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Recuperar 
l’aigua, 
democratitzar 
l’essencial
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quadernsdillacrua@setmanaridirecta.cat

“Després de la remunicipalització, ha de 
venir la democratització”. Qui parla és 
Dorothea Haerlin, membre de la Taula 
de l’Aigua de Berlín. Fa anys que recla-
men una gestió de l’aigua que prioritzi 
els interessos de la ciutadania davant dels 
econòmics.

El cas de Berlín és de manual: l’em-
presa distribuïdora d’aigua de la ciutat es 
va privatitzar parcialment (en un 49,8%) 
l’any 1999. Després d’això, van arribar els 
continuats augments de tarifa –molt per 
sobre de la inflació– per un servei que no 
millorava. Des de la Taula de l’Aigua de 
Berlín, una organització ciutadana que 
lluita per una gestió pública de l’aigua, es 
va demanar repetidament poder veure el 
contracte de concessió per saber quines 
eren les clàusules que regien la relació 
entre l’empresa distribuïdora d’aigua i 
l’Ajuntament; és a dir, com es fixava la 
tarifa, quines eren les inversions compro-
meses, etc. Com que el silenci era l’única 
resposta que obtenien, van decidir con-
vocar un referèndum popular per exigir 
que el contracte es fes públic. Van recollir 
678.000 vots i un 98,2% de votants es van 
mostrar favorables a la proposta.

Davant la pressió popular, el 7 de 
novembre, el consistori va decidir com-

prar la participació privada de l’empresa 
d’aigua i recuperar el servei, és a dir, 
remunicipalitzar l’aigua.

Què vol dir remunicipalitzar?
La remunicipalització es refereix al pro-
cés pel qual un servei que originàriament 
havia estat en mans públiques municipals 
i que ha canviat de mans cap a un ope-
rador privat torna al seu estat original, és 
a dir, torna a ser municipal. Dit d’altra 
manera, alguns dels serveis que històrica-
ment ha prestat i gestionat el sector públic 
–com el servei de l’aigua, el de les escom-
braries o l’enllumenat– es privatitzen i, 
amb el temps i per diversos motius, es 
decideix deixar de comptar amb el sector 
privat i tornar-lo a gestionar directament 
des d’un ens públic.

El servei de l’aigua no ha estat aliè a 
aquesta dinàmica. Després d’una primera 
etapa, durant la qual es va crear una inci-
pient xarxa pública i l’aigua potable va 
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La remunicipalització és el procés pel qual un servei que 
originàriament havia estat públic i ha passat a mans 
privades torna a mans municipals. Es tracta d’un fenomen 
relativament complex per la multitud de casuístiques 
associades a cada cas. En el cas de l’aigua, veiem que el 
procés s’està començant a produir, tant a grans capitals del 
món –París, Berlín, Buenos Aires– com a d’altres municipis 
més petits, amb experiències a casa nostra com les del 
Figaró-Montmany o Arenys de Munt. El 26 de novembre, 
la plataforma Aigua és vida va mostrar algunes d’aquestes 
iniciatives a les jornades ‘Rescatar l’aigua a Catalunya’, 
on van posar de manifest la tendència mundial a la re- 
municipalització. Un primer pas per recuperar el control 
democràtic d’un bé comú com l’aigua.

començar a arribar als domicilis, a cavall 
dels segles xix i xx, l’abastament d’aigua 
es va privatitzar parcialment. Davant la 
incapacitat del sector privat d’ampliar la 
xarxa i universalitzar el servei –especial-
ment als barris obrers i més empobrits–, 
el sector públic se’n va tornar a fer càrrec, 
aquest cop fins l’arribada del neolibe-
ralisme, als anys 80, moment en què es 
va tornar a impulsar la privatització dels 
diversos serveis públics, fins i tot els de 
l’aigua. Tanmateix, avui, la gestió pública 
és responsable del 90% de les connexions 
domiciliàries d’aigua al món, davant el 
10% de gestió privada.

