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Xerrada-debat “És possible una gestió
pública i democràtica de l’aigua a l’AMB?”
Diàleg amb l’Anne Le Strat, ex-tinent
d’alcalde de París i màxima precursora de la
remunicipalització de l’aigua i taula rodona
amb la participació de les diferents forces
polítiques de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Des de l’an...
Dia y hora inici: 16/10/2018 18.30
Adreça: Museu Frederic Marès (Pati Verger)
(Plaça Sant Iu, 5, 08002 Barcelona)
Dades de contacte: Aquesta adreça de
correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per
veure-la.
Organitza: Enginyeria sense Fronteres
Mes informació:
Més informació
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Des de l’any 2013, l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) és gestionada per l’empresa mixta Aigües de Barcelona,
conformada en un 85% per la multinacional Agbar-Suez, en un
15% per La Caixa i en un 15% per l’AMB.
L’any 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
anul·lar la creació d’Aigües de Barcelona per diversos motius,
principalment per l’adjudicació a Agbar sense fer cap concurs
públic i, també, per no haver justificat que el model mixt era el
millor model per gestionar l’aigua a la ciutat.
Durant la primavera del 2018, moltes entitats, juntament amb la
ciutadania de Barcelona, es varen organitzar per promoure una
consulta ciutadana on es preguntés a les barcelonines i als
barcelonins la seva opinió sobre la gestió de l’aigua. Les
promotores varen aconseguir amb escreix superar el llindar
mínim de 15.000 signatures que ens demanaven. No obstant, el
Ple Municipal del 10 d’Abril no va aconseguir la majoria de vots
necessaris per realitzar la consulta. A hores d’ara, esperem la
sentència del Tribunal Suprem de Justicia, que en breus resoldrà
de forma definitiva si l’empresa mixta pot continuar amb la gestió
com fins ara o hem d’encaminar-nos a una anul·lació d’aquesta.
Sens dubte, si la sentència ens és favorable, ens trobem davant
de la gran oportunitat de canvi a un model més democràtic,
transparent, econòmic i sostenible.
El proper 16 d’Octubre a les , escoltarem de primera mà

l’experiència de l’Anne Le Strat, principal precursora de la
remunicipalització de l’aigua a París. També tindrem l’oportunitat
de conèixer les propostes dels diversos grups polítics de la ciutat
pel que fa a la gestió de l’aigua.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia aquí.
16 d’octubre de 2018
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