
ECOLÒGIQUES 
 

QUÈ PASSA AMB L’AIGUA DE L’ESTANY? 
 

 
• El Reglament d’Activitats de l’Estany (RAE) parla d’un 

màxim d’extracció d’aigua de 10.000 m3/dia. Si bé en 
el conveni no es parla de quin és el màxim d’aigua que 
es pot extreure, en cap moment es parla 
d’assegurar un equilibri ecològic. 
 

• L’informe d’intervenció parla de la possible extracció 
d’aigua de la deu de Lió. Segons informes d’experts de 
la UdG, aquesta deu és una entrada d’aigua subterrània 
de l’Estany i deixen clar que la possible explotació 
d’aquesta deu pot comportar un desequilibri en la 
regeneració de l’aigua de l’Estany, tot afectant 
l’ecosistema global de tota la conca lacustre i 
empobrint la qualitat de l’aigua que circula cap a altres 
indrets. 
 

• L’argument que tindrem una aigua amb menys calç i de 
més qualitat és de difícil compliment per l’elevat cost 
econòmic que representa amb els actuals mètodes de 
tractament de l’aigua. Això només és possible si 
s’extreu aigua amb menys concentració de sals com 
l’aigua de la deu de Lió, fet que empobriria encara més 
la qualitat de l’aigua de l’Estany. 

 
Consulteu el nostre web: 
http://aiguadebanyoles.wordpress.com/ 
 
Contacte: aiguadebanyoles@gmail.com 
 

 

VOLEM L’AIGUA CLARA! 
 

 
La PLATAFORMA CÍVICA EN DEFENSA DE 

L’AIGUA DE L’ESTANY DE BANYOLES  

exigeix el dret que els banyolins i banyolines tenim, com a 

propietaris de l’Estany, a decidir sobre ell i sobre l’aigua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES TRES “E”: RAONS QUE FAN DIR   

NO AL CONVENI!  
ECONÒMIQUES, ÈTIQUES I ECOLÒGIQUES 

 

El conveni per a la creació de l’empresa mixta, formada per 
l’Ajuntament de Banyoles i Aigües de Banyoles SAU, presenta 
tres punts conflictius: l’econòmic, l’ètic i l’ecològic. 
 



ECONÒMIQUES  
 

ENS HIPOTEQUEN L’AIGUA 
 

• Per tal de començar l’operació, l’Ajuntament haurà 
de pagar el 20% de les accions de l’empresa, la qual 
cosa representa un import de 200.000 !. 
 

• L’empresa avançarà a l’Ajuntament de Banyoles la 
quantia de 2.700.000 ! en concepte d’una part del 
cànon de l’aigua corresponent als pròxims 50 anys. Així 
doncs, hi haurà 12 futurs governs municipals que 
deixaran de cobrar aquesta aportació anual tal i 
com ha passat fins ara.  
 

• Les bases d’aquest conveni deixen clar que l’empresa 
ha de tenir un benefici net del 4,69% sobre la 
facturació, any rere any fins el 2060. El preu del 
rebut de l’aigua pot arribar a incrementar-se un 
20% fins l’any 2016, simplement per la firma 
d’aquest conveni. 
 

• El conveni deixa oberta la possibilitat de compra de 
la part privada per part d’altres inversors. Si el 
benefici està assegurat durant els pròxims 50 anys serà 
un caramel molt llaminer per a grans empreses. Així 
doncs, l’argument utilitzat per part del govern 
municipal de ser una empresa local s’esfumaria. 
 

• Per fer front al projecte d’inversions a la xarxa cal un 
finançament bancari, que implica un interès que es 
calcula en el 5,2% durant els pròxims 50 anys. Qui pot 
assegurar que durant 50 anys es mantindrà la mateixa 
quantia i no s’incrementarà? Si puja l’interès, això 
repercutirà encara més en la factura de l’aigua. 

 

   ÈTIQUES   

L’AIGUA ÉS NOSTRA, NOSALTRES DECIDIM 
 

• L’aigua de l’Estany de Banyoles és un bé comunal, 
això comporta que els propietaris i propietàries de 
l’aigua de l’Estany som tots els banyolins i 
banyolines.  
L’aprovació inicial d’aquest conveni s’ha fet en un ple 
extraordinari en el qual no hi ha hagut precs ni 
preguntes per part dels ciutadans/es i, com a 
conseqüència, dels propietaris/es. Així doncs el gestor 
de l’Estany, l’Ajuntament de Banyoles, ha decidit 
sense tenir en compte què opinen els 
propietaris/es sobre aquest fet. 
 

• L’Ajuntament de Banyoles queda lligat a una empresa 
privada durant 50 anys. I no s’ha convocat, tal com 
legalment cal fer, cap concurs públic per veure si hi 
havia empreses que milloraven l’oferta i els serveis. 
Així doncs, l’Ajuntament ha creat un monopoli amb 
l’aigua de Banyoles. 
 

• Amb aquesta operació el que realment s’intenta és 
pagar el deute de l’Ajuntament mitjançant el 
rebut de l’aigua, de manera que al final qui pagarà 
aquest deute municipal serà el poble a través del rebut 
de l’aigua. Considerant, a més a més, que el conveni 
contempla la possibilitat de poder subministrar aigua a 
altres municipis, també, a través de l’aigua, els veïns i 
veïnes d’altres poblacions pagaran el deute de 
l’Ajuntament de Banyoles. 

 MANIFESTA’T AL PLE! 
dia 27 de desembre 

hora " de 9 del vespre 
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