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1. Presentació 

Aquest és un document que pretén obrir el debat i la reflexió sobre la definició de l’Observatori 

Ciutadà Metropolità de l’Aigua (OMA) i més enllà sobre el que volem, es tracta de definicions 

obertes, que no pretenen ser veritats, ni conclusions, ni acords, en tot cas, només opinions per 

poder inspirar algunes preguntes i alguns pensaments que puguin ajudar en el debat, i en la 

reflexió i deliberació col·lectiva.  

Ha estat elaborat pel Grup Motor de l’OMA i forma part de la Fase II del Full de Ruta per la seva 

creació, i en concret és el document de referència pel Primer taller de debat sobre les definicions 

de l’Observatori. 

La seva utilització està prevista i definida en el document organitzatiu dels tallers de debat, sobre 

el format de “Cafès de l’aigua”. Es també el document que ha ajudat a inspirar la organització 

dels tallers i en particular a formular les preguntes que es posen a debat. Aquest document 

conté també les lectures de referencia apuntades en el document d’organització pels diferents 

debats. 

2. El context de l’AMB i la gestió de l’aigua 

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és única per les seves característiques a l'Estat 

espanyol.  Les àrees metropolitanes s'han definit a l'article 43.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de las Bases del Règim Local (LRBL) com a <<entitats locals integrades pels municipis 

de grans aglomeracions urbanes entre els nuclis de població on existeixen vinculacions 

econòmiques i socials que facin necessària la planificació conjunta i la coordinació en 

determinats serveis i obres>>. L'article 43.3 de la mateixa llei indica que les àrees metropolitanes 

han de ser creades per un legislador autonòmic que serà l'encarregat de determinar la seva 

regulació. En aquest marc, mitjançant la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'AMB, es configura com 

una entitat territorial formada per 36 municipis a qui se li encarreguen serveis i se li atorguen 

competències molt rellevants1. 

                                                           
1  Carlos Andrés Bevilacqua Salas. Participación ciudadana en la gestión del ciclo integral del agua. Tutor: 
Dr. Alexandre Peñalver i Cabré. Master de Estudios Jurídicos Avanzados. UB.    
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Article 14. Competències generals 

Corresponen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona les 
competències següents: 

C: Aigües 

a) El subministrament domiciliari d’aigua potable o 
l’abastament d’aigua en baixa; la gestió directa o 
indirecta de l’aigua; la regulació, prèviament a 
l’autorització de la Comissió de Preus de Catalunya, dels 
preus de les tarifes d’aigua d’acord amb els costos que 
la prestació del servei requereix, que comprèn 
l’estructura tarifària i els tractaments Llei 31/2010 35 

especials o les bonificacions, i altres funcions que 
corresponen a l’ens local titular del servei. 

b) El sistema públic de sanejament en alta i la depuració 
d’aigües residuals, i també la regeneració d’aquestes 
aigües per a altres usos, sens perjudici de les 
competències de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
per a atorgar els títols habilitants corresponents, 
concessió i autorització, per a la reutilització de les 
aigües regenerades. 

c) La coordinació dels sistemes municipals de sanejament 
en baixa i, en particular, la planificació i la gestió 
integrada de l’evacuació d’aigües pluvials i residuals i de 
les xarxes de clavegueram. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Entitat local d’aigua 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona té la condició 
d’entitat local d’aigua bàsica de subministrament 
d’aigua en baixa i de sanejament als efectes del 
Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. Així mateix, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona té la consideració 
d’entitat supramunicipal, als efectes del que estableix 
l’article 89 del Reial decret legislatiu 1/2001, del 20 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües, i d’ens públic representatiu dels municipis 
de l’aglomeració urbana que en conforma l’àmbit 
territorial, als efectes del que estableix l’article 3 del 
Reial decret llei 11/1995, del 28 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes aplicables al tractament de 
les aigües residuals urbanes. 

 

 

Per tant, segons la legislació vigent l'AMB té les següents competències sobre el cicle integral de 
l'aigua: 

• Abastament domiciliari d'aigua potable o abastament d'aigua en baixa. 

• Sanejament de l'aigua captada per a la seva utilització. 

• Depuració d'aigües residuals. 

• Regeneració d'aigües depurades per altres usos com reg o recàrrega d’aqüífers. 

• Coordinació dels sistemes de sanejament d'aigües, en particular de la planificació i gestió 

integrada de l'evacuació d'aigües pluvials i residuals i de les xarxes de clavegueram. 

• Regulació de les tarifes corresponents. 
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2.1 Abastament domiciliari d'aigua potable o abastament d'aigua en baixa. 

Els 36 municipis de l'AMB s'abasteixen mitjançant operadors d'aigua en baixa. El model de 

gestió d'aquests operadors pot ser privat, mixt o públic.  

 

ABEMCIA és l'empresa mixta (70% 

Agbar, 15% la Caixa i 15% públic de 

l'AMB) que abasteix els municipis de 

Badalona, Barcelona, Begues, 

Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, 

Cornellà, Esplugues, Gavà, l’Hospitalet, 

Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el 

Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi, 

Sant Climent, Sant Feliu, Sant Joan 

Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma 

de Cervelló, Santa Coloma de 

Gramenet, Torrelles i Viladecans.  Però 

hi altres municipis de l'AMB no abastits 

per ABEMCIA.  
 

Al municipi de Sant Vicenç dels Horts l'aigua és gestionada per Aigües de Sant Vicenç dels Horts, 

una UTE (unió temporal d'empreses) entre Aigües de Barcelona (mixta) i Sorea, però de facto, 

tal com diu a la seva pròpia web  es consideren les dues empreses d'Agbar i, per tant, de gestió 

privada al 100%. A Bellaterra la gestió la realitza CASSA . L'any 2.013 Agbar va realitzar una OPA 

per a fer-se amb el 78%  de les accions de CASSA fent-se amb el control d'aquesta empresa 

mixta que opera a Bellaterra com a una empresa privada. SOREA una companyia del grup 

AGBAR/SUEZ recentment ha transmès els serveis a Agbar . Amb un model clarament 100% 

privat apareixen els municipis gestionats per SOREA que són Corbera de Llobregat, Ripollet, 

Sant Cugat, Tiana i Cervelló. Aqualia amb aquest mateix model gestiona Sant Andreu de la Barca 

i Molins de Rei. Aigües de Catalunya, una altra empresa privada, gestiona Castellbisbal. 

Finalment només dos municipis, El Prat de Llobregat i Barberà del Vallès són els únics gestionats 

per dues empreses públiques, AiCSA i SABEMSA, respectivament. En aquest marc, Corbera de 

Llobregat, Ripollet  i Sant Cugat del Vallès  han acabat les seves concessions amb SOREA (ara 

Agbar) i els seus plenaris han decidit recuperar la gestió pública del servei. 

 

No obstant, tal com és habitual, Agbar va interposar demandes que han tingut com a resultat la 

sentència núm. 4187/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on clarifica que la 

competència del servei del cicle integral de l'aigua, especialment pel que fa a l'abastament 

d'aigua potable, és metropolitana i correspon a l'AMB. Tanmateix, la gestió d'aquests municipis 

que finalitzen concessió no han de passar automàticament a l'empresa Mixta ABEMCIA, tal com 

pretenia AGBAR. 

Cal destacar que l'AMB ha decidit un pla per a decidir el futur d'aquestes concessions municipals 

que finalitzen i depenen de la decisió que l'AMB prengui. Així que, el 22 de desembre de 2.020 
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el Consell Metropolità de Barcelona va acordar establir  una comissió d'estudi2 amb l'objectiu 

d'arribar a assumir aquests serveis en el termini màxim de 2 anys. L'acord inclou 13 municipis 

metropolitans: Barberà del Vallès, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Tiana, 

Cervelló, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç del Horts, Badia 

del Vallès, Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca. 

3. El procés de creació del MAPiD i la remunicipalització 

Aigua és Vida ha estat el moviment socioambiental catalitzador de les lluites socials per a una 

gestió pública i democràtica de l'aigua. Així com, espai unitari dels moviments ecologistes 

defensors del bon estat dels ecosistemes fluvials que són font de vida. El moviment nasqué a 

Barcelona a partir d'una sentència dels jutjats de Barcelona que assenyalava que “no hi ha 

contracte de concessió” entre Aigües de Barcelona (Agbar) i l’Ajuntament de la capital catalana3. 

Posteriorment, Aigua és Vida es va estendre per moltes poblacions de Catalunya amb l'objectiu 

de remunicipalitzar el màxim de serveis d'aigua que havien, o en breu finalitzaven, les seves 

concessions. Gairebé el 100% de les empreses eren o estaven estretament vinculades al grup 

Suez-Agbar. Així es varen posar en marxa la Taula de l'Aigua de Terrassa, Aigua és Vida de l'Anoia, 

de Girona, Aigua és Vida de Bigues i Riells, la Taula de d'Aigua de Mollet, etc. 

A principis de 2017 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana 

amb el suport de tots els grups municipals. Un Reglament que respon a una demanda històrica 

del teixit associatiu de la ciutat, i que incloïa la possibilitat d’elaborar iniciatives ciutadanes amb 

diferents propostes i la celebració d’una multiconsulta anual.  

Davant les irregularitats i la situació de vulneració de drets bàsics que genera l’actual model de 

gestió de l’aigua a Barcelona i l’AMB, Aigua és Vida i Enginyeria Sense Fronteres van proposar 

iniciar una Iniciativa Ciutadana amb l’objectiu de fer una consulta ciutadana sobre la gestió de 

l’aigua. La pregunta era senzilla, “¿Vol vostè que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui pública i 

amb participació ciutadana? Per fer-la calia recollir 15.000 signatures. Més de 330 voluntàries i 

50 entitats es van sumar a la Iniciativa i van sortit al carrer a recollir signatures i explicar els 

motius. Barri a barri, persones de totes les edats van organitzar actes, xerrades i taules de 

recollida de signatures. En total 23.480  van ser validades   per l’Ajuntament. El següent pas era 

portar la Iniciativa al ple de l’Ajuntament per aprovar la celebració de la consulta. Com a praxis 

habitual i mostra del seu abús de poder, la multinacional Agbar-Suez va posar en marxa tota la 

seva maquinària publicitària, legal4 i d'espionatge5 per torpedinar la consulta. Malauradament 

el 10 d’Abril de 2017 es tomba la consulta de forma il·legítima, vulnerant el Reglament de 

Participació Ciutadana donat que la Iniciativa és totalment conforme a l’ordenament jurídic. 

Encara que al octubre de 2018 s’aprovés al plenari la Iniciativa Ciutadana, la  situació política i 

les pressions d’AGBAR varen fer inviable la consulta. 

Malgrat el fracàs, la Iniciativa Ciutadana va aconseguir la consolidació dels moviments socials a 

favor de democratitzar el sector de l’aigua, i una majoria d’ells a favor d’un model de gestió 

pública i democràtica com a resposta a l’actual model. És així com va néixer el Moviment per 

                                                           
2 Acord per definir el model de gestió del servei del cicle integral de l'aigua a escala metropolitana. 

https://www.amb.cat/es/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-

/notapremsa/acord-per-definir-el-model-de-gestio-del-servei-del-cicle-integral-de-l/10222765/11696  
3AGBAR, una gestió il·legítima de l’aigua. https://www.media.cat/2012/04/26/agbar-una-gestio-
illegitima-de-laigua/  

https://www.amb.cat/es/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/acord-per-definir-el-model-de-gestio-del-servei-del-cicle-integral-de-l/10222765/11696
https://www.amb.cat/es/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/acord-per-definir-el-model-de-gestio-del-servei-del-cicle-integral-de-l/10222765/11696
https://www.media.cat/2012/04/26/agbar-una-gestio-illegitima-de-laigua/
https://www.media.cat/2012/04/26/agbar-una-gestio-illegitima-de-laigua/
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l’Aigua Pública i Democràtica a l’AMB (MAPID), afegint-se a la tendència mundial de lluita per la 

remunicipalització i a la consideració que el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS) mai no 

hauria de ser un negoci. L’objectiu del MAPiD  és recuperar la governança d’aquest bé comú, ara 

segrestat per la multinacional Agbar, i tornar a la ciutadania de l’AMB el dret a la participació en 

la gestió de l’aigua per, així, garantir un servei just i a l’abast de tothom, responsable, respectuós 

amb el planeta i basat en el control ciutadà. 

El dret a la ciutat implica no sols el dret als serveis bàsics i els drets humans, sinó també a la 

capacitat de la ciutadania per a crear i transformar la ciutat, transformant al seu torn la societat, 

en el context actual, l'urbà s'expressa a escala metropolitana4. 

4. El compromís per l’aigua pública i democràtica. 

Amb grans dificultats, les organitzacions promotores de la Consulta Ciutadana varen llançar el 

15 de Gener de 2.0198  el Compromís per una Gestió Pública i Democràtica de l'Aigua.  

Després del cop de la Iniciativa, el primer pas de reconstrucció per part de MAPID va ser la cerca 

d’una gran aliança ciutadana mitjançant l’adhesió al Compromís per l’Aigua Pública i 

Democràtica a l’AMB, que insta als municipis i al Consell de l’AMB a cinc demandes concretes: 

1) Aplicació del Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament, 2) Implementació d’un model públic i 

democràtic de gestió i governança de l’aigua 3) Preservació dels ecosistemes aquàtics que 

alimenten el territori metropolità, 4) Teixir i consolidar un moviment ciutadà a favor de la 

remunicipalització de l’aigua, i 5) Creació d’un Observatori Ciutadà Metropolità de l’Aigua, com 

a espai de control ciutadà. 

Bona part del moviment social de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (260 entitats), han signat 

el COMPROMÍS PER L’AIGUA PÚBLICA I DEMOCRÀTICA, en el que declaren el seu compromís per 

una gestió pública i amb participació ciutadana de l’aigua a l’AMB5. 

Els compromisos signats defineixen un model per a la gestió i la governança de l’aigua que es 

concreten en cinc punts, els tres primers defineixen els valors fonamentals de l’aigua com a 

recurs escàs i essencial per la vida, com a be públic, compartit amb la natura, com a dret humà 

i com a responsabilitat compartida, que ha de ser governat democràticament amb participació 

i transparència, i que no pot esdevenir un negoci.  

Els dos punts següents declaren els compromisos ciutadans envers aquests valors, que son teixir 

i consolidar un moviment ciutadà a favor de la remunicipalització de l’aigua i d’un nou model de 

gestió de l’aigua pública, i la creació d’un observatori ciutadà que vetlli per la gestió de l’aigua i 

el sanejament com a bé comú. Aquest moviment ciutadà avui es concreta en el Moviment per 

l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD), a partir d'Aigua es Vida (AeV) i de l'impuls que donen 

Enginyeria sense Fronteres i Ecologistes en Acció, conjuntament a més de 40 organitzacions de 

la ciutat de Barcelona, per a poder desenvolupar a Barcelona la primera Iniciativa Ciutadana, la 

qual havia de preguntar mitjançant una Consulta Ciutadana promoguda per l'Ajuntament de 

Barcelona, a tots els veïns i veïnes si desitjaven una gestió de l'aigua pública i democràtica. 

Justament, la definició d'Observatori Ciutadà Metropolità de Barcelona de l'Aigua pretén donar 

                                                           
4Mariona Tomàs. Por un derecho a la ciudad metropolitana: un análisis institucional. Revista CIDOB Afers 
Internacionals. Barcelona 2019, núm. 123. 
5 Compromís per l’aigua pública i democràtica. https://aiguabcn.org/compromis/compromis/  

https://aiguabcn.org/compromis/compromis/
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resposta al model de gestió democràtica de l'aigua. Malauradament, la consulta encara no s'ha 

pogut realitzar, com a praxis habitual i mostra del seu abús de poder, la multinacional Agbar-

Suez va posar en marxa tota la seva maquinària publicitària, legal  i d'espionatge  per torpedinar 

la consulta. Tot i que entre totes les organitzacions van recollir més de 26.000 suports per a 

realitzar la consulta. 

