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RECOLLIDA DE FIRMES EN SUPORT DE LA CAMPANYA DE LA PLATAFORMA 
CÍVICA EN DEFENSA DE L’AIGUA DE L’ESTANY 
 
Els sotasignats donen suport a la Plataforma cívica i defensen el dret dels ciutadans i 
ciutadanes de Banyoles a tenir una informació clara sobre el procés de creació de 
l’empresa mixta, formada per l’Ajuntament de Banyoles i Aigües de Banyoles SAU, i a 
poder decidir sobre la gestió futura del bé comunal de l’aigua de Banyoles. 
 
La “Plataforma cívica per la defensa de l’aigua de l’Estany” ha iniciat una campanya 
per  informar i per defensar el dret de la ciutat sobre l’aigua de l’Estany. La plataforma 
apareix a partir de l’interès d’un grup de persones i entitats per conèixer i analitzar què pot 
significar l’avantprojecte aprovat a l’Ajuntament de Banyoles en un Ple extraordinari per 
part de l’equip de govern (CiU i Plataforma Progressista-PSC) i amb els vots en contra 
d’ICV i ERC, respecte a la creació d’una empresa mixta (capital privat amb un 80% de les 
accions i municipal 20%) per al servei d’aigua potable amb drets fins el 2060. El conveni 
per a la creació de l’empresa mixta, formada per l’Ajuntament de Banyoles i Aigües de 
Banyoles SAU, presenta diversos aspectes conflictius i dubtosos tant des del punt de vista 
econòmic, com ètic i ecològic. Considerant que l’Estany de Banyoles i les seves aigües 
són propietat comunal del poble de Banyoles i per tant la ciutadania n’és la propietària, 
l’esmentat acord lesiona i no té en compte els següents aspectes: 

• el dret de la ciutadania a conèixer i opinar sobre qui, com i de quina manera es 
gestiona l’aigua de l’Estany de Banyoles per  ser utilitzada com a aigua potable. 

• aquest nou acord renova 50 anys més la concessió de la gestió de l’aigua a la 
mateixa empresa privada que fa 80 anys que la gestiona, sense convocar cap 
concurs públic i provocant una situació de monopoli que no necessàriament 
garanteix el futur del servei. 

• hipoteca econòmicament a tots els nous governs municipals que en el futur tinguin 
la responsabilitat de governar la ciutat. 

• tal com concreta l’acord amb la societat explotadora de l’aigua, el conveni pot 
arribar a trencar l’equilibri ecològic de tota la conca lacustre. 

• comportarà un important increment de l’import del rebut de l’aigua, i l’Ajuntament 
tindrà menys possibilitats a decidir. 

• no es dóna cap entrada ni representació als consumidors/es (en aquest cas 
propietaris/es) en cap òrgan de gestió i control. 

• al darrere de l’operació hi ha interessos econòmics a curt i llarg termini: uns per 
reduir el dèficit pressupostari actual de l’Ajuntament, i els altres per aprofitar-se 
d’una bona oportunitat de negoci futur que hi veuen empreses i  banca. 

• no és més que una acció empresarial que cerca incrementar beneficis (el control 
dels recursos energètics, alimentaris i de l’aigua és essencial) i que pot comportar 
que a llarg o a mig termini el control d’aquesta empresa vagi a mans de grans 
accionistes externs a la ciutat. 

Aquest avantprojecte serà aprovat definitivament en el Ple municipal del 27 de desembre 
a les 20.15 h a la sala de plens de l’Ajuntament a no ser que s’actuï de manera 
immediata.  
La Plataforma i els ciutadans/es que donen suport a aquest manifest demanen 
l’aturada del procés de creació de l’empresa, una major informació sobre el projecte 
i una major implicació de la ciutadania en la presa de decisions sobre l’aigua de 
l’Estany.        

Banyoles, 8 de desembre de 2010 
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RECOLLIDA DE FIRMES EN SUPORT A LA CAMPANYA DE LA PLATAFORMA CÍVICA PER LA 
DEFENSA DE L’AIGUA DE L’ESTANY 

Nom DNI Firma Nom DNI Firma 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


