
Resolucions assemblea 45 Favb

Defensem el dret a la multiconsulta.
Per la municipalització de la gestió de l’aigua Presenta: Junta de la Favb

Després de molts anys de treballs en col·laboració 
amb el teixit associatiu de la ciutat hem aconseguit que 
l’Ajuntament aprovés un nou reglament de participa-
ció que introdueix noves vies d’acció. Una d’elles és 
la celebració de  multi-consultes anuals, on la pobla-
ció pot votar a favor (o en contra) de propostes sortides 
de la mateixa ciutadania. Enguany hi ha tres preguntes 
que han aconseguit assolir el nombre de signatures ne-
cessàries per ser sotmeses a votació. En una d’aquestes, 
la que pregunta sobre la conveniència de fer pública la 
gestió de l’aigua, la Favb ha participat directament des 
de la seva implicació a “Aigua és vida”.

Però aquest procés participatiu està en perill perquè 
s’han posat recursos judicials contra el nou reglament 
de participació en general i contra la possibilitat de votar 
sobre la gestió de l’aigua en particular. En ambdós casos 
hi juga un paper destacat el Grup Agbar, bé directament 
en el cas de la consulta d’enguany, bé a través de la 
Cambra de Concessionaris en el cas del recurs general.

Agbar és qui gestiona a través de la seva filial Aigües 
de Barcelona el cicle de l’aigua a la major part de l’Àrea 
Metropolitana. La creació d’aquesta empresa filial va 
ser declarada il·legal per part del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, i la resolució definitiva està 
pendent de recurs al Tribunal Suprem. Agbar té por de 

perdre un negoci suculent. La matriu d’Agbar, el grup 
francès Suez Environment, ja ha experimentat la muni-
cipalització a ciutats com Berlín o Paris, i també s’en-
fronta a un procés similar a Terrassa. I està posant en 
marxa tots tipus de maniobres per impedir la municipa-
lització de l’aigua: la mateixa Favb ha estat amenaçada 
per articles publicats a la revista “Carrer”, està desenvo-
lupant una obscena campanya publicitària a gran escala 
i ara no dubta en qüestionar un dret democràtic. És una 
nova batalla entre democràcia i interessos econòmics.

Per tot això, ens reafirmem en:

• La defensa dels mecanismes de participació.

• La nostra implicació en la multi-consulta, do-
nant suport a les propostes dels moviments ciutadans.

• La màxima mobilització en la campanya de 
l’aigua, organitzant tot tipus d’activitats informatives, 
de mobilització i denunciant la campanya propagandís-
tica d’Agbar.

• La denúncia dels intents de les grans empreses 
per impedir que la democràcia qüestioni els seus inte-
ressos.