Amb grans dificultats, aquestes 

organitzacions promotores de la Consulta 

Ciutadana varen llançar el 15 de Gener de 

2.0196  el Compromís per una Gestió 

Pública i Democràtica de l'Aigua. 

Per a sorpresa de tothom, el 20 de 

Novembre de 2.019 el Tribunal Suprem7 

avala la Societat Mixta Aigües de 

Barcelona constituïda en 2.012 per Agbar i 

l'AMB i revoca la sentència emesa pel 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(març, 2.016) que anul·lava la creació de 

l'empresa mixta amb un 85% de 

participació d'Agbar Suez i un 15% de 

l'AMB. D'altra banda, una operació que va 

representar una veritable estafa per a 

l'AMB com Institució i per a tota la seva 

ciutadania8. Aquest tema s’amplia a 

l’apartat “Contra tot pronòstic”.   

El cop va ser inesperat i dur. No obstant, el 

25 de Gener de 2.020 el Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica acorda de la mà 

d'Enginyeria Sense Fronteres, Platoniq,  el CST, Ecologistes en Acció, la Taula de l'Aigua de 

Terrassa i el Parlament Ciutadà de Terrassa constitueixen el grup promotor del Parlament 

Ciutadà Metropolità de l'Aigua amb la intenció de reforçar els objectius del Compromís per 

l'Aigua Pública i Democràtica i la validació d'un Observatori de l'Aigua que incorporaria dues 

novetats, la seva escala metropolitana i l’interès d'introduir les noves tecnologies. En aquesta 

primera trobada es fixa una ruta per arribar a l'objectiu de creació del parlament. 

En aquella mateixa reunió s'acorda posar en marxa amb el suport de Platoniq la plataforma 

digital CO-INCIDIM i organitzar dos fòrums un a la conca del Llobregat i l'altra a la del Besòs. A 

la conca del Llobregat vàrem sumar-nos a la dinàmica ja en marxa 'SOS Baix Llobregat i 

Hospitalet' i a la conca del Besòs es va posar en marxa l'Àgora del Besòs. Aquest dos espais 

                                                           
6 34 entitats signen el compromís per l’aigua pública i democràtica la 1a setmana. som-hi!! 
https://www.aiguaesvida.org/34-entitats-signen-el-compromis-per-laigua-publica-i-democratica-la-1a-
setmana-som-hi/  
7 La Sentència del Suprem dóna la raó a Agbar. Un 80% de la ciutadania vol gestió pública i democràtica. 
https://www.aiguaesvida.org/comunicat-la-sentencia-del-suprem-dona-la-rao-a-agbar-un-80-de-la-
ciutadania-vol-gestio-publica-i-democratica/  
8 Vídeo denunciant l’estafa del negoci de l’aigua a l’AMB. Exigim #AiguaClara! 
https://www.aiguaesvida.org/maxima-difusio-video-denunciant-lestafa-del-negoci-de-laigua-a-lamb-
exigim-aiguaclara/  

https://www.aiguaesvida.org/34-entitats-signen-el-compromis-per-laigua-publica-i-democratica-la-1a-setmana-som-hi/
https://www.aiguaesvida.org/34-entitats-signen-el-compromis-per-laigua-publica-i-democratica-la-1a-setmana-som-hi/
https://www.aiguaesvida.org/comunicat-la-sentencia-del-suprem-dona-la-rao-a-agbar-un-80-de-la-ciutadania-vol-gestio-publica-i-democratica/
https://www.aiguaesvida.org/comunicat-la-sentencia-del-suprem-dona-la-rao-a-agbar-un-80-de-la-ciutadania-vol-gestio-publica-i-democratica/
https://www.aiguaesvida.org/maxima-difusio-video-denunciant-lestafa-del-negoci-de-laigua-a-lamb-exigim-aiguaclara/
https://www.aiguaesvida.org/maxima-difusio-video-denunciant-lestafa-del-negoci-de-laigua-a-lamb-exigim-aiguaclara/
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incorporen nous reptes com són plantar cara als nous creixements urbanístics i al greu problema 

de la contaminació atmosfèrica. 

En relació a la l’Observatori Ciutadà Metropolità de l’Aigua, tenim un acord social, i tenim un full 

de ruta per la seva definició i creació de forma col·lectiva, aquest document pretén obrir una 

primera reflexió col·lectiva sabre la seva definició.  

5. Contra tot pronòstic   

Al 2016 el TSJC va anul·lar la creació de l'empresa mixta de l'aigua de l'àrea metropolitana 

perquè es va adjudicar sense concurs públic, en una sentencia que recorda que els principis 

d’igualtat de tracte i transparència son essencials en matèria de contractació pública, i en la que 

es van sobrevalorar els actius i els drets històrics aportats per Agbar i es van infravalorar els 

actius públics aportats. L’adjudicació de la concessió va ser, una vegada més, un exemple 

d’actuació pública en favor dels interessos privats i no de l’interès general.  

A finals de 2019 el Tribunal Suprem va avalar la creació de l’empresa mixta, dient que “concorre 

la justificació de la necessitat d’atorgar el contracte a un empresari determinat, sense que existís 

una alternativa o substitut raonable, i sense que l’absència de competència sigui el resultat 

d’una restricció artificial dels paràmetres d’adjudicació de la concessió”. Agbar en el seu 

comunicat celebrant la sentencia diu que “la sentència del Tribunal Supremo que avala 

l’empresa mixta que gestiona el servei d’aigua a Barcelona “ratifica íntegrament” els seus 

arguments, i confia que aportarà “estabilitat institucional” i “seguretat jurídica“9.  

Aigua és Vida en el seu comunicat afirma que “La sentència ens deixa una empresa que seguirà 

abastint 23 ciutats durant 95 anys en total, sense un contracte legítim de subministrament, en 

contra del que un 80’6 % de la ciutadania vol i del que les lleis actuals dicten”10.  

Davant d’aquesta sentència és pertinent preguntar-se si el conveni signat el 2011 entre el 

Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la Fundació Agbar per a la formació dels jutges en 

matèria d’aigua pot haver tingut alguna cosa a veure11. 

Però més enllà dels dubtes, aquesta sentència canvia de forma radical l’escenari del procés per 

la gestió pública i no fa més que reforçar la seva necessitat, més que mai sobren els motius per 

refermar el “compromís per l’aigua pública i democràtica”, més que mai necessitem un 

moviment fort i un Observatori Ciutadà de l’Aigua. 

Tal com deia en Julio Cortázar, i com diu la Miriam, “...res està perdut si es té per fi el valor de 

proclamar que tot està perdut i què cal començar de nou...”. 

                                                           
9 El Suprem avala l’empresa mixta entre Agbar i l’AMB. https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-
societat/1699193-el-suprem-avala-l-empresa-mixta-entre-agbar-i-l-amb-per-al-servei-de-l-aigua-a-l-
area-metropolitana.html  
10 [Comunicat Aigua es Vida] La Sentència del Suprem dóna la raó a Agbar. Un 80% de la ciutadania vol 
gestió pública i democràtica. https://www.aiguaesvida.org/comunicat-la-sentencia-del-suprem-dona-la-
rao-a-agbar-un-80-de-la-ciutadania-vol-gestio-publica-i-democratica/  
11 [Públic] Un dels jutges del Suprem que va resoldre sobre la gestió de l’aigua va col·laborar amb Agbar. 
https://www.publico.es/public/serveis-publics-dels-jutges-suprem-resoldre-gestio-l-aigua-col-laborar-
amb-agbar.html  

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1699193-el-suprem-avala-l-empresa-mixta-entre-agbar-i-l-amb-per-al-servei-de-l-aigua-a-l-area-metropolitana.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1699193-el-suprem-avala-l-empresa-mixta-entre-agbar-i-l-amb-per-al-servei-de-l-aigua-a-l-area-metropolitana.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1699193-el-suprem-avala-l-empresa-mixta-entre-agbar-i-l-amb-per-al-servei-de-l-aigua-a-l-area-metropolitana.html
https://www.aiguaesvida.org/comunicat-la-sentencia-del-suprem-dona-la-rao-a-agbar-un-80-de-la-ciutadania-vol-gestio-publica-i-democratica/
https://www.aiguaesvida.org/comunicat-la-sentencia-del-suprem-dona-la-rao-a-agbar-un-80-de-la-ciutadania-vol-gestio-publica-i-democratica/
https://www.publico.es/public/serveis-publics-dels-jutges-suprem-resoldre-gestio-l-aigua-col-laborar-amb-agbar.html
https://www.publico.es/public/serveis-publics-dels-jutges-suprem-resoldre-gestio-l-aigua-col-laborar-amb-agbar.html


 

Cafès per la definició de l’Observatori ciutadà metropolità de l’aigua 

 

11 
 

6. Els drets humans i la gestió privada. 

Al juliol de 2020 va estar publicat l’Informe del Relator Especial de NNUU sobre els drets humans 

a l’aigua potable i al sanejament, Sr. Léo Heller, sota en títol de Els drets humans i la privatització 

dels serveis d’aigua i sanejament12.  

L’Informe estableix una relació causal entre els processos de privatització i la repercussió per als 

drets humans. Aquesta repercussió bé motivada per tres causes principals, la maximització dels 

beneficis, el monopoli natural que caracteritza el subministrament d’aigua i el sanejament, i els 

desequilibris de poder. 

En la prestació del servei els subministradors privats intenten obtenir els màxims guanys nets de 

la prestació de serveis, ja sigui reduint els costos, augmentant els ingressos o les dues coses. Per 

incrementar els guanys els gestors poden incrementar l’eficiència del sistema, però també 

poden pressionar a les autoritats públiques per tal que revisin les tarifes, augmentin o imposin 

costos de connexió o autoritzin noves fonts de beneficis ampliant la carta de serveis. 

Els ajuntaments o l’ens públic responsable del servei poden ser captius del subministradors o 

empreses concessionàries pel fet de tractar-se d’un monopoli natural amb un únic proveïdor i 

de concessions de llarga durada, això és especialment preocupant quan els subministradors són 

entitats privades, especialment empreses internacionals. 

Els desequilibris de poder entre els subministradors privats i les autoritats públiques són 

habituals, sovint la signatura d’una concessió va acompanyada d’una cessió total de recursos, i 

per tant d’una manca de coneixements i capacitat tècnica, per fiscalitzar i exercir el govern de 

l’aigua, que no deixa de ser una responsabilitat política. És molt possible que les autoritats 

públiques no tinguin la força política i financera necessària per negociar condicions favorables, 

ni tinguin la capacitat de litigar als tribunals en processos complexos i llargs. Per tant és freqüent 

que aquestes autoritats públiques quedin en un posició de feblesa i els drets de les comunitats 

afectades desproveïts de protecció. Les pràctiques corruptes, el tràfic d’influències, les 

pràctiques clientelars i les portes giratòries poden acabar de comprometre els valors que es 

pretenen. 

El document del Relator explica com la gestió privada pot soscavar aquests valors, convertint en 

beneficis recursos públics imprescindibles en la bona gestió del servei, en la garantia del dret 

humà a l’aigua i el dret d’accessibilitat, en la desinversió i el deteriorament dels serveis, en la 

sostenibilitat del servei a mig i llarg termini, en un context d’escassetat, en la privatització de la 

informació, i per tant en la falta de transparència, en la negació de la participació i en el bloqueig 

del necessari control social, i en definitiva deixant fora del servei als col·lectius vulnerables13. 

 

                                                           
12 Informe del Relator Especial de NNUU sobre els drets humans a l’aigua potable i al sanejament, Sr. 
Léo Heller. Els drets humans i la privatització dels serveis d’aigua i sanejament. 
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-Informe-relator-
Privatitzaci%C3%B3-i-DHAS-catal%C3%A0-editat.pdf  
13 Aigua es Vida, AMAP. Versió lleugera de l’Informe del Relator Especial de NNUU sobre els drets 
humans a l’aigua potable i al sanejament, Sr. Léo Heller. https://amap.cat/wordpress/wp-
content/uploads/2020/10/Dret-Huma-a-lAigua-i-Privatitzaci%C3%B3-infografia.pdf  

https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-Informe-relator-Privatitzaci%C3%B3-i-DHAS-catal%C3%A0-editat.pdf
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-Informe-relator-Privatitzaci%C3%B3-i-DHAS-catal%C3%A0-editat.pdf
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Dret-Huma-a-lAigua-i-Privatitzaci%C3%B3-infografia.pdf
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Dret-Huma-a-lAigua-i-Privatitzaci%C3%B3-infografia.pdf
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7. Els companys de viatge. 

En aquest procés de definició de l’Observatori ciutadà metropolità de l’aigua, la referència 

imprescindible en la reflexió és el treball i les idees desenvolupades a d’altres Observatoris de 

l’Aigua en funcionament en altres indrets, però en especial a  l’Observatori de l’Aigua de Terrassa 

(OAT)14. Son importants les definicions sobre la missió, els valors, els principis, els objectius, les 

funcions, l’estructura i el funcionament, les línies estratègiques, el procés d’hibridació entre el 

moviment social i l’observatori, o la comprensió de l’observatori com a eina del moviment social, 

el treball d’interacció permanent d’incidència política i d’interacció amb l’administració, i la 

reflexió i la innovació permanent sobre les tasques a fer i com fer-les.  

Però també l’OAT es una font de reflexió sobre les amenaces davant d’unes administracions 

resistents al canvi en les formes de fer política, de situacions altament complexes que 

requereixen de nous coneixements, de treball intens en el dia a dia i de treball  estratègic per 

que els processos avancin en el temps.   

També sobre les pròpies debilitats a l’hora de fer funcionar processos intensos i complexos com 

aquests, que tensionen les nostres capacitats, les nostres comunicacions i les nostres relacions, 

el que fa aflorar les nostres mancances i la falta d’eines per les cures, per una gestió eficient dels 

conflictes, per posar les persones en el centre de la nostra atenció, per saber distribuir el poder 

i limitar els lideratges, per saber parlar de egos i interessos individuals, per saber en definitiva 

entendre i parlar dels problemes reals que tenim sota els peus.   

La proposta per a la constitució d'un òrgan de participació ciutadana en la gestió del cicle integral 

urbà de l'aigua en la comunitat de Madrid, impulsat per la Red de Agua Pública de la Comunidad 

de Madrid (RAPM), i recolzat per una trentena d'organitzacions socials i polítiques que van 

subscriure un acord en aquest sentit, es una important font de reflexió, principalment per les 

similituds en la escala, i si bé el Canal Isabel II es un ens públic encarregat de la gestió del cicle 

de l’aigua a la Comunitat de Madrid, gran part dels problemes plantejats son comuns en les dos 

realitats. 

El més important es que el seu procés es troba en una situació molt semblant al nostre, en la 

fase de recerca de les primeres definicions, sobre un primer document esborrany titulat 

“Propuesta para la constitución de un órgano de participación ciudadana en la gestión del ciclo 

integral urbano del agua en la comunidad de Madrid”, en el que es concreten les primeres 

definicions sobre el context del cicle de l’aigua a la comunitat de Madrid, sobre el dret a la 

participació, i sobre les primeres definicions dels aspectes claus del Observatorio Ciudadano del 

Agua de la Comunidad de Madrid (OCAM). 

I també prenem com a referents dintre de les seves particularitats, dels diferents graus 

d’implicació ciutadana i del moments diferents del procés de posta en marxa, de observatoris 

com els de Osona, Girona, Salt i Sarrià de Ter, Xàbia, i els de Valencia, Sevilla o París.  

