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Introducció

Confluència de 
factors que venen 

actuant des de fa anys
Remunicipalització

Consciència ciutadania 
organitzada (AeV Girona) 
necessitat de canvi de model

Mesures cautelars 
Ajuntament de Girona
administració actuant

Finalització de 
la concessió 



Institucions 
(Municipi)

Remunicipalització

Democràcia

Comú

Ciutadania

Necessitat del canvi. Trets per a un nou model



Enfortiment de l’estructura i la 
responsabilitat social de

les institucions
(Administració i òrgans adscrits)

Govern del Servei/Aigua

GESTIÓ
Desenvolupament i posada en

pràctica de les decisions de
caràcter merament tècnic.

Quotidianitat del servei.
( Operardor)

GOVERN

2. -Funcions
• Elaborar i fer complir el reglament

del servei
• Adoptar i fer complir dels objectius i 

decisions estratègiques en tots els 
àmbits

• Decidir i fer executar totes les
intervencions necessàries per 
complir-los (quines empreses)

• Determinar les despeses

1.- Exercir
l’administració del 
servei i la seva
regulació mitjançant
diferents instruments.



Característiques del nou model

Ambiental

Social

Ecofeminisme
Comuns

Aigua



Enfortir l’espai del govern

Visió sistèmica de l’aigua 

La generació de la política pública

Importància dels reglaments. 

Reformular estructura del servei i del seu govern 
(govern de l’aigua)

Observatoris com espais-eina

Girona

Necessitat



Estratègia

1) Reglaments
2) Mapeig dels actors vinculats a l’aigua en el context gironí

Els Instruments de control i el 
Reglament del Servei



El nou reglament

Objectius: Apostar per una transformació de tot el servei i la 
seva prestació. 

Remunicipalització: 

Oportunitat per introduir i preparar les bases d’un 
servei  innovador

Revisió i millores profundes

Desenvolupar la complexitat, les responsabilitats i 
el treball col·lectiu a diferents nivells per ampliar el 
significat de qualitat del servei i el sentit mateix del 
servei



Incorporacions

1. Servei públic (comú) 

2. Aigua com bé comú (drets associats – DESCA)

3. Foment i reconeixement formal i estructural de 

la coordinació entre administracions

4.- Foment i ampliació de la reutilització

5.- Transparència  i Bon Govern (observatoris)

6.- Visió relacional de l’aigua

7.- Obligacions i drets de l’ens gestor i els 

abonats (control, autoritat i responsabilitat)

8.- Foment estudis amb eines de modelització i 

simulació i beneficis d’implantar sistemes de 

drenatge sostenible. 

9.- Foment implementació de solucions naturals 

de tractament de la contaminació



Observatori element del 
Govern del Servei
Govern del comú Administració 

(Ajuntaments Sistema Girona)

Govern

Gestió
Operador

Conjunt Actors i ciutadania

OASG
Eina de co-govern i 

coproducció polítiques 
publiques



Mapa de l’Aigua Sistema Girona

Observatori   

Negociació competències 
delegades

Punts de connexió   

Usuaris 
(regants, etc)

Estatus especial  (manteniments sèquia ajuntament Girona)
Comunitats de Regants i Hortalans: Competència i rang normatiu → igual que ajuntament 

(autonomia)
Altres usuaris (centrals hidroelèctriques, productors..)

Ecologistes
Recerca 

(ICRA-UdG)   

Abonats 
Entitats Socials

Ecologistes 
Recerca (UdG)

AJUNTAMENTS

Sèquia 
Monar

Sistema fluvial
Sèquia

Part de la Planta de 
Montfullà

ACA

Competències:
Prestació Servei

Aigua en alta
Control i gestió planta 

Montfullà
Zones verdes, horts urbans

Salut pública    

Operador/s aigua 
(abastament i 
sanejament)





OASG 
Composició 

RECERCA

ADMINISTRACIÓ

OPERADOR/RSUSUARIS

CIUTADANIA

AIGUA

ACTORS 
Ciutadania • AAVV (FAVG/FAVS/ Sarrià) 

• No federades (si n’hi ha) 

• Entitats i col·lectius Socials i Ecologistes 
Usuaris • Regants 

• Espai Marfà 

• Operador Servei Aigua 

• Hidroelectrica 
Recerca • solucions basades en la natura 

• SUDS 

• Tractament aigües residuals i composicions químiques 

• govern i polítiques públiques (innovació prestació serveis, 
comuns, aprofundiment democràtic) 

• regulació 

• garantia de drets 

• transició ecosocial 
Administració 
(representació 
3 ajuntaments) 

• Tècnics àrees vinculades 

• Regidors/es àrees vinculades 

Operador 
 

• Gerència 

• Càrrec tècnic  
 



Resultats

OASG

És imprescindible treballar i destinar esforços i

recursos:

(1) En el treball amb entitats, col·lectius i plataformes

per superar actual atomització (no dinàmiques de

lobby).