El concepte de remunicipalització ha 
agafat força darrerament arran de la cons-
tatació, cada cop més estesa, que el sector 
privat no ha ofert els serveis de qualitat i 
competitius que assegurava, ha reforçat la 

precarització laboral de les treballadores i 
s’ha oblidat de conceptes com la sosteni-
bilitat o la justícia social en la seva pràctica 
diària. Tal com assenyala David McDo-
nald, professor de la Queen’s University 
de Kingston (el Canadà) i director del 
Municipal Service Project: “Les grans 
promeses d’eficiència del sector privat no 
s’han complert i la tendència a la remuni-
cipalització existeix i creixerà”. Avui dia, 
ja hi ha 86 casos documentats arreu del 
món d’indrets on s’ha decidit tornar a 
la gestió pública de l’aigua després d’ha-
ver-ne privatitzat el servei, que inclouen 
ciutats com Buenos Aires, Houston, 
Indianàpolis, Berlín o París.

Una victòria a la gola del llop
El cas de París resulta paradigmàtic. França 
acull la seu de les dues empreses privades 

-
A París, el retorn a la gestió pública 
de l’aigua va reportar 35 milions 
d’euros de beneficis al consistori, que 
es van reinvertir en el servei i van 
permetre abaixar les tarifes un 8%
-

A Catalunya, el 90% 
de l’aigua dels domi-
cilis està gestionada 
pel sector privat
-
Robert Bonet
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d’aigua més importants del món, Suez i 
Veolia. La gestió de l’aigua a la capital fran-
cesa es trobava en mans privades des de 
1987, a través d’un consorci format per 
aquestes dues companyies, encarregades 
de la distribució, i una tercera empresa, 
en aquest cas pública, que s’encarregava 
de la captació de l’aigua. El contracte de 
concessió que establia la relació entre les 
empreses i el consistori municipal era poc 
precís pel que fa a objectius de la gestió, 
no hi havia una bona regulació ni control 
per part de l’administració pública i el sis-
tema d’aprovisionament era complex per 
a les usuàries, fet que les allunyava d’un 
model de proximitat. La tarifa de l’aigua 
s’havia encarit sense que es notés una 
millora en el servei.

Davant la situació que es vivia, “era el 
moment de canviar”, resumeix Bruno 
Nguyen, responsable d’Eau de Paris, la 
nova empresa pública d’aigua. Veient la 
mala gestió que oferien les empreses pri-
vades, es van anticipar a la fi de la con-
cessió per planificar com hauria de ser 
el retorn a la gestió pública, que es va fer 
efectiu el 2009. L’any següent, encara en 
ple procés de transició i normalització, el 
servei de l’aigua va reportar uns benefi-
cis de 35 milions d’euros; beneficis que 
no es van desviar a les butxaques de les 

accionistes, sinó que es van reinvertir en 
el servei. Tenint en compte els bons resul-
tats econòmics, també es van abaixar les 
tarifes un 8%.

Obstacles a la recuperació del servei
Tanmateix, no sempre és senzill dur a 
terme un procés de remunicipalitza-
ció, especialment si tenim en compte 
que, quan està en mans privades, per les 
empreses és molt suculent disposar d’un 
mercat captiu en règim de monopoli, on 
tothom ha de consumir sí o sí per poder 
sobreviure.

En el cas de Berlín, l’Ajuntament ha 
decidit posar fi a la concessió abans que 
s’acabés el període formal, és a dir, ha res-
cindit el contracte. Per fer-ho, ha arribat 
a un acord per comprar la participació 
privada en la gestió del servei, fet que 
ha suposat desemborsar 1.248 milions 
d’euros de l’erari públic, una crossa que 
difícilment permetrà aplicar tarificacions 
socials o fer grans inversions. El temor 
principal és que la nova empresa encar-
regada del servei continuï aplicant políti-
ques sota una lògica mercantil en lloc de 
fer-ho sota una lògica de servei ciutadà, 
mentre que el gran repte és aconseguir la 
participació i el control social en la gestió 
i la planificació de l’aigua.