8. Sobre la cogovernança dels serveis públics 

Estem convençuts que només amb l'aprofundiment en la democràcia i amb l'assumpció del que 

te de coresponsabilitat col·lectiva, serà possible abordar els reptes que la pròpia supervivència 

                                                           
14 Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT). https://www.oat.cat/  

https://www.oat.cat/
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de la humanitat i els ecosistemes planetaris ens plantegen. La política representativa i la 

burocràcia no estan abordant els problemes, a cap escala, per això diem que ja no som un 

moviment de protesta sinó un moviment per a la construcció social, que pretén reconvertir les 

formes de fer política, impulsar la coresponsabilitat i els processos socials d'empoderament, 

construir xarxes de complicitat i definir els municipis com a espais en construcció. 

Joan Subirats ho diu amb altres paraules, "més que de participació hem de parlar de coproducció 

política de la ciutadania" i afegeix que "per altra banda, la nova concepció de la participació ja 

no situa les institucions públiques i els polítics en el centre de la resolució dels problemes 

col·lectius, sinó que tendeix a situar tots els actors en condicions d'igualtat, en una relació de tu 

a tu ". I encara afegeix que "entendre la coproducció com una manera de guanyar eficiència i 

reduir costos és matar el missatger. No coproduïm per ser més eficients, o perquè no tenim 

recursos, o perquè vulguem aplicar una política d'austeritat. El missatge central de la 

coproducció deu ser el de la col·laboració entre les institucions públiques i la societat civil”. 

En el preàmbul del Reglament de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, s'indica que es crea "amb 

la voluntat política de millorar la governança de la Ciutat, aprofundint en la participació, la 

col·laboració i la concertació amb la ciutadania i els agents socials", es tracta “d'un nou espai de 

participació amb l'objectiu de contribuir a iniciar una nova etapa i definir una nova cultura de la 

participació ciutadana en la gestió dels béns comuns de la ciutat", ... "el seu objectiu és articular 

la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques 

que afecten el servei, en la presentació de propostes, en l'elaboració d'estudis i informes, en la 

informació i formació de la ciutadania, i en la rendició de comptes i el control públic " 

La redacció del Reglament va ser una batalla per la inclusió que noves paraules. Que 

descol·locaven als grups polítics i als el govern, perquè els era impossible pensar en una altra 

clau que no fos el reglament de participació i els òrgans de representació ciutadana. 

Els grups socials van creure que la presència en el text d’aquestes paraules, la voluntat política,  

i la presència en el Plenari del Govern, dels grups polítics i de tots els actors socials, seria suficient 

per construir consensos que poguessin ser determinants en la governança. Però en la pràctica 

el plenari no es va demostrar una eina àgil i operativa en la batalla diària, i en els grups de treball, 

que és on es tractaven de construir aquests acords, el govern, els grups polítics i els tècnics van 

renunciar a estar, i això va fer que l'Observatori no fos l'espai en el qual construir els acords, ni 

un espai per a la governança. 

Es va imposar la teoria de l'administració, l'Observatori podia contribuir a "millorar la 

governança de la Ciutat", com a espai de representació de la ciutadania. La consciència 

d'aquesta realitat va fer que des de l’OAT s'iniciés una batalla per la creació d'un espai per a la 

cogovernança i es propiciés la participació de l'Observatori en els espais per a la coproducció de 

noves polítiques sobre l'aigua. Aquest debat és essencial per a la definició de l'OAT i té a veure 

amb la seva ubicació i definició dins de l'Ajuntament, es tracta de definir com ha de ser aquesta 

"nova etapa i cultura de la participació ciutadana en la gestió dels béns comuns de la ciutat ", 

que indica el Reglament. 

Aquest bloc de negociació amb l’administració es titulava "Governança, marc de coordinació i 

complicitat", i tractava de definir com s'ha d'exercir la nova governança de l'aigua, com es 

coordinen els diferents actors: govern, Taigua, OAT i Àrea de Territori i Sostenibilitat, ¿quina és 

la funció i la responsabilitat de cadascú?, aquesta coordinació requereix d'espais per fer-ho?, 
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com es gestiona la informació?, en que consisteix la transparència?, i a aquestes preguntes 

podríem afegir, l'OMA necessitaria una taula de diàleg amb els grups polítics?, i amb els 

municipis?, quins serien els espais de negociació amb l'AMB?  

Aquest terreny de la cogovernança és on no hi ha nova política i la situació sembla donar-li la 

raó a Hug Lucchetti en el seu TFM, Estudi de Cas de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa15. 

En el seu estudi sobre els conflictes de l'OAT, es pregunta si l'OAT com a òrgan de gestió 

comunitària encaixa dins de l'organigrama institucional municipal, i conclou que no encaixa, i no 

ho fa perquè no hi ha encara una cultura política institucional receptiva a aquest control públic 

i perquè tampoc hi ha una arquitectura institucional i legislació que ho facilitin. Es confirma que 

les velles formes de governança no són un format adequat a la coproducció de polítiques 

públiques. Cal avançar en propostes que incorporin canvis en els reglaments de participació per 

incloure la perspectiva de la coproducció i cogestió de serveis i polítiques públiques, així com 

construir nous relats que ajudin a canviar l'actual cultura política recelosa davant aquests tipus 

d'innovacions. 

Es fa explícita la dificultat per a la integració entre la voluntat de control ciutadà i una voluntat 

de gestió cada vegada més gerencial, dependrà dels equilibris polítics dins de l'administració i 

de la capacitat dels moviments de defensar el model, ja que des del govern no es comparteix i 

el que es fa és tolerar les noves propostes. La continuïtat de l'OAT ara mateix passa per una 

convicció forta dels seus promotors i per la percepció per part dels principals agents que allà hi 

ha un terreny de joc polític. Aquest fet demostra que es fa difícil transitar cap a aquests models 

sense un empoderament ciutadà previ. 

9. Sobre el principi d’autonomia a l’OAT 

En la redacció del Reglament de l’OAT, aquest va ser un principi cabdal, tot i que l’Observatori 

s’ubicava en el si de l’administració i es creava pel Ple Municipal, per la qual cosa es posava en 

mans de l’administració el seu tancament, tal com va passar amb l’Observatorio Montpellier 

Métropole de l’Eau. S’assumia aquesta possibilitat i es deixava en mans de la lluita social el que 

això no arribes a succeir. 

L’important era que en el funcionament de l’Observatori estigues garantida l’autonomia, el que 

quedava declarat en el preàmbul i l’article 3 del seu Reglament, “Aquest nou espai pren el nom 

d'Observatori de I‘Aigua de Terrassa i es concep com un òrgan participatiu que tindrà un 

funcionament autònom, amb el seu propi pla de treball i els recursos suficients”. I això es 

concretava en 6 condicions que es pensava serien suficients. 

a) Pla de treball propi. Aprovat pel Plenari.  

b) Control sobre l’ordre del dia. L’aprova la Comissió Permanent. 

c) Presidència/Vicepresidència autònomes. Elegides pel Plenari. 

d) Coordinació al servei de l’OAT. Actuarà sota les directrius del president o presidenta , i 

de la Comissió Permanent. És l’única figura de perfil tècnic i finançada de l’OAT, junt 

amb la Secretaria.  

e) Pressupost suficient 

                                                           
15Hug Lucchetti. TFM:Estudi de Cas de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa. Màster Interuniversitari en 
Polítiques Socials i Acció Comunitària 2019. UAB-IGOP Institut de Govern i Polítiques Públiques. 

https://drive.google.com/file/d/1x7qcZWRIfEncpX_B0PRH0FO5pzubko3r/view
https://drive.google.com/file/d/1cQkpd1CONCmDxiYe4gSBEb-KCN9gisOs/view?usp=sharing
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f) Compromís social i capacitat de treball 

Els cinc primers apartats van quedar recollits al Reglament i el sisè havia de venir donat pel 

treball al carrer. 

Però a la pràctica aquesta autonomia va demostrar tenir importants febleses. No es va prestar 

suficient atenció a la necessitat de personalitat jurídica de l’Observatori, i això té almenys cinc 

importants conseqüències, que és important tenir-les en compte a l’hora de pensar el projecte 

d’AMB i a on s’ubica. 

La primera te a veure amb la gestió del pressupost, l’OAT no es una unitat de cost de 

l’Ajuntament, de fet té una partida assignada en l’Àrea de Medi Ambient que es qui assumeix la 

responsabilitat de la despesa, tota despesa ha de ser autoritzada, per tant encara que el 

pressupost ha estat realitzat en base al pla de treball y aprovat pel Plenari, previ acord amb el 

Govern municipal, en la execució cada despesa ha de ser justificada i ha de ser aprovada, i si bé 

això és bo com a mecanisme de control i rigor pressupostari, i en general i ha hagut acord, hi ha 

situacions en que no, y en tot cas és un important mecanisme de control del funcionament de 

l’OAT que posa en qüestió l’autonomia.   

En la segona, és a dir, en el control de l’ordre del dia, es pot dir que l’OAT es plenament autònom.  

En la tercera es pot dir que la presidència i la vicepresidència son plenament autònomes en el 

desenvolupament de la seva tasca, amb els importants condicionants i limitacions que es creen.  

Però és important recordar que en la proposta del Parlament Ciutadà sobre l’estructura de 

l’OAT, la figura de la Presidència era finançada, en la redacció del Reglament aquesta batalla es 

va perdre, i aquesta figura es va desglossar en la nova figura de Presidència i en la de 

Coordinació, sent la primera de caire voluntari i la segona finançada. Això suposa un molt greu 

problema a l’hora de trobar persones disposades a l’intens treball de caire polític, social i tècnic 

d’aquesta figura.    

La quarta es refereix a la figura de la coordinació. Encara que el reglament digui que aquesta 

figura actuarà sota les directrius de la presidència i de la comissió permanent, el que es cert es 

que en les circumstàncies i dintre del marc legal, aquesta figura no podia ser contractada pel 

propi OAT i havia de ser contractada per l’Ajuntament. I aquesta contractació es fa amb la 

definició de “Tècnic/a de Programes de Medi Ambient”, amb una definició de missió que es 

descriu “Coordinar i desenvolupar tècnicament els programes i projectes que li siguin assignats, 

executant les actuacions i activitats que se'n derivin i, si escau, dinamitzant els espais de 

participació vinculats al/s programa/es; fent seguiment del seu correcte desenvolupament, 

d'acord amb les directrius establertes”. 

Queda clar que el que es crea es la figura d’un/a tècnic/a de programes per l’Àrea de Medi 

Ambient, i que aquesta figura per tant actuarà sota les directrius de la direcció d’aquest àrea. 

Només en el punt 6 de les seves funcions genèriques apareix l’OAT, “6. Promoure, si escau, la 

participació de la ciutadania i desenvolupar i dinamitzar les diferents tasques i activitats 

derivades dels instruments de participació vinculats al Servei de Medi Ambient (Observatori de 

l'Aigua de Terrassa o la Taula de Rieres i Torrents, entre d'altres)”. 

Es sorprenent aquesta convocatòria de plaça per com es presentat i tractat l’OAT, el que defineix 

el seu encaix legal dintre de l’administració, i com es fa aquesta contractació, el que acaba també 

definint els procediments, les funcions i les dependències jeràrquiques. La plaça de la seva 
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coordinació es convoca com a plaça de l’àrea de medi ambient, contracta per promoció interna 

de l’Ajuntament, i es nega la possibilitat de obrir-lo a l’exterior buscant la persona més adient, a 

on es podien trobar perfils molt més adequats, es declara que l’OAT es un instrument de 

participació de l’Àrea de Medi Ambient, el que el situa dintre de la jerarquia de l’Ajuntament, y 

no es fa referència en les bases a la definició de la figura de coordinació en el Reglament de 

l’OAT. Per tant es pot afirmar que aquesta figura no es contracta com a Coordinació de l’OAT, 

per molt que des de el Servei de Medi Ambient es presti suport en les tasques d’aquesta figura, 

una figura que té la seva rendició de comptes fora de l’OAT. Podem per tant afirmar que la 

resolució d’aquesta figura posa en qüestió l’autonomia de l’OAT. I la bona voluntat no resol 

aquesta situació, perquè l’autonomia es determina no quan tot està be sinó quant hi ha 

conflictes.  

En relació al cinquè tema, el pressupost suficient, hem de dir que a aquest sempre s’ha arribat 

després de la definició del pla de treball i de l’elaboració del pressupost, de moment no existeix 

una partida específica al pressupost municipal, tal com preveu el reglament. Podríem afirmar 

que aquest és un front de negociació de l’OAT, que es resol sempre en funció del pla de treball, 

de la contundència i l’habilitat de negociació i de la situació de context, però no es un motiu que 

posi en qüestió la seva autonomia, encara que podria ser-ho, i tal com hem explicat o és la seva 

gestió. 

I encara hem de destacar dos aspectes més molt importants en aquest tema de l’autonomia. El 

primer es la capacitat de l’Observatori per signar convenis i acords amb entitats col·laboradores. 

Aquesta facultat no està reconeguda al reglament, i per tants l’OAT no està facultat per fer-ho, 

això fa que qualsevol acord de col·laboració o signatura de conveni amb universitats, escoles o 

entitats, tingui d’estar signat per l’Ajuntament o autoritzat expressament. 

Totes les limitacions indicades venen donades per l’aplicació del dret i els procediments 

administratius locals a la situació legal de l’Observatori dins l’administració. Aquests 

procediments tindran inevitablement una interferència important en el funcionament de 

l’Observatori, que es pot veure incrementat fins el bloqueig, en una situació de discrepància 

política o tècnica. 

Un últim aspecte a considerar es el de la propietat intel·lectual. Si l’Observatori forma part de 

l’Administració, a qui pertany la propietat intel·lectual de tota la documentació generada i 

allotjada als arxius, ordinadors, webs, xarxes de comunicació, etc. Aquest és un tema que no ha 

de ser un problema en un funcionament normal, ara bé, si l’administració en un procés de canvi 

polític o desenteniment, decidís de tancar l’Observatori, i el moviment social que l’impulsa 

decidís continuar amb la tasca fora de l’administració, el debat de la propietat intel·lectual dels 

continguts seria cabdal.   

Segurament hem dedicat massa espai a aquesta descripció, però hem cregut important veure 

com es concreta el dret d’autonomia en un reglament i com en l’execució del reglament 

l’administració té molts mecanismes per bloquejar o limitar l’autonomia d’un òrgan com aquest, 

i no deixarà d’exercir totes les vies possibles de control. 

10. Sobre la participació orgànica en el servei públic de l’aigua 

Una pregunta pertinent que cal aclarir es si l’Observatori de l’aigua es crea dintre o fora de 

l’AMB?. La possibilitat de plantejar-lo dintre, al menys es podria pensar per dos motius, el primer 
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perquè en la pròpia Llei de creació de l’AMB, en el seu primer article de objecte i naturalesa, en 

l’apartat 4 es parla dels principis que han de regir el servei, el principi “h” diu “Proximitat i 

participació ciutadana en la gestió i la prestació dels serveis públics”, aquest principi de 

funcionament ve a confirma l’afirmació que es fa en el preàmbul de “garantint la prestació d’uns 

serveis públics de qualitat, per mitjà de la configuració d’una administració propera i capaç 

d’incrementar la implicació i la participació ciutadanes en una realitat de continuïtat urbana”16.    

