

rendiment de la xarxa associat d i
rectament a les inversions, d 'un  
76% segons dades de la mateixa 
M ina Pública d'Aigües de Terrassa, 
comparats amb el 92% d'Aigües de 
Mataró o el 81% d'Aigües del Prat. 
ambdues amb gestió pública. És a 
dir. a Terrassa es perd el 24% de l'a i
gua.

No ens enganyaran, la mateixa 
Agbar (Sorea) en altres ciu ta ts. com 
per exemple Martorell, va pactar, a 
canvi de la pròrroga de la conces
sió per 8 anys més, m illo rar les in- 
fraestructures i no pujar les tarifes 
durant els dos primers anys. La p ri
mera promesa, no la van com plir i 
la segona va comportar que els dos

anys següents a la congelació de les 
tarifes pugés el rebut de l'aigua un 
84%.

La gestió de l'aigua a l'Àrea Me
tropolitana de Barcelona també la 
controla Agbar. segons un estudi de 
Facua, és la ciutat espanyola de tot 
l ’Estat espanyol amb les tarifes més 
cares.

Només l 'ú lt im  any el rebut de 
l'a igua va pu jar u n  16%, i des del 
2007 fins al 2014 l'increment ha ar
ribat al 45,8%, segons una inform a
ció del Periódico, provocat per les 
privatitzacions a l'Àrea M etropoli
tana de Barcelona per part d ’Agbar 
i la també privatització en alta d 'A i
gües Ter Llobregat. Les privatitza
cions. també anomenades conces
sions, només fan encarir el preu de 
l'aigua a la ciutadania.

La gestió de l'aigua, un dret 
hum à bàsic, no es pot deixar en 
mans de l'especulació i el benefici 
mercantilista, que comporta la ges
tió  privada.

No podem permetre que per fal
ta de recursos econòmics es talli el 
subministrament a famílies vulne
rables.

En aquest sentit, no és de rebut 
l ’a firm ació  de l'alcalde, el senyor 
Jordi Bailan, que diu: “ La rendib i
litat econòmica és compatible amb 
els beneficis socials". Tota rendibi
litat guanyada per l'empresa priva
da és inversió i m illo ra  de servei 
que no es realitza al servei d'aigua 
de la ciutat i que marxa fora de les 
nostres fronteres.

Taula de l’Aigua de Terrassa
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Felipe Cabezas

JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

E NS vam conèixer a la Sala Fènix, 
un espai transversal d'art, teatre 
i música al cor del barri del Ra- 
val de Barcelona. Vaig saber que 

havia nascut a Xile l'any 1979 i que viu a Bar
celona des del 2002. És un actor especialitzat 
en comèdia de l'an. i.a seva obstinació és do
ble: d ’una banda tirar endavant la programa
ció d'una sala les senyes d ’identitat de la qual 
són el treball amb màscares i per una altra re
afirmar la seva trajectòria personal en la inves
tigació del monòleg teatral i la màscara. El seu 
ú ltim  treball porta per títol "Houdini o l’an de

la fugida". Ha utilitzat la màscara i la paraula 
per construir un món propi al qual pona de
dicant tota la vida professional. Es tracta d'ofe
rir a l'espectador la seva manera d'entendre la 
realitat, des de la ficció. Aquí hi ha el treball dels 
creadors de la indústria cultural, es tracta de 
mostrar una visió, la seva, de la realitat a tra
vés del seu treball escènic.

De Felipe Cabezas he vist "L'última n it del 
Capilano". l'anàlisi d ’una de les figures de la 
Commedia dell'Ane més conegudes obsessi
onat amb la fama, la glòria, la covardia i la fu
gacitat de totes les coses. 1 espectacle ens par 
lava del sentit de l'existència a través d'un fan
tasma que torna cada vegada que l ’actor li 
dóna vida. Una obra en blanc i negre amb una 
visió existencialista de la peripècia humana 
d'un personatge que ha arribat al final de la 
seva vida, Francesco Andreini, lligat a la comè

dia de l'a rt en el segle XVII. Després va venir 
"Inferno", una peça en què reconstrueix la vida 
deTristano Martinelli. creador del personatge 
de l ’Arlequí al segle XVI.

Aquesta temporada ha deixat a un costat el 
bressol de la Com media dell'Ane dels segles 
XVI i XVII per centrar-se en la figura de Harry 
Houdini (1874-1926), un cèlebre escapista que 
apostava pel més difícil encara. Cadenats, ca
mises de força, urnes hermètiques, submergir- 
se en aigua... No hi havia límits per a ell de ma
nera que va aconseguir fama mundial. Felipe 
Cabezas ensenya no la cara del personatge, 
sinó la creu, els fantasmes interiors que el van 
acompanyar sempre.

Felipe Cabezas en aquests tres espectacles 
que hem vist es transforma en altres personat
ges reals de la història de les ans escèniques i 
tots ells tenen en comú el fil de la mort. Vida i

mort sota la màscara del teatre en forma de co
mèdia de l'art 0  m im  amb records a Chaplin. 
Un gran treball de documentació i elaboració 
d'espectacles que busquen un recorregut al 
llarg d'una vida, són petites biografies artísti
ques posades al descobert a través del monò
leg, de l'acte solitari de l'actor que durant una 
hora s'enfronta a un salt temporal, passant 
d ’una època a una altra. Felipe Cabezas crea el 
seu propi mètode d'investigació, dotant-se dels 
instruments adequats per aconseguir canviar 
la perspectiva, trencar amb la visió dels perso
natges objecte de la seva dramatúrgia. L’espec- 
tador arriba a conèixer aquests personatges 
gràcies a espectacles iconoclastes que seduei
xen l'espectador apropant-lo a personatges 
que conformen el nostre imaginari cultural. 
Mai hem estat tan a prop d ’aquests personat
ges com en aquestes indagacions.
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