(2) Ajuntaments són tres i és imprescindible el treball

profund per la comprensió i l’establiment de

dinàmiques de treball compartit (no dinàmiques

de lobby)

Desconeixement: 
• connexions i les interdependències entre 

allò social i allò ecològic. Marc de referència 
cultura-natura

• gestió de l’aigua (urbana i no urbana) en el 
conjunt de Girona 

• observatoris i les seves característiques i 
potencialitats

OASG Sistema de relacions 

interdependents sobre els eixos: 

- Local

- Cures

- Perspectiva socioecològica

- Aprofundiment democràtic

- Comú

OASG rellevant com espai-eina compartit de

creació de polítiques publiques, decisions

col·lectives, transformació institucional i

social per garantir, en matèria d’aigua la

transició ecosocial

1

2

3



Elements destacables document Bases regulació OASG

1

2

Document obert que ha deixat per 
resoldre: objectius, articulació i recursos 
(forma jurídica), composició i estructura

Inclou allò que marca la naturalesa i principis 
als quals ha de respondre l’òrgan 



Les properes passes

Apropar el conjunt de les 

persones que habiten les 

poblacions del sistema Girona 

en els debats i procés de 

constitució del nou servei

Dotar de les eines i elements 

bàsics imprescindibles per 

poder implementar l’OASG

Es proposa pla de treball en 3 linies:

(1) Procés participatiu per treballar

aspectes centrals del futur OASG

(2) Introducció dels resultats per la

preparació del document final de

Reglament de l’OASG

Procés participatiu ampli a nivell de ciutat

Procés participatiu per treballar amb:

a) Recerca

b) Ciutadania:

c) Usuaris:

d) Administració:

e) Operador:

Formar en l’aigua com element 

articulador



 
Acció 

Tema  
TOTAL Objectius Articulació i 

recursos 
Estructura Composició 

Debats  1 1 1 1 4 

Tallers 1 1 1 1 4 

Sessions de treball 1 1 1 1 4 

TOTAL  3 3 3 3 12 

 

Formacions  

Observatoris  Octubre – novembre 2021 
Territori sistèmic. Aigua: ecosistemes i sistemes 
socials, perspectiva socioecològica dels medis  

febrer – març 2022 

Innovació institucional i noves governances  abril-maig 2022 
Debats i creació GM  febrer – maig 2022 

Tallers  octubre – novembre 2022 

Sessions de treball (incorporació de resultats en el Reglament 
de l’OASG)  

febrer – maig 2023 

Presentació pública de culminació del procés  maig 2023 
 



Conclusions Procés que ha servit per iniciar de forma lleu i paulatina la incorporació de 
metodologies de treball que busquen la transversalitat

La incorporació de la perspectiva de l’aigua com articuladora de sistemes 
complexos (infraestructures, grups socials i sistemes hídrics) amb la seva 
complexitat i varietat d’actors

Redactats i pensats per absorbir i incorporar les innovacions per tal que puguin 
tenir una vida útil llarga. 

Procés més ampli que és la creació de l’òrgan de participació (OASG) i tot el que 
això suposa en termes d’innovació en la comprensió de l’aigua i per tant en la 
organització i posada en pràctica del govern i la gestió al seu voltant



Moltes gràcies

edurne.bague@gmail.com
https://www.udg.edu/ca/catedres/UNESCO-Huma



3.- La remunicipalització com eina

Remunicipalització

“un espacio que contribuye a repensar las 

instituciones y las relaciones entre 

ciudadanía y estructuras y formas de 

gobierno. (...) una práctica para la 

recuperación del control sobre la vida”. 

(Bagué, 2020:148)

Lluites front la despossessió, 

espoli, extractivisme sobre 

elements essencials com 

l’aigua. 

Promocionades pel 
BID, BM o el FMI 

Sud Global
Reivindicacions

més estructurals. 
Experiències i pràctiques de 

noves formes d’organització i 
govern de l’aigua urbana. 