El segon motiu es que l’AMB té la necessitat d’incrementar la seva legitimitat democràtica, el 

que queda reflectit en algunes reflexions que fa l’Equip d’investigació de l’IERMB en la seva 

publicació Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes, “la creixent tensió entre la 

major capacitat de resoldre problemes i prestar serveis dels governs metropolitans amb la 

legitimitat democràtica dels mateixos. Així doncs, en l’anàlisi comparada internacional sobre 

governança metropolitana cada vegada se li dona més rellevància a estudiar la qualitat 

democràtica de la governança metropolitana i les formes de millorar-la”, “Pel conjunt de les 

administracions, integrar la participació de la societat en la construcció i gestió de les polítiques 

públiques suposa construir una governança més cooperativa, horitzontal i oberta incorporant a 

la ciutadania en la presa de decisions sobre aspectes rellevants. Aquest nou model, hauria de 

permetre gestionar els inherents dissensos i conflictes que es donen en societats complexes com 

la nostra”17. 

L’AMB té el deure de promoure la participació ciutadana, està facultada per a organitzar-se en 

el servei públic de l'aigua amb una major intensitat participativa. Per a això la seva Llei de creació 

la dota dels principis d'autonomia local, proximitat i participació ciutadana en la gestió i 

prestació dels serveis públics, i de la potestat normativa reglamentària i d'autoorganització. 

En el seu TFM Participació ciutadana en la gestió del cicle integral de l'aigua, Carlos Andrés 

Bevilacqua, indica que per a adaptar-se i mitigar el canvi climàtic la UNESCO, en el seu Informe 

de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament dels Recursos Hídrics en el Món de 2020, ha 

posat com a primera necessitat i com a element clau per a afrontar el canvi climàtic, una major 

participació pública per a debatre i gestionar el risc. 

Bevilacqua analitza en el seu treball la via de la participació orgànica en el servei públic de l’aigua. 

Aquesta participació es produeix en un òrgan administratiu, que podria ser l’OMA, i normalment 

es produeix per dos vies: representació d’interessos i participació de persones expertes18 .  

La primera d'elles, representació d’interessos, té per objecte permetre la participació dels 

ciutadans en l'estructura de l'Administració, de manera que les necessitats, les exigències i els 

interessos dels portaveus externs arribin al si de l'organització administrativa, són els ciutadans 

els més directament interessats en el bon funcionament de l'Administració. En el segon cas els 

experts, mantenint la seva actuació de simples ciutadans, és a dir no adquirint cap altre condició 

                                                           
16 Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
17 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Acció col·lectiva i eines de participació 
metropolitanes. https://iermb.uab.cat/ca/estudi/accio-col%C2%B7lectiva-i-eines-de-participacio-
metropolitanes/  
18 Carlos Andrés Bevilacqua Salas. TFM Participación ciudadana en la gestión del ciclo integral del agua 
Un análisis de los fundamentos y desafíos en la creación de un observatorio del agua en la Área 
Metropolitana de Barcelona. Máster de Estudios Jurídicos Avanzados Facultad de Derecho UB. 

https://iermb.uab.cat/ca/estudi/accio-col%C2%B7lectiva-i-eines-de-participacio-metropolitanes/
https://iermb.uab.cat/ca/estudi/accio-col%C2%B7lectiva-i-eines-de-participacio-metropolitanes/
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que aquesta, integren l'òrgan administratiu per la seva qualificació tècnica i han de gaudir 

d'independència i llibertat de criteri. 

L’interès que té per l’administració aquesta participació es la d’incorporar per aquesta via a 

l’interès general els interessos col·lectius, difusos i sectorials. Valorant l'aportació permanent 

que pot fer la ciutadania no sols en la definició de polítiques i decisions estratègiques que 

adopten les autoritats administratives, sinó també en la col·laboració de la funció de control o 

dependència que correspon a l'Administració per a vetllar per la correcta i contínua prestació 

satisfactòria del servei públic de l'aigua. 

D'altra banda, per que aquesta funció sigui efectiva, aquest òrgan ha d’estar inserit en el procés 

deliberatiu, de presa de decisions i de cogovern del servei, participant com un actor més de 

l’administració en els processos de coproducció de política pública. Aquest òrgan ha de ser entès 

en primer lloc com un òrgan per la col·laboració en les tasques de cogovern del servei. El seu 

treball no serà efectiu si es concep únicament com a òrgan de representació, o com a òrgan 

protocol·lari i de consulta.  

Per que la tasca d’aquest òrgan sigui efectiva aquest ha d’estar dotat d’autonomia efectiva, de 

capacitat d’iniciativa i innovació, de dotació econòmica suficient, del suport tècnic necessari i de 

transparència total en l’accés a la informació. 

La creació d’aquest òrgan és també una oportunitat per deliberar amb la ciutadania respecte a 

la selecció dels interessos externs que han d'estar representats en aquest, sobre com s’ha de 

dotar de capacitat per la innovació i la recerca, i de capacitat per la promoció d’una nova cultura 

de l’aigua, mitjançant la informació, la deliberació i la formació. Pot ser una eina important per 

a garantir els drets humans a l'aigua i el sanejament, al medi ambient, a la ciutat, i l'accés a la 

informació pública i ambiental. I un instrument que permeti afrontar la crisi de la modernitat i 

de confiança de la ciutadania en el sistema polític-administratiu, a través de major democràcia 

en el servei públic de l'aigua. 

L’AMB ha expressat de manera reiterada el seu compromís amb la transparència i la participació, 

i així figura en la seva Llei de creació i en el Reglament Orgànic Metropolità de l’AMB (ROM) . En 

l’article 1.2 del ROM es diu que “aquest Reglament estén el seu objecte a la formulació dels 

principis de transparència de l’activitat de la Institució, a la regulació de l’accés a la informació i 

a la participació ciutadana”, aquests drets es reconeixen de manera encara més explicita a 

l’article 73.2 “Així mateix, l’AMB reconeix el dret fonamental de participar en condicions 

d’igualtat en els afers públics, de manera directa o bé per mitjà de representants, i es 

compromet a protegir-lo i facilitar-lo, promovent la participació en l’elaboració, la prestació i 

l’avaluació de les seves polítiques públiques amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure 

iniciativa i autonomia”. 

Però la veritat és que el desplegament que a fet l’AMB d’aquests drets podem considerar que 

es nul, en el que considerem una manca democràtica de l’AMB que qualifiquem de greu, i que 

posa en qüestió la seva legitimitat. 

L’AMB es limita a dir en l’article 74 sobre drets de la ciutadania, que aquests tenen dret a dirigir-

se a la presidència i altres òrgans per demanar informació, el dret a presentar queixes i propostes 

i el dret a ser escoltat en la tramitació de procediments. Realment lamentable. 

https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/2a78b1a7-e6ee-4d64-ba4b-58c1b9ea87e2/content/Reglament+organic+metropolit%C3%A0?attachment=false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=257805
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S’hauria de començar per demanar a l’AMB una redefinició del seu ROM en el que te a veure 

amb transparència i participació, i també la redacció d’un reglament de participació. 

En tot cas aquest buit de regulació no tanca les portes a la possibilitat de creació de l’OMA en el 

si de l’AMB, i l’Article 73.3 obre portes a poder fer-ho, “Amb l’objectiu d’incrementar el nivell de 

participació, l’AMB es compromet a revisar i millorar els canals i mecanismes que faciliten la 

intervenció de la ciutadania i els ajuntaments en la gestió dels seus assumptes, i ampliar-los 

assajant i posant en pràctica noves fórmules participatives sustentades en les noves tecnologies 

de la informació i el coneixement”. 

11. Dintre o fora?, aspectes legals. 

Les reflexions presentades en aquest apartat estan extretes, en una interpretació lliure i 

autoritzada, de l’Informe de pràctiques de Carlota Gonzalez, estudiant de la carrera de Dret, i 

realitzar sobre les opcions jurídiques de la creació de l’Observatori metropolità de l’aigua. 

Aquest treball ha estat tutoritzat pel professor Àlex Peñalver i Cabré i s’ha realitzat en el marc 

del conveni de pràctiques signat entre la Clínica jurídica ambiental de la Facultat de Dret de la 

UB i  l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.    

Recollim aquí les reflexions principals d’aquest informe per seu interès, però en cap cas han de 

ser interpretades les afirmacions que conté com a acords sobre la seva definició, sinó només 

com a opinions que poden enriquir el debat.  

11.1 Sobre les característiques principals de l’OMA 

Per tal de respondre quina es la possible naturalesa jurídica (tipus d’organisme) hem de 

determinar quines haurien de ser les principals característiques que volem que tingui 

l’observatori i en especial, relació amb l’AMB, finalitats, funcions, organització, funcionament i 

recursos econòmics. 

Primer, Pel que fa a la relació amb l’AMB, és essencial que l’OMA gaudeixi d’independència.        

És un factor fonamental de l’Observatori que es garanteixi la seva independència orgànica i de 

funcionament.  

Segon, és indispensable determinar quines són les finalitats de l’OMA per tal de determinar la 

seva relació amb l’AMB. Les finalitats de l’OMA encara resten pendents de concretar en el 

document de definició de l’OMA que ara mateix està en elaboració. No obstant, presentem 

algunes de les finalitats que té l’OAT.   

- Incentivar la gestió pública i democràtica de l’aigua: exercir el control públic del servei.  

- Participar en la definició de la política municipal per tal de fer possible la cogovernança 

i la coproducció en aigua.  

- Participar en la definició de la política de transparència: informació, comunicació i 

indicadors. 

- Ser un canal de participació dels diversos sectors socials (entre d’altres, ambientals o 

veïnals), usuaris i experts.  

- Promoure la participació ciutadana en la gestió pública: definició de les polítiques, 

decisions estratègiques que afecten al servei, presentació de propostes, elaboració 

d’estudis i informes, rendició de comptes i control públic. En l’OAT, la participació 
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ciutadana es du a terme a través dels grups de treballs, on s’incorporen entitats, 

col·lectius i els ciutadans a nivell individual.  

- Contribuir a desenvolupar una nova cultura de l’Aigua: accions, formació i informació. 

- Emetre acords, informes, estudis, propostes, publicacions i dictàmens. 

Tercer, les funcions de l’OMA  més importants són:.  

1. Controlar les decisions de l’AMB sobre la gestió de l’aigua. Aquest control pot ser previ 

o posterior a les decisions de l’AMB sobre la gestió de l’aigua.  

2. Emetre informes. Si bé l’OMA no pot tenir capacitat decisòria aquesta funció consultiva 

és una de les fases importants en la presa de decisions de l’AMB i reforça la seva 

existència i un finançament adequat per a la seva efectiva i independent realització.  

3. Cal determinar si tots els informes seran preceptius o no; si es poden fer d’ofici més 

enllà dels casos previstos legalment. Com no poden ser vinculants, cal concretar quins 

efectes jurídics tenen respecte a les decisions (per exemple, forçar un règim d’acords 

més rígid en el cas que s’apartés de l’informe) a l’hora de dissenyar la política 

metropolitana del servei de l’aigua. 

4. Fer públiques i transparents les seves funcions de control i  consultiva. Aquesta 

publicitat pot materialitzar-se en diferents solucions. Primer, l’aprovació i la publicació 

d’informes trimestrals o memòries anuals on es recullin les recomanacions, opinions i 

altres informacions que l’OMA hagi realitzat en aquell període envers l’AMB. La segona 

opció seria, per exemple, que, abans d’aprovar les tarifes de l’aigua, l’OMA hagi 

d’emetre un  informe que ha de ser publicat i presentat públicament  al nivell més alt 

dins l’AMB (aquesta opció vindria a ser semblant a l’actuació del Síndic de Greuges front 

al Parlament o de la Comissió Jurídica Assessora davant del Govern de la Generalitat).  

5. Fer el seguiment de les polítiques o decisions adoptades per l’administració.  

6. Promoure  i realitzar estudis i treballs de recerca i d’investigació. En l’actualitat aquesta 

funció de recerca la porta a terme Aigües de Barcelona, per la qual cosa l’OMA hauria 

de recuperar aquesta funció i encarregar-se de la investigació sobre la gestió i el servei 

de l’aigua. Aquesta funció està relacionada amb la participació de les universitats que 

veurem més endavant.  

7. Ser un canal d’informació de les entitats, col·lectius, organitzacions i persones usuàries 

del servei. En aquest sentit, l’OMA podria tenir  funcions pedagògiques dirigides als 

usuaris del servei a través de programes de formació i informació sobre la nova cultura 

de l’aigua, la difusió d’informació del servei de l’aigua, els seus costos i ingressos, etc. 

Quart, pel que fa a la organització hi ha una sèrie de qüestions que es plantegen.  

Cal determinar la seva estructura interna i quins sectors de la societat formen part  Com l’OMA 

no és un òrgan decisori, no serà necessària la participació de l’administració pública ni dels 

agents polítics. També s’ha de determinar qui nomena  els membres de l’OMA. Convé destacar 

en aquest punt el paper que hauran de tenir les universitats dins de l’OMA. Podem veure en els 

diversos observatoris de l’aigua que les universitats també tenen un paper rellevant en 

l’organització interna d’aquests. La forma en què s’ha articulat la seva participació en els altres 

observatoris és a través d’un “col·legi” o “grup de treball” específic que reuneix les universitats, 

col·legis i associacions professionals i persones expertes. 

Cinquè, és important el seu règim de funcionament i d’adopció d’acords.  
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I sisè, un aspecte clau és el finançament o  recursos econòmics que requerirà l’OMA per al seu 

funcionament. El finançament haurà de ser suficient per a què l’OMA pugui complir  les seves 

finalitats i exercir les seves funcions de forma efectiva i amb independència. Per exemple, haurà 

de comptar amb els recursos suficients per demanar informes externs sobre l’aigua. 

11.2 Sobre la naturalesa jurídica de l’OMA 

Arribats a aquest punt, podem plantejar les opcions de naturalesa jurídica de l’OMA i la seva 

relació amb l’AMB. En aquest sentit es presenten tres alternatives: dins de l’AMB sense 

personalitat jurídica, dins de l’AMB amb personalitat jurídica i fora de l’AMB 

  AVANTATGES INCONVENIENTS 

DINS DE 

L’AMB 

Òrgan 

administratiu 

de 

participació          

Es un canal de trobada regular entre la 

ciutadania i l’administració per debatre sobre 

les polítiques en certs àmbits, incidir en l’acció 

de govern i promoure la coproducció de 

polítiques públiques.  

- Independència: Pla de treball propi, 

control sobre l’ordre del dia, pressupost, 

capacitat de treball, etc..  

- Estar dins de l’AMB permet un millor 

finançament i millor l’accés als recursos, 

informació i suport tècnic.   

- Participació ciutadana a través dels 

“grups de treball” –> és suficient o 

busquem una major vinculació de la 

ciutadania?  

- No té personalitat jurídica pròpia.  

- Forma part de l’estructura administrativa 

de l’AMB. 

- L’AMB conserva la potestat de modificar i 

suprimir l’OMA 

- Mecanismes indirectes de control: 

pressupost, contractació, signatura 

d’acords o convenis, etc.  

- Depèn de la configuració pot haver més 

representació en el Plenari dels agents 

econòmics i polítics i menys de la 

ciutadania. 

DINS DE 

L’AMB + 

Personal

itat 

Jurídica  

/ 

 

Fundació de 

l’AMB  

És un patrimoni majoritàriament de les 

entitats del seu sector públic adscrit a una 

finalitat d’interès general, i dotat de 

personalitat jurídica pròpia per a la 

consecució de les finalitats que n’han motivat 

la creació.  En tot cas, no poden exercir 

potestats públiques. 

- Les fundacions públiques constituïdes 

per l’administració local de Catalunya 

són persones jurídiques  amb plena 

capacitat jurídica. 

- Autonomia organitzativa i funcional. 

sense un control previ de l’AMB sinó 

expost  

- Capacitat de contractació pròpia. 

