AIGUA ÉS VIDA

Nom de l'acció que és proposa
Qui paga mana: acció d'obediència civil
Nom de l'Organització, grup o xarxa que Proposa l'acció
Aigua és Vida
Web de l'Organització
http://aiguaesvida.wordpress.com/
Descripció i justificació de l'acció
Avui la ciutadania de Barcelona es troba en una situació d’indefensió total davant d’un
servei públic i bàsic com és l’aigua. Així, tal i com avala una sentència judicial de
l’octubre de 2010, “el preu que la Societat General d’Aigües de Barcelona (AGBAR)
cobra en contraprestació del servei que proporciona als ciutadans de Barcelona és
il·legal”, ja que “resulta que no hi ha contracte de concessió”, i afegeix que “estem
davant una concessió nul·la per falta del procediment previ exigible", el qual té
“importants repercussions materials, ja que avui per avui la gestió del servei
d’abastament d’aigua a la ciutat de Barcelona i l’actuació de SGAB (avui AGBAR) en
tant que concessionària del servei són actuacions il·legítimes”. Així el preu del rebut
referent a la tarifa en baixa que es cobra en contraprestació del servei proporcionat als
ciutadans de Barcelona “és il·egal”, de tal forma que cal anular aquesta quota i l'IVA.
Aquesta acció vol ser un exemple perquè altres ciutats del món, a partir de
l’experiència de Barcelona, iniciïn les mateixes accions, una darrera l’altra. Estem en
una situació de privatització de serveis públics d’abastament i sanejament d’aigua que
s’està duent a terme -amb especial èmfasi a Grècia, Portugal i Itàlia- malgrat tenir
exemples de servei públic tant exitosos com el dels Països Baixos.
L’acció busca obrir un primera porta de ciutats de ciutadans actius en la defensa de
l’aigua i els seus serveis bàsics fora de la lògica del mercat. L’ACT! serà el motor de
construcció d’alternatives i resistències a la privatització i a la construcció d’uns serveis
públics d’aigua i sanejament amb participació i control social, on els veritables gestors i
controladors del servei públic siguin la ciutadania.
Davant d’aquesta situació alarmant la Plataforma Aigua és Vida porta un any
denunciant la desregulació de l’aigua, la impunitat i falta de control sobre les
actuacions d’AGBAR i l’espoli social que la mercantilització de l’aigua està suposant a
tots els ciutadans.
Cal recordar també l’impacte devastador que AGBAR (filial de la multinacional
francesa SUEZ) ha provocat als països del Sud i la forta oposició social que va tenir el
desembarcament a Amèrica Llatina: expulsió de Buenos Aires, Província de Santa Fe,
Ciutat de Córdoba a Argentina, de La Paz – El Alto a Bolívia y de Este de Maldonado a
Uruguai, a més de la Guerra de l’aigua a Cochabamba (Bolívia) i els processos
constitucionals d'Uruguai, Equador i Bolívia en el que es reconeix el Dret Humà a
l’aigua vinculat a una gestió pública i participativa. Podeu trobar més informació
d’aquest fracàs en Amèrica Llatina en la publicació “Con el agua al cuello: Ascenso y
Caída de las multinacionales en sudamérica”.
(http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/publicaciones/castellano/ESFeres3def_con
ISBN_web.pdf).

Per altra banda cal recordar els greus impactes que les multinacionals de l’aigua han
tingut a Àfrica (Mali, Sud-àfrica, Gàmbia, Tanzània, Moçambic, Malawi o Ghana) o Àsia
(Indonèsia, Malàisia o Filipines); podeu consultar la publicació: “Espejismo en el agua”
(http://www.blueplanetproject.net/espanol/documents/Espejismo_en_el_agua.pdf).
Podeu consultar els conflictes arreu de l’estat espanyol en la publicació: “El agua como
la vida, no es una mercancía” (http://www.catalunya.isf.es/menu_publicaciones/Elagua-como-la-vida-no-es-una-mercancia.pdf), així com també algun recull de les lluites
arreu d’Europa (el referèndum Constitucional a Itàlia, el referèndum de Berlín, la
remunicipalització de l’aigua a París, la campanya contra la privatització a Portugal o la
socialització de la gestió de l’aigua a Grècia).
Donats els greus impactes tant al Nord com al Sud que la privatització dels serveis
públics d’aigua està tenint arreu i la situació que estem vivint a Catalunya, hem pensat
que centrar-nos en una dels matrius de les multinacionals de l’aigua més importants
del món, concretament AGBAR-SUEZ, pot ser una clara acció transformadora. Així
proposem iniciar una campanya d’insubmissió en el pagament de la tarifa il•legal
a AGBAR. És degut a la sentència judicial que parlem “d’obediència civil” i no pas de
“desobediència civil”.
Els 8.000€ de ACT!2012 anirien destinats a tres funcions bàsiques:
1. Disseny del procés de cobrament alternatiu de la tarifa
2. Campanya de difusió i informació de la proposta
3. Assessorament jurídic
Resultat Concret que s'espera de l'acció
Recuperar i apropar els serveis públics a la ciutadania que i·legítimament i sense
aparèixer en cap programa electoral els partits polítics han cedit al mercat.
Remunicipalitzar el servei d'aigua a Barcelona.
Posar al centre del debat la necessitat de disposar d'uns serveis d'aigua i sanejament
gestionats 100% de de l'esfera pública.
Tipologia de l'acció
Desobediència civil
Participació ciutadana
Com s’ha exposat la ciutadania és l’actor central. Si bé hi ha una tasca de reflexió
col·lectiva, d’apoderament i d’educació popular importantíssima, necessitem una
ciutadania que faci un pas endavant i que participi activament en la campanya
“d’obediència civil”, és a dir que no paguin la tarifa a AGBAR i paguin directament
a l’Ajuntament de Barcelona.
Temporització / Calendari
Tardor 2012
Organitzacions considereu que és podria col · laboradors
Entitats veïnals, socials, sindicals, ecologistes, de solidaritat, acadèmiques i
moviments socials. La plataforma Aiguaésvida és ja avui un plataforma multisectorial i

pluridisciplinar.
A nivell internacional es coordina estretament amb xarxes mutisectorials com
Reclaiming Públic Water, Water Justice Movement, la Xarxa Europea de l’Aigua, Red
Agua Pública, la Red Vida.
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