
MANIFEST DE SUPORT 
 
Attac-Acordem, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i la Xarxa Nova Cultura de l’Aigua, membres 
de la Plataforma Aigua és Vida i en representació de sectors socials, veïnals, de cooperació i 
ecologistes, presenten proves de presumptes delictes penals dels màxims responsables de 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la multinacional AGBAR – 
SUEZ, en l’àmbit de la gestió de l’aigua. 
 
Aquesta denúncia es presenta en el marc de la defensa de l’aigua com un dret fonamental per 
a la vida, tal com va proclamar l’Organització de Nacions Unides el passat 2010 i de la 
preservació del bon estat ecològic de les fonts d’aigua. 
 
Perquè l’aigua és un dret humà i cal garantir-ne l’accés universal, i  perquè és un servei 
bàsic i públic, no pas una mercaderia, la seva gestió ha d’estar fora de lleis del mercat i dels 
interessos privats. Perquè l’aigua és un bé comú dels que hi som avui però també de les 
generacions futures, és imprescindible garantir el bon estat de les masses d’aigua de 
Catalunya així com els cabals ecològics. Perquè totes i tots hi intervenim i tots i totes en 
gaudim, la participació ciutadana  resulta indispensable per a una bona gestió de l’aigua i 
una oportunitat per construir societats compromeses. Perquè som ciutadans i ciutadanes, no 
som clients que alimentem un negoci privat, sinó usuaris i usuàries corresponsables d’un 
servei públic i bàsic. Perquè és transparent com també ho ha de ser la seva gestió, l’accés a 
la informació d’un servei  com l’aigua és imprescindible per a una gestió eficaç i eficient del 
mateix, una garantia per als usuaris i un deure per als seus responsables. Perquè volem 
qualitat, volem serveis públics gestionats públicament, on l’objectiu no sigui generar 
dividends sinó millorar el servei, on els beneficis es reinverteixin en millorar el servei o 
permetin ajustar les tarifes al preu just. Perquè l’aigua és vida, condició bàsica i 
indispensable per assolir la dignitat del medi, els pobles i les persones. 
 
Malauradament Catalunya pateix una agudització de la visió mercantilista de l’aigua, 
promoguda principalment per AGBAR , filial de la multinacional francesa SUEZ, i amb la 
total connivència dels responsables polítics. El rebuig que SUEZ desperta arreu del món és 
ben conegut, destacant les mobilitzacions socials i finalització de contractes a Buenos Aires 
(Argentina), Córdoba (Argentina), La Paz i El Alto (Bolívia), Atlanta (EUA), París (França), 
etc. o les fortes oposicions a Huelva  i Múrcia (Espanya), El Saltillo (Mèxic), Johannesburg 
(Sud-àfrica), Jakarta (Indonèsia) o Manila (Filipines), entre molts altres. 
 
Aquest rebuig és el resultat dels greus impactes que té passar de la vocació de servei públic 
per a la ciutadania a la finalitat principal de maximitzar els beneficis per als accionistes i 
directius. Un afany de lucre que s’obté de: reduir les inversions; fer un menor manteniment de 
les instal·lacions; reduccions de personal; augmentar les tarifes; subcontractacions opaques a 
empreses afins; i sobreexplotant i deteriorant el bon estat ecològic dels nostres rius i aqüífers. 
En definitiva, una pèrdua de la qualitat del servei i del medi, una desgovernabilitat 
absoluta, així com també una pujada de tarifes desmesurada, doncs aquesta haurà 
d’incorporar, entre altres, els beneficis empresarials. Aquests impactes els estem vivint 
recentment amb la privatització d’Aigües Ter Llobregat a mans d’ACCIONA. 
 
Però a Catalunya no només hem viscut processos de privatització sinó també casos de gestió 
il·legítima. Així el 5 d’octubre de 2010 una sentència judicial va posar en evidència la situació 
de total desregulació del servei domiciliari d’aigua a la ciutat de Barcelona. Es constatava que 



entre AGBAR i l’administració “ ni hi ha adjudicació del servei ni hi ha contracte”. Aquest 
fet té importants repercussions econòmiques, socials i ambientals per a tota la població, doncs 
“ l’actuació de AGBAR en tant que concessionària del servei és una actuació il·legítima”, i 
per tant “el preu que la Societat General d'Aigües cobra en contraprestació del servei que 
proporciona als ciutadans de Barcelona és il·legal”.  
 
La sentència a més constata que ens trobem davant “una fallida generalitzada de les 
garanties procedimentals que assisteixen als usuaris del servei”. Davant d’aquesta situació 
d’indefensió ciutadana diferents entitats vam demanar als responsables de les administracions 
locals de l’àrea metropolitana de Barcelona que es resolgués el “buit legal” en la prestació 
d’aquest servei fonamental, i vam sol·licitar la documentació acreditativa del mateix. Aquests 
no han respost a les demandes i si ho han fet, mai ha estat amb proves fefaents que demostrin 
la legalitat en la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliar duta a terme per 
AGBAR. 
 
Per contra, el passat 6 de novembre de 2012 el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar la 
creació d’un nou servei públic anomenat cicle integral de l’aigua i el va adjudicar, sense 
licitació pública, a AGBAR sense haver resolt prèviament la situació d’irregularitat en la que 
es troba aquesta empresa. El propi procés va posar en evidència que una vintena de municipis 
més podrien estar en la mateixa situació que la ciutat comtal: Badalona, Castelldefels, 
Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià de Besòs, San Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Santa 
Coloma de Gramenet i Viladecans. Així la situació ja no només afecta als 1.620.943 ciutadans 
i ciutadanes de Barcelona sinó als 3.239.337 habitants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Davant d’aquests lamentables fets, les evasives de l’administració, la situació de total 
indefensió en què es troba el ciutadà i la total supeditació i connivència dels responsables 
polítics als interessos privats fins al punt d’obrar en contra de l’Interès General, diverses 
entitats de la Plataforma Aigua és Vida hem presentat presumptes indicis de prevaricació de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’ Àrea Metropolitana de Barcelona, així com indicis 
d’apropiació indeguda per part de l’empresa privada AGBAR  a la Fiscalia Anticorrupció. 
 
La Plataforma Aigua és Vida treballa per construir una gestió pública de l’aigua basada en 
al participació, la transparència i el control social, i denunciem els processos de 
mercantilització i privatització de l’aigua que violen l’interès general de la població i la 
concepció de l’aigua com a bé comú, dret humà i servei bàsic. 