- Gaudeix dels avantatges de pertànyer a 

l’Administració Pública 

- Participació  de l’AMB en la composició dels 

òrgans de l’OMA en haver aportat la 

majoria o tot el patrimoni fundacional .Si 

l’aportació de l’AMP és minoritària, cal 

buscar finançament i l’OMA deixaria de ser 

una Fundació Pública.  .  

- L’AMB podria tenir reserves sobre les 

potestats relatives a les despeses públiques 

i per signar acords o convenis.  

- En la mesura que es un ens extern que no 

està dins de l’AMB, les seves decisions o 

informes no formen part de l’AMB.  

-  

Entitat 

Pública 

Empresarial 

Local (EPEL) 

És una persona jurídica pública que pertany a 

l’Administració Local al que se’ls atribueix  la 

realització d’activitats prestacionals, la gestió 

de serveis o la producció de béns d'interès 

públic susceptibles de contraprestació. 

- Autonomia: plena capacitat per signar 

contractes, obligar-se i exercitar les 

accions previstes a les lleis.  

- No sembla encaixar gaire amb els finalitats 

de l’OMA ja que no consisteixen en fer 

activitats prestacionals o gestionar serveis 

públics. 

- Les EPEL estan sotmeses a un control ex 

post. 

- La ciutadania no té una gran representació. 

Per tant, no es la forma que millor encaixa 
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- Gaudeix dels avantatges de pertànyer a 

l’Administració Pública.  

- La relació amb tercers es regeix pel Dret 

privat, llevat quan s’exerceixin potestats 

públiques.  

amb el nostre objectiu principal de 

participació ciutadana.   

Organisme 

autònom 

local 

És una persona jurídica pública de gestió 

administrativa directa que consisteixen en la 

realització dels serveis per les mateixes 

corporacions locals, per mitjà de l'atorgament 

de personalitat jurídica pròpia.  

- Autonomia garantida. 

- Gaudeix dels avantatges de pertànyer a 

l’Administració Pública La relació amb 

tercers es regeix pel Dret Administratiu, 

llevat quan s’exerceixin potestats 

públiques. 

- No sembla encaixar gaire amb els finalitats 

de l’OMA ja que no consisteixen en fer 

activitats prestacionals o gestionar serveis 

públics. 

- Les EPEL estan sotmeses a un control ex 

post. 

- La ciutadania no té una gran representació. 

Per tant, no es la forma que millor encaixa 

amb el nostre objectiu principal de 

participació ciutadana.   

FORA DE 

L’AMB 

Consorci Persona jurídica pública creada per diverses 

administracions, entitats del sector públic 

institucional o entitats privades 

(principalment, sense ànim de lucre) que 

s’associen per desenvolupar activitats 

d’interès comú a totes dins l’àmbit de les 

seves competències.  

- Autonomia garantida:  

o La continuïtat del projecte depèn 

únicament dels promotors.  

o És un ens públic independent dels 

ens públics i privats que s’associen. 

- Plena capacitat jurídica  i natura jurídica 

pública i, per tant, pot realitzar actes 

d’administració i disposició de béns, 

signar contractes i convenis, etc.  

- Naturalesa associativa voluntària dels 

ens que la composen  

- En alguns consorcis (per ex., Consorci de 

l’Habitatge que està constituït per la 

Generalitat i l’AMB). , la participació 

ciutadana es fa a través del Consell de 

l’Habitatge Social de Barcelona: 

representació de diversos agents locals, 

funcions més especifiques i una major 

implicació i seguiment dels temes 

relacionats.  

- La seva activitat es sotmetrà al Dret 

administratiu quan exerceixi potestats 

públiques, perquè es considera 

vinculada o depenent d’una 

Administració Pública  

- En estar format, principalment, per 

administracions públiques, la seva 

organització i composició també estarà 

conformada, principalment, per les 

administracions públiques. 

- En ser un ens públic extern, serà més difícil 

vehicular la seva participació dins del 

funcionament de l’AMB. 

- El finançament provindrà de les diferents 

administracions. 

 

12. Ecologia dels sabers per una nova il·lustració 
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Al seu llibre sobre la Nova il·lustració radical, Marina Garcés comença afirmant que avui 

l’educació, el saber i la ciència s’enfonsen, junt amb els sistema que les identifica i al que 

serveixen, i miren de salvar-se mostrant la seva capacitat per trobar solucions, però el 

“solucionisme” és la coartada d’un saber que ha perdut l’atribució de fer-nos millors, com a 

persones i com a societat”. 

El solucionisme d’aquestes institucions s’alia amb les institucions polítiques i grans empreses 

com Agbar per crear engendres com el seu Consell Assessor de Participació, Transparència i 

Acció Social, que ara ens vol proposar com solucionar el canvi climàtic, i com fer-ho perquè res 

no canviï, i els negocis i el sistema que l’ha creat continuï guanyant. Apel·len a la creació d’un 

hub de coneixement, com “espai obert a la ciutadania per cercar la implicació de tots els actors 

i sectors socials en un procés de cocreació”. I es que saben que la principal font de negoci avui 

en dia es el coneixement, les idees i les paraules, i saben que defensen un model esgotat, sense 

idees i sense futur, i és per això que necessiten aproximar-se a la societat per capturar aquests 

nous conceptes, aquells “sabers menors”, que mai entendran, però que si convertiran en 

eslògans i propaganda per confondre a la gent. És lo que saben fer, lo que han fet sempre, 

convertir les dificultats de la gent en un negoci. 

A aquesta ciutadania a la que apel·len no tenen res que oferir-los, només, propaganda, fum i 

xarxes clientelars, perquè va ser aquesta població la que va defensar un model públic de gestió 

de l’aigua, i van ser ells els que van lluitar perquè aquesta població mai fos consultada. “La 

creació d’aquest Consell és quasi una retòrica si recordem com l’empresa ha utilitzat totes les 

seves vies per dinamitar l’aprofundiment democràtic que representa la Iniciativa Ciutadana per 

una consulta sobre l’aigua a Barcelona”19. 

La idea de progrés a mort i ara el sistema només lluita per la seva supervivència, al preu que 

calgui, “el que tenim davant ja no es un present etern ni un lloc d’arribada, sinó, una amenaça”. 

Proliferen els predicadors de catàstrofes, i apocalipsis, i hem d’anar amb compte, perquè la por 

és el mecanisme de dominació en temps de col·lapse. Hem de saber prendre consciència del 

moment que vivim, però també de que aquest col·lapse es del sistema, no nostre. Es evident 

que el mon està canviant, i “en lloc de preguntar-nos cap a on?, la pregunta que ens fem és fins 

quant?, que ens desperta també l’impuls del ara o mai, del si no és ara, quan?. D’aquest impuls 

en neixen els actuals moviments de protesta i d’autoorganització de la vida en comú” 20. Es la 

possibilitat que ens queda d’una vida en el “límit d’allò vivible”, d’una vida digna, és allò pel qual 

encara podem lluitar. 

L’OMA es planteja com una eina de treball del Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica. I 

hem de definir la seva missió i els seus objectius. Sabem que entre les seves tasques principals i 

ha les de pensar i proposar, les de formar i educar en una nova cultura i valors de l’aigua, i per 

això a de ser capaç de crear coneixement, per la qual cosa la recerca ha de ser una tasca 

essencial. Però de quina recerca parlem?, com hem d’entendre l’Observatori i les seves 

tasques?. 

                                                           
19 Aigua es Vida. [Comunicat] Nou intent de rentat de cara d’AGBAR. La creació d’un Consell Assessor 
amb expolítics i acadèmics remunerats és un intent d’Agbar de crear un fals organisme de participació. 
https://www.aiguaesvida.org/nou-intent-de-rentat-de-cara-dagbar-la-creacio-dun-consell-assessor-
amb-expolitics-i-academics-remunerats-es-un-intent-dagbar-de-crear-una-fals-organisme-de-
participacio/  
20 Garcés, Marina. Nova il·lustració radical. Editorial Anagrama, 2017. 

https://www.aiguaesvida.org/nou-intent-de-rentat-de-cara-dagbar-la-creacio-dun-consell-assessor-amb-expolitics-i-academics-remunerats-es-un-intent-dagbar-de-crear-una-fals-organisme-de-participacio/
https://www.aiguaesvida.org/nou-intent-de-rentat-de-cara-dagbar-la-creacio-dun-consell-assessor-amb-expolitics-i-academics-remunerats-es-un-intent-dagbar-de-crear-una-fals-organisme-de-participacio/
https://www.aiguaesvida.org/nou-intent-de-rentat-de-cara-dagbar-la-creacio-dun-consell-assessor-amb-expolitics-i-academics-remunerats-es-un-intent-dagbar-de-crear-una-fals-organisme-de-participacio/
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Més encara,  com hem d’abordar la deconstrucció del pensament neoliberal, patriarcal, colonial 

i de consumidors, com deconstruir els filtres i els marcs heretats?, com avançar en nous valors 

del comú, del nosaltres, d’allò “vivible”?, com produir coneixement que begui directament del 

territori, de la realitat de vida, de les experiències de malestar?, com connectar el malestar amb 

la rebel·lió i amb la transformació social?, com recollir i connectar els sabers que tenim i que 

circulen per les xarxes?, com saber el que necessitem aprendre?, com connectar els sabers amb 

la subjectivitat i els valors, amb el posar el cos i el compromís?, com creem nous espais de lluita, 

però també de vida?, que mon volem i com el construïm sobre el nostre territori?, després de la 

sentencia del Tribunal Suprem, i de plorar que tot esta perdut, què hem de continuar fent, que 

hem de construir de nou?, perquè l’Observatori pot ser una resposta? 

Hem de pensar el perquè de l’Observatori i cóm ha de ser, en aquest sentit poden ser 

interessants algunes reflexions sobre el coneixement, la seva necessitat i la seva creació. Pablo 

Freire considerava imprescindible, per al canvi social d'un grup determinat, l'exercici de llegir la 

realitat abans que els textos. Ell entenia que educar és conèixer críticament la realitat, és 

comprometre's amb la utopia de transformar la realitat, és formar subjectes d'aquest canvi i és 

diàleg21. 

12.1 Caminar preguntant 

Freire entén l’educació com una pràctica política, i defineix com objectiu central d’aquesta el 

resignificar la sabiduria popular a través d’una legitimitat social. Els coneixements han de sorgir 

o emergir en el comú per ajudar a enfrontar les relacions de dominació, opressió, discriminació, 

explotació, iniquitat i exclusió. La educació ha de ser una eina al servei del canvi i la 

transformació de la societat. 

La pràctica zapatista es construeix sobre idees força com el “manar obeint”, el poder es dispersa 

i es practica escoltant i col·laborant, el “caminar preguntant” el coneixement es una aspiració 

personal i allò que tenen els altres, i el “ensenyar aprenent”, escoltant i aprenent dels altres. 

La millor explicació del significat del caminar preguntant la dona el Subcomandant Marcos als 

relats del Viejo Antonio22, una versió resumida de la historia de les preguntes podria dir així. Una 

vegada es van trobar els dos deus primers, els que van fer el mon, i es van preguntar què fem 

doncs?, “està trista la vida així com estem de per si”,..., caminem va dir un, cóm?, va respondre 

l’altre, cap a on?, va preguntar l'un. I van veure que així es van moure, primer per a preguntar 

com, i després per a preguntar on,..., i ja després de donar moltes voltes i cansats del ball es van 

fer una altre pregunta,  com moure's?, i aquesta va portar la resposta i es van donar compte que 

ja estaven movent-se i llavors es va venir l'altra pregunta quan van veure que hi havia dos 

camins, l'un estava molt “cortito” i aviat s’acabava, i van treure l’acord de caminar-ne el camí 

llarg i ja s'anaven a començar a caminar, quan la resposta de triar el camí llarg els va portar una 

altra pregunta de, a on porta aquest camí?, i així es van adonar que només si ho caminaven 

sabrien a on porta perquè així com estaven mai o sabrien. I es van posar a caminar, i en un temps 

es van adonar que prenia molt de temps caminar el camí llarg i llavors es va venir l'altra pregunta, 

com farem per a caminar molt de temps?, i van tenir de rumiar com ho farien. Des de llavors els 

déus caminen amb preguntes i no paren mai, i llavors així van aprendre els homes i dones 

                                                           
21 Araiza, Alejandra. La educación autónoma zapatista: una apuesta pedagógica desde las 
epistemologías del Sur. Viento Sur, Nº 147, agosto 2016. 
22 Subcomandante Insurgente Marcos. Relatos de El Viejo Antonio. Grupo Editorial Guarache, 1999. 
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veritables que les preguntes serveixen per a caminar, no per a quedar-se parats així només. I, 

des de llavors, els homes i dones veritables per a caminar pregunten, per a arribar s'acomiaden 

i per a anar-se saluden. Mai s'estan quiets.  

Aquest preguntar ha estat una estratègia molt utilitzada, la va fer servir els mateix Marx en 

forma d’enquesta, per tal no només de conèixer la situació dels treballadors, sinó el més 

important, per fer que els treballadors pensessin sobre la seva pròpia situació. En las dècades 

del 50, 60 i 70 les enquestes van ser utilitzades a les lluites obreres, com a via d’intervenció 

política i com a via d’organització de la conflictivitat. El maig del 68 va representar la fi de les 

lluites centralitzades i l’inici de una nova manera de fer, les lluites transversals.  

Per aquestes dates Foucault forma el seu grup d’informació sobre les presons, perquè segons 

ells “Alguna cosa ha de passar a les presons”, com una nova forma de lluita i en oposició a les 

lluites centralitzades, a on es posa en crisi la capacitat de representació, perquè segons ell les 

presons eren allò del que tothom parlava, però sobre el que els presoners mai eren escoltats. 

Foucault que escrivia sobre problemes històrics, no podia evitar connectar-los amb el aquí i ara, 

què està passant?, per tal de que aquests fets històrics fossin útils.  

Però el aquí i el ara entranya algunes interrogants, quin nou tipus de lluites hi ha, si es que les hi 

ha, quin nou tipus de resistència al poder?, resistència com a forma també de poder, quin es el 

lloc del saber, del pensar en aquesta lluita?, i què significa aquí i ara ser subjecte?, es el moment 

de noves formes de lluita i resistència i també de noves subjectivitats. El moviment creat es va 

estendre i replicar i multiplicar, i també desbordar, i va semblar que alguna cosa important 

canviaria a les presons, i al final va arribar el moment en que l’olla es va tornar a tapar. Deleuze 

explica que segurament una de les raons del silenci posterior de Foucault, del seu abatiment i 

desesperança va venir per la derrota d'aquest moviment23.  

Els grups d'autoconsciència posats en marxa a finals de la dècada del 60 pel Nova York Radical 

Women, son una pràctica d'anàlisi col·lectiva de l'opressió, a partir del relat en grup de les 

formes en les quals cada dona la sent i experimenta. Sota el lema “el personal és polític”, “la 

decisió de posar l'accent en els nostres sentiments i experiències com a dones i de contrastar 

totes les generalitzacions i lectures que havíem realitzat amb la nostra pròpia experiència 

constituïa en realitat un mètode científic de recerca”24.  

Seguint les reflexions de Marta Malo en Nocions comuns, la autoconciència es considerava 

simultàniament com un mètode per a arribar a la veritat i un mitjà per a l'acció i la organització. 

