
21 DE MARÇ DE 2017 DE 9 A 20 h
RECINTE MODERNISTA SANT PAU

JORNADA

AIGUA, BÉ COMÚ. 
REPTES I FUTUR

RECINTE MODERNISTA SANT PAU
(Sant Antoni M. Claret, 167, Barcelona)
Sala Francesc Cambó

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana #aiguabecomu

REMUNICIPALITZACIÓ I BASES PER A LA GESTIÓ 
DEL CICLE INTEGRAL URBÀ DE L’AIGUA

Règim econòmic (sales 3 i 4, planta 2)

Quin marc econòmic hauria de guiar la provisió d’un servei públic essencial 
com és l’aigua?

Les tarifes del cicle de l’aigua com a eina per a la gestió de la demanda 
Joaquín García Lucea, responsable tributari de l’Ajuntament de Saragossa

Com garantir l’assequibilitat del dret humà a l’aigua i al sanejament 
mitjançant les tarifes
Cristina Barberà, membre d’Enginyeria Sense Fronteres, 
autora de l’estudi «DHAS i tarifes»

La construcció de la tarifa i altres aspectes econòmics
Aure García, gerent d’Aigües del Prat

El paper dels treballadors/es en la tarifi cació de l’abastament de l’aigua
José Manuel Jurado, responsable de Sostenibilitat a CCOO Catalunya 
i membre de la Comissió de Preus de Catalunya

Modera: Lluís Basteiro, cap del gabinet d’Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona

18.00 PRESENTACIÓ DE LES BASES PER A LA GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL URBÀ 
 DE L’AIGUA

Míriam Planas, Aigua és Vida
Gonzalo Marín, Red Agua Pública
Jaime Morel, AEOPAS

18.30 LA REMUNICIPALITZACIÓ, UNA TENDÈNCIA GLOBAL

Barcelona i altres municipis de l’àrea metropolitana s’han posicionat recentment a 
favor de la gestió pública; Terrassa està en ple procés de remunicipalització, igual 
que Valladolid, i els casos de Brussel·les i París són referència en l’experiència de 
la gestió de l’aigua des de la lògica de bé comú.

Quins són els reptes que afronten aquestes ciutats? Quines eines calen per facilitar 
aquests processos?
Barcelona: Eloi Badia, regidor d’Aigua i Energia
Brussel·les: Christiane Franck, directora general de Vivaqua i CEO d’Aqua Publica
París: Célia Blauel, tinenta d’alcalde 
Valladolid: María Sánchez, tinenta d’alcalde
Terrassa: Alfredo Vega López, tinent d’alcalde
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Els darrers anys s’ha constatat una onada creixent que s’està estenent amb rapidesa i que 
entén que l’aigua s’ha de gestionar com a bé comú. Grans ciutats europees n’han recuperat 
les concessions i construeixen noves formes de governança de l’aigua. A Catalunya, la remu-
nicipalització de l’aigua també és una tendència consolidada, amb nombroses experiències 
d’èxit i grans ciutats que es troben en aquest camí.

En paral·lel a aquesta onada per la gestió pública, es posen de manifest nous reptes que 
cal incorporar de manera transversal, com són la perspectiva de l’aigua i el sanejament com 
a dret humà reconegut per l’ONU; el rol de la ciutadania, la transparència i la rendició de 
comptes; el règim econòmic sobre el qual ha de pivotar la gestió; el bon estat de les masses 
d’aigua i el canvi climàtic, i la regulació general del sector que incorpori totes aquestes i altres 
perspectives imprescindibles.

Amb la implicació dels principals gestors públics de l’Estat, d’Europa i de la ciutadania orga-
nitzada, la jornada «Aigua, bé comú. Reptes i futur» vol ser un salt endavant en la definició 
del model de gestió de l’aigua del segle xxi i servir de plataforma per impulsar els canvis 
legislatius necessaris que ho facin possible.

PROGRAMA

9.30 OBERTURA
Janet Sanz, tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  
de l’Ajuntament de Barcelona
Míriam Planas, portaveu d’Aigua és Vida

10.00 PONÈNCIES INAUGURALS (Sala Francesc Cambó)

Tendències propúblic i proprivat, perspectiva internacional
Susan George, presidenta del Transnational Institute, Amsterdam,  
i presidenta honorària de l’ATTAC-France (Association for Taxation  
of Financial Transaction to Aid Citizens)

L’aigua com a dret humà. Les experiències d’Europa i d’Irlanda.  
Oportunitats per a la resta de països

Lynn Boylan, MEP Sinn Féin

11.30 PAUSA CAFÈ (Sala Hipòstila)

12.00 TAULES PARAL·LELES

Participació, transparència i rendició de comptes (Sala Francesc Cambó)

Quins són els principis i els instruments pràctics que han de permetre avançar  
cap a una gestió realment democràtica, transparent i apoderadora de l’aigua?

Fonaments jurídics generals de la participació pública en el servei públic  
de subministrament i sanejament de l’aigua
Àlex Peñalver, professor titular de Dret Administratiu. Coordinador de la Clínica 
Jurídica Ambiental de Dret al Dret. Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Situació de l’aigua pública i la participació a l’Estat espanyol 
Luis Babiano, gerent d’AEOPAS

Propostes per a la participació i el control social en la gestió pública de l’aigua
Juan Martínez, membre de la Taula de l’Aigua de Terrassa

Principis, objectius i instruments per a la informació, la transparència  
i la participació pública en la gestió de l’aigua. Propostes per al debat 
Violeta Cabello, membre de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

Modera: Edurne Bagué, Aigua és Vida

Regulació (sales 3 i 4, planta 2)

Quins són els nous elements normatius que ha d’incorporar el servei  
de l’aigua entesa com a bé comú? Quins cal revisar i actualitzar?

Mecanismes de control de les concessions i propostes per enfortir  
la capacitat pública
Joan Pinyol, gerent de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Aigua i canvi climàtic: més motius per a la regulació
Gabriel Borràs, biòleg, Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya

Condicionants territorials i ambientals en la gestió del cicle urbà de l’aigua
Salvador Milà, director de Presidència de l’AMB

La remunicipalització: problemes pràctics d’un repte polític
Joan Gaya, enginyer consultor en serveis d’aigua

Modera: Moisès Subirana, cap del gabinet de Medi Ambient de l’AMB

14.00 DINAR LLIURE

16.00 TAULES PARAL·LELES

Dret humà (Sala Francesc Cambó)

Què significa i quines implicacions legals i tècniques té la consideració  
de l’aigua com a dret humà?

El reconeixement de l’aigua com un dret humà fonamental és una inversió 
extremadament valuosa per al nostre futur: el cas d’Eslovènia
Igor Soltes, membre del Parlament Europeu

Com garantir el dret humà a l’aigua: la Llei 24/2015
Maria Campuzano, portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica

Abordar l’assequibilitat de l’aigua. El punt de vista dels operadors públics  
en l’àmbit europeu
Alessandro Russo, vicepresident d’Aqua Publica Europea

El dret humà a l’aigua i el nou model del cicle urbà de l’aigua
Gonzalo Marín, portaveu de Red Agua Pública (RAP)

Modera: Pau Ortínez, Aigua és Vida
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