
(Carta presentada davant les oficines de Suez a Marsella en motiu del Forum Mundial de 

l’Aigua, març 2012) 

 

 

Benvolgut Senyor, 

 

Som un grup de ciutadans de la ciutat de Barcelona, Catalunya, que ens posem en contacte 

amb vostè perquè compta amb el 75,04% de les acciones de la Societat General d’Aigües de 

Barcelona (SGAB) – Grup AGBAR i per anunciar-li quina és la situació amb la que es troba la 

companyia de la qual vostè n’és el màxim responsable. 

El 5 d’octubre del 2010, el Jutjat del Contenciós Administratiu Número 12 va emetre un 

sentència entre la seva companyia i un ciutadà de la nostra ciutat, on es donava la raó al 

ciutadà. Però el més interessant de la sentència, és que el jutge en l’aparta de fonament de 

dret cita “Després d’haver requerit tant a l’Ajuntament de Barcelona com a l’Entitat 

Metropolitana de Serveis hidràulics [...], es constata que en efecte la Societat General d’Aigües 

de Barcelona presta el servei sense el preceptiu títol” i conclou que “la gestió del serveu 

d’abastament d’aigües a la ciutat de Barcelona i l’actuació de la SGAB en tant que 

concessionària del serveis són actuacions il·legítimes”. Alhora, la sentència també afirma que 

“el preu que la Societat General d’Aigües de Barcelona és il·legal”. 

El suposem coneixedor d’aquesta realitat, però aquesta veritat amagada a la ciutadania de 

Barcelona, la nostra ciutat, es veu agreujada per les següents realitats: fa massa temps que no 

subministren l’aigua amb bon gust, fa massa temps que no publiquen les dades de qualitat de 

l’aigua, fa massa temps que no redueixen les pèrdues de la xarxa de la ciutat que són massa 

altes, som un país mediterrani i sabem la importància vital de l’aigua, i tot això per maximitzar 

el seu benefici en detriment d’un servei de qualitat. Preocupats pel seu comportament ja que 

el 2010 va acomiadar a 194 treballadors i en els propers anys n’acomiadarà 50 més, perquè 

enlloc de reinvertir en el sistema reparteixen 90M€ de dividends entre els accionistes i es 

dediquen a comprar edificis, “Torra AGBAR”, per valor de 165M€. Els seus interessos 

mercantils tenen poc a veure amb un servei públic de qualitat, transparent, amb participació i 

control social que espera la ciutadania. Mentre la seva empresa es dedica a inculcar la por 

als/les treballadors/es de la seva empresa, controlar els mitjans de comunicació i els principals 

partits polítics, els anunciem que la ciutadania de Barcelona comença a treballar per recuperar 

el que és seu, retornar a la gestió pública de l’aigua a la Ciutat de Barcelona.  

 

Atentament 

 