La pràctica de la autoconciència es va estendre per tot el mon, i les crítiques per la apolítica 

d’aquestes reunions de “te amb pastes”, o reunions de “bruixes”, van caure. “Analitzar les 

nostres experiències en les nostres vides personals i en el moviment, llegir sobre l'experiència 

de lluita d'una altra gent i connectar aquests dos àmbits a través de l'autoconsciència per a 

mantenir-nos en el camí”, “moltes de les intuïcions que hi havia en la formulació i pràctica 

d'aquestes sessions de «te amb pastes» serien el germen de tota una epistemologia feminista 

de dones intel·lectuals”, aquesta epistemologia fa un especial èmfasi en les “relacions de poder 

que hi ha en joc en tota recerca i, per tant, en la necessitat d'una organització social de la 

                                                           
23 Deleuze, Gilles. El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II, Clase 1, La cuestión práctica y los postulados 
de la microfísica del poder, 1986. 
24 Malo, Marta. Prologo. Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia. 
Traficantes de Sueños, 2004. 
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investigació basada en el paradigma de la reflexivitat i en criteris de transparència i de 

democràcia”. Aquesta metodologia de treball ha estat recollida, adaptada i desenvolupada a la 

lluita de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). 

12.2 La investigació i acció participativa 

La investigació i acció participativa (IAP) com a via per impulsar pràctiques locals de creativitat 

social, van sorgir com a necessitat i com a via per dotar els processos comunitaris de eines per 

la autoreflexió. Tomás Villasante, un dels impulsors d’aquesta metodologia de treball deia que 

la investigació participativa no ofereix un llistat de solucions, sinó una conversa amb els actors 

que pot derivar en processos instituents, després de processos reflexius i creatius, el defineix 

com a “mètode d’estudi i acció que busca obtenir resultats fiables i útils per millorar situacions 

col·lectives, basant la investigació en la participació dels propis col·lectius a investigar”25.    

La IAP és un mètode que es basa en dos processos: conèixer i actuar, permet als actors socials 

el conèixer, analitzar i comprendre millor la realitat en la qual es troben immersos, els seus 

problemes, necessitats, recursos, capacitats, potencialitats i limitacions; el coneixement 

d'aquesta realitat els permet, a més de reflexionar, planificar i executar accions tendents a les 

millores i transformacions significatives d'aquells aspectes que requereixen canvis; per tant, 

afavoreix la presa de consciència, l'assumpció d'accions concretes i oportunes, l'empoderament, 

la mobilització col·lectiva i la conseqüent acció transformadora. 

El procés IAP es desenvolupa en quatre fases, a la primera es delimiten els objectius a treballar 

que responen a la detecció de determinats símptomes, i es fa el planejament del treball. A la 

segona etapa es fa una obertura del debat i una diagnosi sobre la situació, les diferents 

percepcions i les primeres propostes d’actuació, a la tercera etapa es fa un anàlisi exhaustiu 

sobre tots els materials, entrevistes, punts de vista, i es construeixen percepcions comuns i 

acords. A la quarta etapa es redacta el pla d’acció i es treuen les conclusions i reflexions sobre 

la situació i el procés. En aquesta metodologia es produeix una articulació i retroalimentació 

constant entre el coneixement tècnic que es posa en joc en el procés, i que normalment es porta 

de fora, i els “sabers populars” ja existents. 

Massa sovint aquests processos d’investigació, per la seva dimensió tècnica, ha estat massa 

formal, contractat per administracions locals i empreses innovadores, fet servir com a eina de 

producció de consens i de canalització i apaivagament del malestar social, en un context, els 80 

i 90 en els que les majories silencioses començaven a resultar inquietants. 

12.3 La investigació militant 

Les estratègies de coneixement anteriors es caracteritzen perquè sempre parteixen del concret, 

de la realitat, per poder subjectivar-la i tornar-la al concret per tal de poder transformar aquesta 

realitat. Se li dona absoluta primacia a l’experiència de l’acció, de la vida, del cos, per  

subjectivar-la i anar del concret a l'abstracte, sempre per a tornar al concret i a la possibilitat de 

la seva transformació, ja no es tracta de interpretar el mon per canviar-lo, sinó de que aquest 

mon no pot ser interpretat si no es a través de l’acció. 

                                                           
25 Villasante, Tomás, y otros. La investigación social participativa. El Viejo Topo, 2000. 
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No es creu en la teoria que s’anuncia com a neutre, el pensament es una activitat del cos, i per 

tant sempre està situat en un lloc, es important saber perquè pensem?, i amb qui pensem?; 

Marta Malo a Nocions comuns, apunta tres línies d’aquesta investigació. 

a) Experiències de producció de coneixement sobre/contra els mecanismes de dominació, 

que combinen la crítica del sistema d’experts, amb la potenciació de sabers menors i la 

posada en marxa de processos col·lectius de coneixement. 

b) Conjunt d'iniciatives que persegueixen produir pensament des de les pròpies pràctiques 

de transformació, des de la seva interioritat. 

c) També podríem parlar d'aquelles iniciatives que prenen la recerca com a palanca 

d'interpel·lació, subjectivació i recomposició política, que utilitzen els mecanismes 

d'enquesta, entrevista i grup de discussió com a excusa per a parlar amb uns altres i 

parlar-se entre si. 

El Col·lectiu Situacions sorgeix en Argentina a finals dels 90 com a necessitat d’un col·lectiu de 

persones de saldar comptes amb dos conceptes, el primer el del compromís militant com 

element polític i la necessitat d’esbrinar sobre l’eficàcia de l’experiència pròpia, i el segon sobre 

el vincle amb la universitat i els processos de generació de coneixement, desconnectat, 

immodificable, que valora l’objecte d'anàlisi en tant en quant confirma o no les seves tesis 

prèvies, es tractava doncs de posar en qüestió els propis fonaments de la pràctica acadèmica, 

els supòsits sobre els quals se sosté una intervenció, de interrogar-se sobre com articular 

implicació i pensament.  

En el context del corralito en 2001 i del col·lapse social que es va derivar, el col·lectiu es 

preguntava: amb quins dispositius perceptius i conceptuals es pot captar l’emergència de la nova 

sociabilitat si aquesta demanda d'una nova disposició del sentir i del pensar?, com vincular-nos 

amb la fragilitat d'aquest sorgiment afavorint el seu desenvolupament?, com fer de la recerca 

un autèntic organitzador de les nostres pràctiques i no una mera cobertura tàctica?; com 

treballar el comú quan el comú està destruït, com teixir noves territorialitats afectives i 

lingüístiques. 

I encara més, com ser capaços d'alterar les nostres subjectivitats i trobar una certa comunitat 

enmig de la radical dispersió actual?, com provocar intervencions que enforteixin 

l'horitzontalitat i les ressonàncies evitant tant el centralisme jerarquitzant com la pura 

fragmentació?, com coelaborar un pensament comú?, com proveir-nos d'una autonomia 

organitzativa per a concretar cadascun dels nostres projectes?, com evitar la ideologització i la 

idealització?, què fer amb l'amistat que sorgeix de les trobades?, i què fer amb nosaltres 

mateixos, si amb cadascuna d'aquestes experiències de composició ens anem allunyant més i 

més sense retorn de les nostres subjectivitats inicials?; i per acabar, com fer front a aquest 

mecanisme d'adhesions i rebutjos massius que eleven i destronen experiències radicals repetint 

els mecanismes consumistes de la societat de l'espectacle?, “vaig creure que aquesta vegada sí 

que era, però només era una estafa”, en definitiva com treballar a partir de la potència del que 

és i no a partir de la diferència entre el que és i el que “hauria de ser”? 26. La nostra labor, per 

                                                           
26 Colectivo Situaciones. Algo más sobre la militancia de investigación. Notas al pie sobre procedimientos 
e (in)decisiones. Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia. Traficantes 
de Sueños, 2004. 
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tant, es vincula a la construcció d'una nova percepció, un nou estil de treball, per sintonitzar i 

potenciar els elements d'una nova sociabilitat. 

I aterrant en “allò vivible”, com construïm un nosaltres del pensament, per més transitori que 

aquest sigui?, com es traça un pla comú, encara que sigui més o menys efímer, d'una producció 

conjunta de pensament?, el contrapoder no existeix sinó com un plec o nuament entre 

experiències heterogènies. 

12.4 Ciència ciutadana 

La ciència ciutadana es refereix a la participació del públic en general en les activitats de recerca 

científica, ja sigui amb el seu esforç intel·lectual o el coneixement circumdant o amb les seves 

eines i recursos. Aquest enfoc obert i participatiu està cobrant un impuls renovat gràcies a la 

revolució digital. Forma part de l'estratègia europea en ciència i innovació i es concreta en el 

Green Paper on Citizen Science27 i en el White Paper on Citizen Science in Europe28, en Espanya 

te com a referencia l’Observatori de la Ciència Ciutadana29, i a Barcelona existeix l’Oficina de 

Ciència Ciutadana30. 

Parteix de la idea de que la participació dels ciutadans ajuda a recopilar i analitzar dades que no 

podrien tractar-se d'una altra manera fàcilment i fa ús del poder de còmput, el temps, la cognició 

i la percepció humana dels voluntaris per a donar suport a l'anàlisi de dades. Permet recopilar 

un gran volum de dades de camp en grans escales geogràfiques o períodes de temps prolongats. 

La ciència ciutadana ofereix noves oportunitats per a ampliar l'abast dels projectes tradicionals, 

combinant sistemes naturals amb dades socials. Té el potencial d'investigar i comprendre millor 

com la societat i la cultura influeixen en els problemes ambientals i com aquests sistemes son 

interconnectats dinàmicament entre si. Engloba una àmplia gamma d'activitats realitzades per 

diversos actors en múltiples nivells. Es poden produir interaccions virtuals massives i ocasionals 

a escala global, així com una participació regular, proactiva i contínua en entorns locals. No 

existeix una definició única de Ciència Ciutadana sinó una sèrie de definicions que revelen la 

dinàmica d'aquest enfocament de recerca que està en contínua evolució i implica noves 

activitats col·laboratives i objectius compartits entre els principals grups d'interès. 

A l’Informe de l’Observatori de la Ciència Ciutadana en Espanya de 202031, es dona comptes de 

les activitats desenvolupades. Fins ara han estat 77 projectes de ciència ciutadana amb 

participació espanyola finançats pels Programes Marc de la Unió Europea , són 28 els liderats 

per grups espanyols. Es pot preveure el suport d'Horitzó Europa a la ciència ciutadana en un 

nombre creixent d'àrees de recerca, en particular en temes alineats amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l'ONU. L'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia inclou la 

                                                           
27 Project SOCIENTIZE, European Commission. Green paper on Citizen Science for Europe: Towards a 
society of empowered citizens and enhanced research. https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-
enhanced-research  
28 Project SOCIENTIZE, European Commission. White Paper on Citizen Science in Europe. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/project-socientize-announces-white-paper-citizen-
science-their-final-conference  
29 Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. https://ciencia-ciudadana.es/  
30 Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona. https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-
ciutadana  
31 Informe de l’Observatori de la Ciència Ciutadana en Espanya de 2020. https://ciencia-
ciudadana.es/wp-content/uploads/2021/01/informe-observatorio_2020.pdf  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/project-socientize-announces-white-paper-citizen-science-their-final-conference
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/project-socientize-announces-white-paper-citizen-science-their-final-conference
https://ciencia-ciudadana.es/
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
https://ciencia-ciudadana.es/wp-content/uploads/2021/01/informe-observatorio_2020.pdf
https://ciencia-ciudadana.es/wp-content/uploads/2021/01/informe-observatorio_2020.pdf
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ciència ciutadana entre els seus quatre principis bàsics per a donar suport a la recerca i la 

innovació nacional. La convocatòria d'ajudes de FECYT corresponent a aquesta edició de 

l'Observatori va afegir la ciència ciutadana entre les seves línies d'actuació. 

Sense cap dubte aquesta es una via de col·laboració entre ciutadania, universitats i 

administracions, que ha de ser explorada i tinguda en compte en l’Observatori, i més tenint en 

compte la voluntat declarada de l’Ajuntament de Barcelona de tenir política pròpia en aquest 

tema, mitjançant el  Pla Barcelona Ciència 2020-2023, i la seva declaració de que “una ciutat 

com Barcelona ha de tenir una política pròpia en matèria científica. La intensitat i la rapidesa 

dels canvis científics i tecnològics en què estem immersos plantegen tantes oportunitats com 

dubtes i incerteses. Esperances de millora en molts camps, però també angoixes tant pel que fa 

als límits ètics que molts d’aquests canvis incorporen (biogenètica, transhumants, utilització del 

big data...), com als dilemes que sorgeixen entorn de la mercantilització i de la capacitat de 

control públic global que molts d’aquests avenços semblen exigir”32. 

La ciència ciutadana encara està en procés de definició, es clar que la pràctica de la seva aplicació 

tindrà molt a dir, i es clar que en aquesta definició totes les paraules i tots els actors no son 

igualment escoltats, en part perquè uns son difusos i dispersos i altres concentren molt de 

poder. Sense cap dubte aquesta estratègia entranya diferents riscos, el principal que sigui un 

mecanisme per l’abaratiment dels costos de captura d’informació, i també del seu tractament, 

i que per tant el paper del ciutadà sigui auxiliar o accessori, altre risc es que sigui una via pel que 

hem anomenat com “mecanismes de captura de los sabers menors”, practicat de forma 

intensiva per les empreses i les administracions, amb la finalitat d’integrar paraules, discursos, 

idees, campanyes, etc., que millorin la eficàcia de la empresa, la seva imatge i els seus resultats, 

podria ser que aquesta pràctica passes a ser utilitzada també de forma intensiva per l’acadèmia 

i els grups de recerca.   

Podríem dir que un científic ciutadà es un investigador que participa en la recol·lecció i anàlisi 

sistemàtica de dades, desenvolupament de tecnologia, prova de fenòmens naturals, i la difusió 

d'aquestes activitats amb caràcter vocacional33. 

Altre tema es la definició del treball “voluntari”, o de la participació ciutadana en la recerca, no 

hi ha cap regulació sobre aquest tema, i el concepte voluntari no està definit, quins son els límits, 

perquè del treball voluntari es pot passar amb facilitat a treball de baix cost, el que pot ser un 

pas més en la precarització del treball a les universitats i a la recerca en particular, a on el normal 

es molt pocs coordinadors de recerca amb exercits de recercaires en precari, deixant la seva vida 

i el seu futur, sense cap possibilitat d’estabilitat i treball digne. Temes com la propietat 

intel·lectual de les dades i la possible mercantilització de la informació i les dades tampoc tenen 

cap regulació específica en aquestes situacions. 

13.  L’Observatori com a comunitat  

La identitat és l’idea que tenim de nosaltres mateixos i del mon que ens envolta, la seva finalitat 

es donar-nos la sensació d’estar segurs en el mon, la identitat es canviant en tant en quant 

                                                           
32 Pla Barcelona Ciència 2020-2023. https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/pla-barcelona-
ciencia  
33 Finalizing a Definition of "Citizen Science" and "Citizen Scientists". 
http://www.openscientist.org/2011/09/finalizing-definition-of-citizen.html  

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/pla-barcelona-ciencia
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/pla-barcelona-ciencia
http://www.openscientist.org/2011/09/finalizing-definition-of-citizen.html


 

Cafès per la definició de l’Observatori ciutadà metropolità de l’aigua 

 

30 
 

nosaltres som canviants i la nostra capacitat d’interacció també o es. Però hi ha un mecanisme 

imprescindible per aquesta seguretat i per la nostra identitat, i es la necessitat de sentir-nos 

vinculats a un grup de pertinença34. Res provoca tant de dolor a les persones con la sortida 

d’aquests grups de pertinença, dels espais relacionals, perquè això afecta directament a la 

identitat i a la sensació de seguretat al mon.  

