L’aigua és un bé finit indispensable per a la vida. El dret a l’aigua potable i al sanejament
és un dret humà essencial per al ple gaudiment de la vida i de tots els drets humans, tal
com va aprovar l’ONU el 2010. La Iniciativa Ciutadana Europea “L’Aigua és un Dret
Humà” va recaptar 1,88 milions de signatures al continent, i va suposar l’exclusió de la
Directiva Europea de Concessions dels serveis d’aigua i sanejament.
Tot i això, l’aigua segueix sent una font de negoci milionari per uns pocs, tant aquí com
a nivell global. A Catalunya, una sola corporació controla la gestió de l’aigua de gairebé
tots els municipis que la tenen privatitzada: el grup Agbar, de capital 100% francès, que
inclou empreses com Sorea (qui gestiona l’aigua al nostre municipi). Un bé públic
essencial com l’aigua es veu així condemnat a una opacitat informativa i a una gestió
especulativa i lucrativa executada per un grup reduït d’empresaris.
La gestió de l’aigua sota les grans corporacions ha portat a vulnerar els ecosistemes i
els drets de les treballadores i de la ciutadania.
L’aigua, els rius, aqüífers, llacs, aiguamolls, etc., són béns comuns que no poden ser
objecte d’apropiació en benefici d’interessos privats. Tots els béns i recursos de la
natura, font de diversitat biològica, formen part del patrimoni natural de la col·lectivitat, i
que les administracions públiques tenen l’obligació de preservar i protegir-ne el rellevant
valor ambiental, paisatgístic, científic, social i cultural.
En aquest sentit, exigim considerar els serveis d’abastament i sanejament com serveis
públics vinculats als drets humans, i que per tant han de quedar fora de la lògica del
mercat i aliens a criteris i prioritats de negoci privat.
Per això reclamem un model de gestió pública o comunitària de l’aigua, sense ànim de
lucre, que des d’una perspectiva socioecològica respecti els drets ambientals i els drets
dels ciutadans i les ciutadanes com a servei d'interès general.
Considerem que des de la gestió pública, publico comunitària o cooperativa sense afany
de lucre, es poden prestar els serveis públics acomplint amb els estàndards més
exigents de qualitat i eficiència, comptant amb el compromís i responsabilitat de les
persones treballadores que presten aquest servei, i garantint una gestió transparent
basada en la participació de la ciutadania.
Només així es pot assegurar un servei de qualitat. Mitjançant la gestió municipal, 100%
pública i directa des dels ajuntaments, del servei de subministrament d’aigua podem
garantir:

1. Control popular de la gestió de l'aigua: L'aigua és un bé essencial que afecta els
ecosistemes i la vida de les persones, per això les entitats que treballen en el
sector, les associacions de veïns i la població han de poder participar de la presa
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de decisions i exercir control directe sobre el preu, inversions, manteniment de
la xarxa, etc.

2. Aigua de major qualitat i a menor preu: Amb la gestió directa, el que ara són
beneficis milionaris que es queden les empreses seran diners que serviran per
garantir una millor qualitat de l'aigua i del servei, la millora de la xarxa i preus
més assequibles per la població.

3. L'aigua per a tothom: En tant que l'aigua és un bé comú i ha estat declarada un
Dret Humà indispensable per a la vida, la falta de recursos econòmics de les
famílies no poden ser un motiu de tall de subministrament. Una garantia
completa de que això mai no passi només serà possible amb una gestió pública
i directa enlloc d’una gestió basada en beneficis i guanys econòmics.

4. Un major control: Els ajuntaments, com a institució més propera a les persones,
ha de tenir control directe dels béns imprescindibles per a la vida i mantenir-los
al marge de la mercantilització.

5. Sostenibilitat ecològica: Els recursos hídrics no poden estar sotmesos a la
dinàmica empresarial privada ni gestionats de forma deslligada de l'aigua per ús
de boca. Per això la gestió ha de tenir en compte la salut dels ecosistemes alhora
que s'han d’establir preus progressius per consum, gravant l'ús de piscines,
equipaments turístics, segones residències, grans indústries, etc., duent a terme
una gestió integral del cicle de l'aigua.

6. Els drets laborals de treballadors i treballadores: Com a operaris municipals, els
treballadors i les treballadores estaran sotmesos al règim públic, que garanteix
millors condicions i menor precarietat.

7. Sobirania sobre el territori: No es tindrà una sobirania real mentre els béns bàsics
i fonamentals per a la vida, com l'aigua, estiguin en mans d'empreses privades
transnacionals, que tenen com a objectiu el seu benefici empresarial privat a
costa d'exhaurir els nostres aqüífers.
Cada vegada més pobles i ciutats del nostre entorn decideixen remunicipalitzar els
serveis, recuperant el control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament.
Per tot això, i amb el final de la concessió actual al nostre municipi cada cop més a prop,
seguim defensant i reclamant que cal que recuperem la gestió del servei de
subministrament domiciliari d’aigua, per fer-ne una gestió directa municipal 100%
pública.

ACORDS
1. L’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a remunicipalitzar el servei
d’abastiment d’aigua, i iniciarà per tant els tràmits per a poder recuperar-ne la
gestió i que aquesta passi a ser 100% pública i municipal, transparent i basada
en la participació ciutadana.

2

2. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals, i
comunicar-los a la Plataforma Aigua és Vida, el Moviment per l’Aigua Pública i
Democràtica, el Pacte Social per l’Aigua a Catalunya, el Consorci per la Gestió
Integral de l’Aigua a Catalunya, i l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua
Pública.
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