DEBAT
sobre el servei públic de

Parlem
de
l’aigua

L’AIGUA A TERRASSA
PARTICIPA!
Entra a l’espai de coneixement i debat ciutadà:
governobert.terrassa.cat/aigua
I vine a les activitats programades:
xerrades, cinema i teatre

 Després de 75 anys, el 9 de
desembre finalitzarà el contracte que
l'Ajuntament de Terrassa va firmar amb
l'empresa privada Mina d'Aigües de
Terrassa i s'inicien els treballs per a la
definició del model futur de gestió.
L'Ajuntament de Terrassa, en
compliment del compromís conjunt del
consistori per promoure els debats
públics sobre els aspectes rellevants de
la ciutat, ha posat en marxa un procés
de debat i participació ciutadana
codissenyat amb la cooperació de tots
els agents ciutadans implicats.
El procés de participació té dues
fases d'activitats públiques obertes i
gratuïtes. Una primera fase del 21
d'octubre al 16 de desembre i una
segona fase a programar l'any 2017.

Com participar en el debat?
• Vine a les activitats programades
• Accedeix a la pàgina web de
l'ajuntament
• Navega pel nostre portal de "Parlem de
l'Aigua"
http://governobert.terrassa.cat/aigua
• Fes-te actor inscrivint-te amb una
instància al Registre General o a totes les
Oficines d'Atenció al Ciutadà
• Fes-te amic a les xarxes socials i segueix
el debat
Qui pot participar en el debat?
Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa
major de 16 anys que estiguin al padró
municipal de Terrassa.

Calendari d’activitats a la ciutat de Terrassa
Divendres al Vapor Universitari
(Colom, 114) de 18 a 20h

21 d’octubre. 17h. Conferència:
"Experiències de municipalització i
participació ciutadana: París, Nàpols,
Còrdova i Olesa de Montserrat". Organitza:
Taula de l'Aigua, Aigua és Vida, Enginyers
sense Fronteres i Ecologistes en Acció.
11 de novembre. Pendent de programació.
Organitza: Observatori Municipal Ciutadà
de Terrassa.
18 de novembre. Xerrada sobre aigua i
gestió amb Pedro Arrojo. Organitza: Taula
de l'Aigua.
25 de novembre. Conferència: “La
remunicipalització de serveis”, a carrec de
Joan Gaya. Organitza: Consell Editorial.
2 de desembre. Conferència: ”Gobernanza
del Agua: modelos público y privado”, a
càrrec de Ramón Tamames i Ramiro Aurín.
Organitza: Ciutadans Terrassa.
16 de desembre. Conferència: "El cicle de
l'aigua: abastament i distribució,
sanejament, tarifes, reutilització i
regeneració". Organitza: Col·legi i Associació
d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Dimarts als districtes

Teatre "La memòria de l'aigua" de 18 a 20h
25 d’octubre. Biblioteca del Districte 4 (C.
de l'Infant Martí, 183).
8 de novembre. Biblioteca del Districte 3
(C. del Germà Joaquim, 66).
15 de novembre. Biblioteca del Districte 6
(rambla Francesc Macià, 191-193).
22 de novembre. Centre Cívic Avel·lí
Estrenjer - Districte 5 (plaça de la Cultura
5).

Dilluns
28 de novembre. Centre Cívic
Montserrat Roig - Districte 2 (avinguda
de Barcelona, 180).

Dimarts al Cinema Catalunya
(Districte 1 - Sant Pere, 9)

29 de novembre. Cinema "Wather
Makes Money".

Data i espai per determinar. Conferència:
"Cooperació público-privada". Organitza:
CECOT

@ajterrassa
ajterrassa

Més informació a:
governobert.terrassa.cat/aigua