L’0bservatori es un espai de treball, amb una missió, unes funcions, una estructura i uns 

objectius, i en el procés es generen lideratges i es crea poder, que ha de ser habitat, gestionat i 

repartit. Però abans d’això l’Observatori es un espai relacional, una comunitat de persones, que 

tenen idees, il·lusions i emocions, també motivacions i sentiments, preocupacions, interessos, 

compromisos, vanitats i egos, perjudicis, capacitats i limitacions, aquestes persones compartiran 

el projecte i el seu camí, i el viuran cadascuna d’una manera que serà la seva, vindran situacions 

de tota mena, també d’estrès i de crisi, i si en aquest procés no hem sabut cultivar la comunitat 

i l’espai relacional, si no hem sabut cuidar a les persones, si bo hem previs a la estructura els 

espais de cura necessaris per a vigilar i afrontar els conflictes i les crisis que provoquen, en 

aquestes situacions, una vegada encesa la foguera, no sabrem entendre el que passa, el que 

pensen i el que senten les persones que participen. 

És per això, que hem d’entendre que abans que un projecte, que un repte democràtic, que una 

oportunitat, l’Observatori es una comunitat de persones, i hem de saber preguntar-nos què 

significa això i quines implicacions té. 

13.1 Comunitats resilients 

El concepte resiliència ha estat desenvolupat des de moltes disciplines ecològiques, tècniques, 

econòmiques i socials, en un sentit ecològic es podria definir com la capacitat de les comunitats 

i ecosistemes d'absorbir situacions d’estrès o pertorbacions sense alterar significativament les 

seves característiques d'estructura i funcionalitat, podent tornar al seu estat original una vegada 

que la pertorbació ha cessat, i en un sentit sociològic podríem parlar de la capacitat dels grups 

socials per sobreposar-se a situacions de crisi i escenaris adversos. 

Aquesta resposta de les comunitats i els grups es un procés complex que es refereix a  aspectes 

i processos cognitius, psicosocials i socioculturals i depèn de les capacitats individuals i 

col·lectives, i de les interaccions entre aquestes. A nivell col·lectiu s'aconsegueix gràcies a les 

interrelacions i interaccions de característiques comunitàries que integren accions compartides 

i organitzades de reconstrucció, i més que com activitats individuals s'ha d’abordar al si de la 

comunitat com a tal35.  

Estudis sobre respostes comunitàries a crisis ambientals, sociopolítiques, de recursos o 

agressions físiques o culturals, han demostrat que les possibilitats de reconstrucció son més 

grans quan la comunitat dona una resposta organitzada, assentada sobre pràctiques d’intercanvi 

i col·laboració, que busca el benestar compartit mitjançant la cohesió social i accions de 

solidaritat pel bé comú. 

                                                           
34 Almudena Hernando: La Fantasía de la Individualidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=mt1KwhiQ7qU&t=168s  
35 López Bracamonte, F. M., & Limón Aguirre, F. (2017). Componentes del proceso de resiliencia 
comunitaria: conocimientos culturales, capacidades sociales y estrategias organizativas. PSIENCIA. 
Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica. http://www.psiencia.org/9/3/61  

https://www.youtube.com/watch?v=mt1KwhiQ7qU&t=168s
http://www.psiencia.org/9/3/61
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López&Limón37 concreten en els coneixements culturals, les capacitats socials i les estratègies 

organitzatives els elements clau per entendre la resiliència comunitària. El primer element, “els 

coneixements culturals son aquells que, construïts històricament pels grups culturals, 

s'alberguen en la memòria col·lectiva dels seus integrants per a aportar recursos d'enteniment i 

explicació, orientació ètica de les accions i sentits de vida. És a dir, a partir del vincle amb els 

altres i amb les significacions que els uneixen, es generen aquests coneixements que permeten 

als subjectes actuar en col·lectiu sobre determinades àrees de la vida social”. Aquesta historia 

cultural del grup es la que crea identitat individual i col·lectiva en el propi context i crea sentit 

de la existència, assigna significats i lligams intersubjectius. Aquests lligams funcionen com a 

font d’informació i interpretació, també de contenció, i son font de consciencia sobre la realitat 

i les formes d’habitar-la, i son també la font de l’esperança i d’un futur favorable, desitjable i 

compartit. Son en definitiva la font de motivació per resistir, sobreposar-se i reconstruir-se. 

El segon element, les capacitats socials son el recursos i eines cognitives compartides que 

possibiliten actuar col·lectivament davant de situacions crítiques. Aquestes capacitats son els 

pilars de la resiliència i per López&Limón son la  autoestima col·lectiva, la identitat cultural, el 

humor social, la honestedat grupal i la solidaritat. Altres capacitats a considerar, relacionades 

amb les anteriors son el pensament crític col·lectiu, la capacitat per demanar ajuda, l’exercici de 

l’autonomia, mantenir el sentit d'identitat, resoldre problemes i fent-ho amb un cert humor 

social, i sobre tot tenir esperança en un futur millor. La identitat de grup i el sentit de filiació i 

pertinença son la base de la cohesió col·lectiva, que es el pilar sobre el que construir un projecte 

compartit de futur i sobre el que es pot construir un sentit compartit de la existència.   

Els dos elements indicats han de derivar en pràctiques organitzatives ben planejades i 

executades. Les estratègies organitzatives tenen un alt component sociopolític, mediació 

exterior i interior, formal i informal, i impliquen treball, lideratges i relacions de poder. Aquestes 

pràctiques son les vies per la realització dels objectius i els somnis dels grup, i son l’espai a on es 

realitza la vida en comú. 

13.2 Entre la facilitació i els jocs en el foc 

La facilitació es un marc teòric i una eina de treball per entendre el que ens passa als grups, per 

fer un relat de les situacions conflictives que pugui ser escoltat i treure a la llum els factors que 

operen i dificulten el treball, factors que normalment passen desapercebuts i sobre els quals 

tenim mol poc coneixement, permet un treball racional i coherent davant dels problemes i les 

limitacions. Es un acompanyament que ha de permetre portar al grup aspectes importants que 

facin encaixar totes les peces del puzle, en relació a la comprensió del propi procés. Es una via 

per crear esperança i confiança sobre el treball col·lectiu, aportant claredat en les maneres de 

fer i trencar els mites dels espais col·lectius com espais de crema, aporta coneixement, idees i 

eines clares, accessibles i possibles per una millor gestió dels espais. Es en definitiva un 

coneixement imprescindible pel treball dels grups i per la transformació ecosocial36. 

Les persones que participen en processos grupals arriben al projecte amb diferents somnis, 

aspiracions i motivacions, i necessiten cobrir certes necessitats com: llibertat i confiança, 

pertinença i acceptació, reconeixement i influencia, realització personal, afecte i estima. 

Aquestes necessitats, conscientment percebudes o no, estan sovint en el centre des conflictes i 

                                                           
36 Mabel & Mauge. El papel de la facilitación en la transición ecosocial. Solidaridad Internacional 
Andalucía, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=M1tfpvXlYfc&t=1201s  

https://www.youtube.com/watch?v=M1tfpvXlYfc&t=1201s
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les emocions. De fet, les emocions sovint indiquen si les necessitats d'una persona estan 

satisfetes o no. Les necessitats insatisfetes poden donar lloc, a l'empipament, la tristesa, la 

confusió i la solitud. Sovint, també condueixen a un major èmfasi en el jo, l'individu, i poden 

portar a les persones a perdre la seva confiança en el grup. Trobar la necessitat que s'expressa 

darrere d'una emoció és una bona manera d'entendre uns certs conflictes i generar un espai 

comú per a avançar junts37.  

La cura de la gent es donar atenció a les necessitats de les persones des d'una perspectiva 

individual i col·lectiva, cuidar-nos a nosaltres, als altres, al grup i al projecte es important per la 

salut dels col·lectius. Això requereix la voluntat individual de canviar i d’assumir la 

responsabilitat de mirar les necessitats des d’altre lloc, entenent que les necessitats 

aparentment contradictòries puguin ser complementàries i complir-se al mateix temps. 

La comunicació transparent, oberta, sincera i respectuosa, orientada a un compartir profund és 

també un dels elements de la creació de comunitat. La comunicació requereix de saber 

expressar i comunicar, però escoltar bé és essencial per una comunicació profunda, escoltar en 

reflexió activa, en disposició a entendre i canviar de parer. Però cóm fer possible aquesta 

comunicació?, com fer possible escoltar-se, sentir-se, crear empatia, nomes hi ha una manera, i 

es creant espais i dedicant temps per reunir-se i compartir temes personals i significatius. Això 

permet conèixer a les altres, els somnis, les visions, les emocions, els gustos i les preferències, 

també les preocupacions, les pors, els bloquejos i els prejudicis. Aquest compartir profund pot 

contribuir a la cohesió de grup molt més que grans actes o victòries,  i permet que les tensions 

surtin a la llum i puguin ser afrontades. 

Els conflictes formen part de la vida dels grups i en general de les relacions socials, es podria dir 

que son naturals i inherents a les relacions humanes. Per més que a la cultura del consum i l’oci, 

dels serveis, els conflictes es tractin com a negatius i es tendeixi a ignorar-los, arraconar-los o 

negar-los, la veritat és que l’aparició de conflictes es inevitable i no tenen que interpretar-se 

com a negatius. De fet, el conflicte pot tenir aspectes funcionalment molt positius, evita els 

estancaments, estimula l'interès i la curiositat, és l'arrel del canvi personal i social, i ajuda a 

establir les identitats tant personals com grupals, ajuda també a aprendre nous i millors maneres 

de respondre als problemes, a construir relacions millors i més duradores, a conèixer-nos millor 

a nosaltres mateixos i als altres38. 

Segons la Guia CLIPS39, el conflicte no és proporcional a la intensitat del desacord, és 

proporcional al grau d'incomoditat personal que genera el desacord. El tema de la discussió, les 

implicacions, la magnitud de la decisió, no condueixen a un conflicte en si mateixos, el veritable 

catalitzador és la incomoditat, el malestar. La incomoditat afecta profundament les relacions i 

impedeix la capacitat de les persones per a participar de manera constructiva en la presa de 

decisions, en l’espai relacional i fins i tot en la vida quotidiana. Des de temps immemorials la 

humanitat ha tractat de respondre a la pregunta "Per què sofrim?", no hi ha respostes clares, 

però el que es cert  es que la negació de l'altre o la simple indiferència és una arma subtil per a 

                                                           
37 Community Learning Incubator Programme for Sustainability (CLIPS). Guía CLIPS 
Para proyectos Grupales. CLIPS, GEN-Internacional, 2017. https://clips.gen-europe.org/  
38 Asociación MATIZ. Guía duIN! Resolución pacífica de conflictos, guía de recursos y experiencias 
prácticas. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko, 2015. https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_4702e148_15040834fe3__7de7&idioma=es  
39 Ídem 37 

https://clips.gen-europe.org/
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_4702e148_15040834fe3__7de7&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_4702e148_15040834fe3__7de7&idioma=es
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esborrar la dissidència i esborrar el desacord fora de la vista i a la persona en desacord juntament 

amb el conflicte. 

Els conflictes actuen directament sobre les emocions, que son els mecanismes per l’acció, per la 

qual cosa aquestes poden ser un greu obstacle per a facilitar la seva resolució positiva, o poden 

tendir a agreujar els conflictes. Encara que també poden ser el motor per la seva resolució. En 

tot cas la resolució dels conflictes no pot deixar d’atendre les emocions, perquè la resolució 

d’aquest dependrà essencialment de la seva interacció amb les emocions dels implicats.  

Existeix també una interacció contínua entre emoció, pensament i acció. Les emocions influeixen 

en què pensem i en què fem. I aquestes, en funció de quines emocions s’afirmin i prenguin el 

poder en la resolució del conflicte, poden acabar bloquejant qualsevol via de solució. És llavors 

la intel·ligència col·lectiva, els mecanismes establerts o la petició d’ajuda exterior la que ha de 

facilitar el procés de mediació i resolució del conflicte. Si aquests mecanismes no existeixen i el 

col·lectiu no afronta el procés de mediació, el conflicte creixerà, escalarà, i acabarà esclatant i 

derivant cap a processos de trencament personal i grupal que inevitablement empobriran el 

grup i les persones. 

És per això que la facilitació ha d’estar present en la estructura organitzativa, cuidant de l’espai 

relacional, practicant les cures, visualitzant els conflictes, portant al debat del grup els lideratges 

i l’exercici del poder, posant els problemes ocults al mig de les reunions i fent que tothom 

s’assegui al foc dels conflictes i travessi les brases per tal de trobar sortides que millorin la 

cohesió del grup i la comprensió col·lectiva dels problemes.     

14. El MAPiD com a motor de l’OMA  

Com ja hem dit , l’objectiu del MAPiD  és recuperar la governança de l’aigua, el bé comú ara 

segrestat majoritàriament per la multinacional Agbar, i tornar a la ciutadania de l’AMB el dret a 

una participació en la gestió de l’aigua, que pugui garantir el Dret Humà de l’accés a l’aigua i a 

l’abast de tothom, de manera responsable, respectuosa amb el planeta i basat en el control 

ciutadà. 

És per això que el MAPID ha començat aquest procés de creació. Al gener de 2020 MAPID va 

marcar un full de ruta per aconseguir els seus objectius. Es va acordar construir un procés de 

validació democràtica fora de les institucions. L’objectiu es validar una gestió pública de l’aigua 

amb control ciutadà emprant com a model el procés de remunicipalització i de creació del 

Observatori de l’Aigua de Terrassa. També es pren com a referència el model de validació 

d’acords del Parlament Ciutadà de Terrassa i es reflexiona com adaptar-lo a escala de l'Àrea 

Metropolitana i com enriquir-lo amb la incorporació de les noves tecnologies com a  eina que 

faciliti noves e importants escales de participació. 

La extensió territorial i el vector aigua com a vector vertebrador son claus. Les convocatòries de 

dos foros, ja esmentats, la Plataforma de SOS Llobregat i L’Hospitalet a la Conca del Llobregat, i  

l’Àgora del Besòs va permetre apropar interessos i objectius.  

Hem creat dos grups temàtics de treball, que es sumen als grups territorials: El Grup de treball 

de Parlament Ciutadà Metropolità i el Grup de treball de Observatori Metropolità de l’Aigua. 

Tots dos amb el suport de la plataforma digital (Co)incidim, també viva, adaptable i flexible a les 

noves necessitats, aconteixements i reptes democràtics 
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El dia 5 de Març de 2021 es va fer una primera reunió amb nous membres de la Acadèmia, 

MAPiD, ESF, Ecologistes en Acció, La Hydra, Platoniq i altres col·laboracions, amb la finalitat 

d’ampliar  la base del grup impulsor de l’Observatori Metropolità de l’Aigua. 

15.  Les propostes organitzatives 

Per tal de pensar les propostes organitzatives en aquesta primera reflexió oberta, farem servir 

quatre àmbits de reflexió, en el primer recollirem algunes idees importants extretes de 

l’experiència de l’OAT, en segon lloc extreure’m algunes aportacions importants del treball de 

reflexió i proposta dels companys de Madrid i la seva proposta, recollides a la Propuesta para la 

constitución de un órgano de participación ciudadana en la gestión del ciclo integral urbano del 

agua en la Comunidad de Madrid, en tercer lloc proposarem algunes idees afegides a les 

anteriors sobre la comunicació i la complicitat amb l’entorn, amb el MAPiD i amb l’AMB, i en 

quart lloc plantejarem un debat que creiem pertinent sobre el model sociocràtic d’organització.  

15.1 El model d’organització de l’OAT 

Molts  aspectes de la definició de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa ja han sortit en altres 

apartats d’aquest document, en aquest apartat ens limitarem a parlar de la seva missió, de la 

estructura i les funcions.  

L'Observatori és un instrument de participació i col·laboració innovador a la Ciutat, es tracta de 

tot un repte social i polític, i un referent per a molts municipis a Catalunya i l'Estat, en particular 

per al moviment per la gestió pública de l'aigua, i en general en relació a la participació ciutadana 

en la gestió pública. 