Però, fins i tot en l’escenari en què 
el període de concessió del servei fina-
litza i, per tant, es pot tornar a una gestió 
pública sense afegir-hi sobrecostos, apa-
reixen notables dificultats. És el cas del 
Figaró-Montmany, un municipi de 1.100 
habitants del Vallès Oriental on, fins l’any 
2009, operava Sorea, del grup Agbar. Allà, 
els pous i els aqüífers de què disposa el 
municipi abasteixen l’aigua necessària per 
la població. Durant la privatització, les 
tarifes d’aigua es van mantenir baixes i les 

inversions, al mínim. El 2009, va finalit-
zar el contracte i es va decidir remunici-
palitzar el servei. Va ser llavors, quan van 
aparèixer els dèficits tarifaris i la necessitat 
de fer unes inversions per posar la xarxa 
al dia, fet que ha comportat unes pujades 
de tarifa notables. S’havia estat aplicant un 
sistema insostenible per evitar afrontar la 
situació. Enmig de tot plegat, els equips 
jurídics de Sorea continuen intentant 
treure més rèdit a una concessió ja finalit-
zada. “Si remunicipalitzem l’aigua, neces-
sitem molt bons advocats. Són molt forts 
(el sector privat)”, afirma l’alcalde Lluc V. 
Peláez.

Què es pot fer aquí?
A Catalunya, vivim una situació anòmala, 
on pràcticament el 90% de l’aigua domi-
ciliar està gestionada pel sector privat. 

De fet, una sola empresa, el grup Agbar 
(propietat de Suez i La Caixa), controla la 
gran majoria de connexions d’aigua a tra-
vés de diferents empreses del grup, com 
la Societat General d’Aigües de Barcelona 
o Sorea, entre altres.

Com el Figaró-Montmany, Arenys de 
Munt també va remunicipalitzar el ser-
vei recentment i es va afegir a la llista de 
poblacions catalanes que disposen d’una 
gestió pública de l’aigua, com Mataró, 
Reus, el Prat de Llobregat, Vilafranca 
del Penedès o Manresa. Tot i així, no és 
un procés senzill i, com remarca Emi-
lio Pachón, gerent d’Aguas del Huesna: 
“Cal un compromís polític permanent 
en el temps”. En aquesta ocasió, l’em-
presa –formada l’any 1993 i de caràcter 
inicialment privat– abasteix d’aigua dis-
set municipis de la província de Sevilla. 
El 2001, van passar de la gestió privada a 
ser una empresa mixta, fet que va supo-
sar esdevenir còmplices de les decisions 
impopulars que es prenien al consell 
d’administració. Finalment, el 2007, es 
va convertir en una empres totalment 
pública i, des de llavors, s’han pogut dur a 
terme les inversions necessàries que esta-
ven pendents d’executar.

La varietat de processos pels quals l’ai-
gua torna a mans públiques és tan gran 
com el nombre de municipis existent. En 
qualsevol cas, passar d’una gestió privada 
a una gestió pública esdevé una condició 
necessària –però no suficient– per garan-
tir que l’aigua deixi de ser tractada com 
una mercaderia i passi a ser considerada 
un bé comú, patrimoni de la Terra i, per 
extensió, responsabilitat de tothom. En 
altres paraules, remunicipalitzar és el pri-
mer pas per convertir l’aigua en un eix 
democratitzador de la societat.

-
Hi ha 86 casos arreu del món 
d’indrets on s’ha decidit tornar a la 
gestió pública de l’aigua, incloent-hi 
ciutats com Buenos Aires, Houston, 
Berlín o París
-

Formada per més de 40 organitzacions de solida-
ritat, ecologistes, veïnals i sindicals, la plataforma 
Aigua és Vida treballa per una gestió pública no 
mercantil de l’aigua, amb participació i control 
social. La remunicipalització, per tant, és un dels 
seus eixos centrals de treball. Actualment, estan 
fent un mapeig de totes les concessions d’aigua 
als municipis de les conques del Ter i del Fluvià; 

a l’àrea metropolitana de Barcelona, denuncien 
la situació irregular sota la qual opera Agbar amb 
la complicitat de les administracions i que el 
56% del cost del rebut de l’aigua és il·legítim; i al 
Llobregat, monitoritzen l’activitat d’Iberpotash i 
la contínua salinització de la conca que està pro-
vocant l’empresa, que socialitza els costos per 
contaminació i privatitza el guanys.

La plataforma aigua és Vida

Cadena humana 
encerclant la Torre 
Agbar convocada 
pel Procés Consti-
tuent el 30 de no-
vembre d’enguany 
-
Víctor serri

La secció de Giro-
na de la Platafor-
ma Aigua és Vida 
es va presentar 
amb una visita a 
la seu d’Aigües 
de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter S.A. 
el 20 de juny  
-
Plataforma 
aigua és vida