Segons el seu Reglament, l’objectiu de l’OAT és articular la participació de la ciutadania en la 

definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei, en la presentació 

de propostes, en l’elaboració d’estudis i informes, en la informació i formació, i en la rendició de 

comptes i el control públic. I desenvoluparà aquest objectiu amb caràcter consultiu, assessor, 

deliberatiu i de proposta, i amb capacitat d’assolir acords que hauran de ser considerats pel 

govern municipal. 

La seva missió també és vetllar per l’acompliment dels principis rectors del govern i la gestió de 

l’aigua, recollits en el preàmbul del seu Reglament, i per l’assoliment dels objectius de l’aigua 

definits en el capítol 5 de la Memòria del servei. 

L’Observatori és un instrument que, des de la voluntat de col·laboració amb el govern de la ciutat 

i tots els actors socials i polítics, pretén impulsar la innovació en les maneres de fer política, i en 

les maneres de participar en la cogovernança dels serveis públics i la coproducció de política 

pública, amb l’objectiu de contribuir a una governança per a la sostenibilitat i per a la millora 

dels serveis i dels béns comuns. 

La seva estructura es concreta en un conjunt d’òrgans que queden definits de forma resumida a 

la pròpia web de l’OAT. 

El Plenari, es el màxim òrgan de govern de I’OAT i d’expressió de la corresponsabilitat entre el 

món social, polític i tècnic en el servei de l’aigua, que és on es prenen els acords. Està format per 

un/a representant de cada grup polític municipal, una representació del govern, en aquest cas 

el regidor/a responsable del cicle de l'aigua a la ciutat, que assisteix a la reunió però no la 

https://drive.google.com/file/d/1x7qcZWRIfEncpX_B0PRH0FO5pzubko3r/view
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presideix, estan també representants dels tècnics, dels actors econòmics, dels grups socials, dels 

sindicats, del món educatiu i de grups de recerca de la universitat. Aquesta composició dóna a 

l'Observatori una gran complexitat, però també una gran capacitat de concertació i una gran 

legitimitat en els seus acords. 

La Comissió Permanent, que és l’òrgan executiu, encarregat de dirigir, coordinar i controlar el 

funcionament de I’OAT per a la consecució del seu objectiu i el desenvolupament de les seves 

funcions. Està formada per la Presidència, la Vicepresidència, la Coordinació, la Secretaria, la 

representació del Plenari i les coordinacions dels grups de treball. 

Els grups de treball, són espais oberts a la màxima participació ciutadana, i podran incorporar 

les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès a debatre i reflexionar 

sobre l’àmbit que es proposi. 

L’Observatori es recolza en tres xarxes de col·laboració, la Taula Educació, que és una xarxa 

oberta i col·laborativa, dedicada al desenvolupament d’una nova cultura de l’aigua, al 

desenvolupament d’instruments i propostes educatives dirigides a les escoles i a la integració 

de continguts curriculars i competències que hi estiguin relacionades. La Taula Recerca, que és 

una xarxa oberta dedicada a la recerca aplicada i col·laborativa, integrada per persones del món 

acadèmic, de l’activisme social i del món tècnic i professional, creada per a la col·laboració amb 

l’OAT en el desenvolupament dels seus objectius i tasques. I la Taula entitats, que és una xarxa 

que reuneix les entitats socials que col·laboren en els desenvolupament del projecte de 

l’Observatori. 

Les funcions bàsiques podrien resumir-se en exercir el control ciutadà del servei d’abastament i 

del cicle de l’aigua, emetre informes, estudis, propostes, publicacions i dictàmens, contribuir a 

desenvolupar una nova cultura de l’aigua, participar en la definició de la política de 

transparència i indicadors del servei, dinamitzar els processos de participació, impulsar i 

participar en la cogovernança del servei i en la coproducció de política pública. 
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15.2 Reflexions específiques per la creació de l’OCAM 

Com s’ha dit aquestes reflexions estan estretes del document proposta del Observatorio 

Ciudadano del Agua de la Comunidad de Madrid (OCAM)40, impulsat per la Red Agua Pública de 

la Comunidad de Madrid (RAPM). Agraïm la col·laboració. Només s’inclouen reflexions que es 

consideren especifiques i que no han estat tractades a altre lloc a aquest document.  

El OCAM se constituye como un órgano de participación abierto y plural, en el que podrán 

participar todas las organizaciones interesadas en la gestión del ciclo integral urbano del agua 

(organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, vecinales, de consumidores, económicas, 

profesionales, educativas, etc) y la ciudadanía a nivel individual, Además, para garantizar la 

autonomía e independencia del OCAM, se opta por excluir en su seno la participación 

institucional de partidos políticos y de administraciones públicas. 

Un caso singular lo constituyen los municipios, que son los titulares de los servicios del ciclo, por 

lo que en esta propuesta se opta por considerar la institucionalización de relaciones de 

coordinación y colaboración cuyo carácter deberá precisarse durante el debate posterior. Otro 

tanto sería aplicable a los organismos públicos con competencias en agua y saneamiento, como 

es la Confederación Hidrográfica del Tajo.  

Para hacer posible la participación se considera que es fundamental tener en cuenta los aspectos 

siguientes que se refieren a la disposición de instrumentos conceptuales y materiales: 

 La creación, a nivel institucional, de un sistema de información abierto, que permita a la 

ciudadanía conocer la información relevante referente al ciclo integral urbano del agua. 

                                                           
40 RAPM. Propuesta para la constitución de un órgano de participación ciudadana en la gestión del ciclo 
integral urbano del agua en la Comunidad de Madrid. 2020. 



 

Cafès per la definició de l’Observatori ciutadà metropolità de l’aigua 

 

37 
 

 Utilizar indicadores de gestión y de calidad de los servicios (técnicos, económico-

financieros, sociales y medioambientales), que permitan conocer, seguir y evaluar la 

gestión de los servicios del ciclo. 

 Utilizar herramientas informáticas para facilitar la información a la ciudadanía y 

fomentar una relación más interactiva y participativa, como puede ser la aplicación de 

plataformas digitales y portales de participación de fácil utilización y acceso. 

 Garantizar espacios y vías de participación, presenciales o telemáticas, para todas las 

personas y grupos sensibilizados sobre el agua que quieran trabajar voluntariamente. 

Para apoyar los trabajos de la comisión permanente y las tareas de mantenimiento del OCAM, 

se constituirá la secretaría técnica, que estará dotada de, al menos, dos personas, una de 

carácter técnico y otra de carácter administrativo, ambas con dedicación plena al Observatorio. 

La estructura de la Secretaría Técnica deberá correr a cargo de la administración autonómica 

mediante personal propio. 

Los ayuntamientos son los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y tanto si 

los gestionan de forma directa, o indirecta, a través del CYII SA o de una empresa privada, son 

las administraciones que conocen y sufren los problemas derivados de la gestión del ciclo 

integral urbano del agua. Por esto es imprescindible que el OCAM se coordine y colabore con 

los entes locales, para compartir información, conocer los problemas existentes a nivel local y 

cooperar en su solución. Por otra parte, en el ámbito municipal, existen consejos sociales 

preocupados por los problemas del agua, con los que también hay que coordinarse y conseguir 

su participación en las actividades del OCAM. 

Los costos asociados a la constitución y al funcionamiento del OCAM deberán ser asumidos por 

el Canal de Isabel II SA, o por la administración autonómica, y formar parte de los presupuestos 

de la Comunidad de Madrid. 

El CYII SA dotará al OCAM, de forma gratuita, de los espacios necesarios para: a) establecer su 

sede, donde puedan desarrollar sus trabajos la comisión permanente y la secretaría técnica y b) 

donde puedan realizar reuniones los grupos de trabajo y el plenario. 

15.3 Sobre complicitats i espais de col·laboració 

Algunes idees afegides a les reflexions plantejades tenen a veure amb tres elements que 

considerem no resolts en el conjunt de temes plantejats, aquests son el caràcter metropolità del 

projecte i la interacció amb els agents socials, els municipis i els grup polítics, els mecanismes de 

comunicació amb el MAPiD, i els mecanismes de participació en la cogovernança de l’aigua i en 

la coproducció de política pública. Aquests tres temes son molt importants i han de ser ben 

pensats. 

En relació al primer tema, la comunicació amb els agents socials, els municipis i els grups polítics, 

s’ha de pensar quina relació s’ha de tenir amb els agents econòmics i els sindicats per exemple, 

però el que si es clar es que ha de haver vies de comunicació amb els municipis de l’AMB i amb 

els grups polítics, dos actors essencials en la governança del servei i en la elaboració de la política 

pública. Una possible proposta en la que concretar aquesta comunicació seria la creació de dos 

taules de diàleg, la Taula de Diàleg amb els Municipis i la Taula de Diàleg amb els Grups Polítics. 

De les tres taules motors de l’OAT: la Taula Recerca, la Taula Educació i la Taula Entitats, està en 

marxa la Taula Educació, i es un espai de treball intens que ha desenvolupat un treball 
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extraordinari en la promoció de la nova cultura de l’aigua, Taula Recerca es un espai molt 

important per la col·laboració amb el mon acadèmic i per pensar conjuntament les possibilitats 

i les estratègies de col·laboració. És per això que s’ha de pensar en la definició de l’OMA en la 

necessitat d’aquestes dues taules: la Taula Recerca i la Taula Educació. 

La connexió amb el MAPiD s’ha de fer directament amb els espais de deliberació col·lectiva, en 

totes les trobades del MAPiD ha d’haver un punt de l’ordre del dia a on l’OMA faci una rendició 

de comptes del treball fet i dels temes clau sobre la taula. També a d’haver un espai de 

deliberació política i anàlisi de la situació, de reflexió estratègica i oberta sobre el propi projecte, 

també sobre els projectes, les situacions i les posicions. Aquest espai pot ser la Taula Entitats, 

un espai de trobada periòdica amb les entitats que vulguin col·laborar amb el projecte. 

I en relació a la participació amb la cogovernança de l’aigua, s’han d’estudiar els mecanismes de 

col·laboració i els espais per fer-ho i s’ha de plantejar a l’AMB la creació d’aquests ponts i espais. 

Segurament es tindria de demanar la participació en el Consell d’Administració de la empresa 

gestora, potser com a observadors, això serà complicat, però sinó s’accepta quedarà com una 

manca democràtica, i s’ha de crear dintre de l’AMB un espai per la governança de cicle de l’aigua, 

i s’ha de demanar participar en ell, hi s’han d’establir els protocols d’actuació per tal de garantir 

la participació efectiva de l’OMA en la coproducció de la política pública sobre l’aigua a l’AMB. 

15.4 Sobre el model sociocràtic d’organització 

Cada vegada més grups i comunitats experimenten amb una manera “nova” de organitzar-se, 

aquesta rep el nom de sociocràcia,  es una manera de presa de decisions i de govern, que mira 

de maximitzar la efectivitat en la presa de decisions, mira d’imitar el comportament dels éssers 

vius, i permet organitzar-se i també corregir-se. El seu objectiu principal és el de desenvolupar 

la coparticipació i corresponsabilitat dels actors, evocant al poder a la intel·ligència col·lectiva.  

Explora sense complexos el paper dels lideratges, i crea mecanismes per la redistribució del 

poder, es basa en la delegació de confiança i la possibilitat de redreçar l’actuació en funció dels 

resultats dels acord, proposa un consens lleuger i creatiu per consentiment, aporta elements de 

gran importància en la intel·ligència d'una organització a través de les eleccions sense candidats, 

aclareix les funcions de l'estructura, i convida a una obertura diferent a les persones i a les 

organitzacions. 

Es tracta d’un conjunt de regles relativament senzill, però de tot un canvi cultural en les maneres 

de fer a les que estem habituats en els col·lectius i els espais de treball. Creiem que abans de 

prendre acords sobre el model organitzatiu, potser caldria explorar una mica aquesta possibilitat 

d’organització, connectant amb experiències de referència i fent alguna formació al respecte. 

La Sociocràcia aconsegueix que les organitzacions s'adaptin millor als canvis. Tots els integrants 

són responsables de les seves decisions i, per tant, les prenen conscientment seguint la missió 

de l'organització, el seu perquè. La responsabilitat és una labor de cada persona. S'assumeix, per 

tant, que no necessitem a ningú que ens digui què fer. El lideratge no correspon a rols sinó a 

funcions. El poder no pertany a qui exerceix una posició sobre la resta, sinó que està distribuït 

entre tots. Qualsevol en una organització autogestionada pensa amb compromís. 

Tres principis de definició de la sociocràcia son: les decisions per consentiment, la transparència 

i la retroalimentació.  
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El primer, les decisions es prenen en cercles i es basen en el consentiment, no es suficient la 

majoria de sí, es necessita que ningú digui que no. El consentiment mira de satisfer les 

necessitats de tots més que buscar el consentiment de la  majoria, es basa en una escolta 

profunda de les veritables necessitats de tots i les raons per les quals la decisió es bona pel 

col·lectiu. El consentiment supera les posicions de bloqueig no demanant l’acceptació de 

tothom, sinó si la decisió pot ser assumida, quan algú s'oposa és perquè té una objecció a la 

proposta, la decisió s’adopta només si és acceptada per les persones més afectades, per això 

quan una objecció s'emet la persona que la proposa i els altres membres del grup treballen junts 

per a aixecar-la. Si ho aconsegueixen, la decisió es pren, si no, pot provocar-se un procés 

d'escalada en l'estructura de l'organització per evita el bloqueig. Les objeccions han de ser 

raonades i presentar una alternativa, el que normalment millora la proposta. Totes les persones 

prenen en consideració i actuen en funció de les decisions preses. 

La transparència es una condició bàsica, l’accés a tota la informació possible ha de ser fàcil 

perquè tothom pugui tenir opinió, que la informació flueixi i no sigui una forma de poder, en el 

procés de decisió els interessos de tothom han de ser considerats, fen prevaldre l’interès comú. 

Altre element clau son els mecanismes de retroalimentació, que miren de fer avançar el sistema 

i a la vegada amb estabilitat. Totes les decisions han de tenir un mecanisme de revisió i avaluació 

de resultats.   

La estructura organitzativa es molt simple i molt dinàmica, els cercles son l’element bàsic 

d’organització. En un cercle no hi ha posicions de privilegi, tots els integrants són iguals i tenen 

un mateix objectiu. Cada cercle té la seva pròpia missió, de manera que deixa d'existir quan es 

compleix aquest objectiu. Com els òrgans del cos, cada cercle és semi-autònom, perquè està en 

relació amb altres cercles d'una organització; és auto-organitzat i té total autogovern, i són els 

seus components els que prenen les decisions polítiques que guien les seves pròpies accions. 

L’autonomia dels grups inclou el nomenament dels seus representants, lo que deriva en que  

cercles que han d’estar connectats o fan amb un doble enllaç. Per tant els grups es connecten 

amb una doble representació.  

Les representacions, les responsabilitats, els encàrrecs, els diferents rols, es decideixen en 

eleccions sense candidats, de manera que els rols són habitats per les persones més apropiades 

en aquest moment per a aquest propòsit. En el cercle, es descriu la tasca a realitzar i entre tots 

trien per consentiment la persona que millor pot fer aquesta tasca. Després de triar-la, per un 

temps limitat, que també s'acorda, aquesta persona té plena llibertat per a fer la tasca com 

consideri, es tria la que es considera la millor opció, en acabar el període, es revisa si aquesta 

persona ha complert l'objectiu amb el qual se li va encomanar la tasca41. 

 

 

 

                                                           
41 Teatro improvisado. Sociocracia y la tortilla. https://www.youtube.com/watch?v=Qr3kG69Htug  

https://www.youtube.com/watch?v=Qr3kG69Htug

