
NOTA DE PREMSA: La gestió de l’aigua en les eleccions del 25-N 
 
 
Les entitats, xarxes i plataformes sotasignades el 7 de novembre es van adreçar a totes les formacions 

polítiques que es van presentar a les quatre circumscripcions electorals per tal de saber què proposen i/o 

com es posicionen en diversos temes de la gestió de l’aigua a Catalunya (a l’Annex I figuren els partits i les 

adreces als que s’ha fet arribar el qüestionari). 

 

De les 14 formacions consultades únicament quatre (PSC, ERC, ICV-EUiA i CUP) ens han fet arribar la seva 

opinió. Val a dir, però, que no tenim constància de que els partits que no han respost hagin rebut la carta amb 

el qüestionari. Així, els partits que no han respost, i dels que sí tenim constància que van rebre el qüestionari 

abans del dia 15 de novembre, han estat: CiU, PP, PxC i SI. La valoració de la participació és, al nostre 

entendre, molt baixa i posa de manifest un cert grau de despreocupació d’un nombre important de partits 

polítics per aspectes que són d’interès, i que afectaran, a tota la ciutadania. No ens referim només a aspectes 

claus per la conservació dels nostres ecosistemes aquàtics, que malauradament encara no preocupen 

suficientment a la totalitat de la població, i com sembla a molts polítics, sinó també a aspectes que 

properament seran motiu de conversa en totes les llars catalanes, com per exemple el preu de l’aigua. Volem 

deixar palès que ens preocupa molt observar que alguns polítics no responen a la ciutadania ni quan estan 

demanant el seu vot: si ara ja no ens escolten, quina mida tindran els taps de cera que es posaran el dia 26? 

Evidentment, no totes les formacions, ni totes les persones que es dediquen a la política, són iguals. Per això 

volem agrair als quatre partits que han respost a les sis qüestions que els hi hem plantejat la seva 

participació. 

 

Per tal de valorar sintèticament cadascuna de les respostes de cadascun dels partits us fem arribar una taula 

que utilitza el codi de colors d’un semàfor (verd – força d’acord; groc – parcialment d’acord o resposta 

ambigua; vermell – en desacord) i a on indiquem quin grau de coincidència hi ha entre una resposta 

determinada i l’opinió de les entitats, xarxes i plataformes sotasignades. La nostra valoració del global de 

respostes la trobareu després de la taula. Comentar-vos que al final del document, en l’Annex 2, trobareu les 

cadascuna de les respostes que ens han fet arribar. 

 
  



Preguntes: 

    1. Atès que els cabals de manteniment són claus per aconseguir el bon estat ecològic dels  rius per al 2015  i a 
Catalunya han estat fixats mitjançant el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i que per a la seva implantació cal 
l'aprovació dels diversos Plans Zonals d'Implantació de Cabals de Manteniment. Quan s'aprovarà definitivament el 
de l'Alt Ter i els de la resta de conques? 
 

    2. Quin  criteri  teniu  previst  al  vostre  programa  electoral  (25‐N),  per  tal  d'aconseguir  l’abastament  garantit  i 
continu de  la RMB  (5 milions de  ciutadans),  i  simultàniament  complir  escrupolosament els  cabals  legals mínims 
establerts  a  tot el  curs natural del  riu  Ter, evitant que  l’actual  transvasament abusiu,  il•legal,  cíclic  i  sistemàtic, 
quedi impune com fins ara ? 
 

    3. Què considereu que hauria de fer el Govern de Catalunya davant  la  insuficient proposta del Pla Hidrològic de 
l'Ebre respecte els cabals de l'Ebre i del Segre? 
 

    4.  Tenint  en  compte  que  l’aigua  és  un  bé  comú  social  i  del  territori,  quines  propostes  teniu  per mantenir  i 
potenciar la gestió pública de l’aigua a Catalunya? 
 

    5. Proposeu la privatització d’alguna part de la gestió del cicle de l’aigua? Amb quina finalitat? 
 

    6. Com penseu solucionar el dèficit econòmic de l'Agència Catalana de l'Aigua? 

 
 
 

Taula resum de la valoració de les respostes ( , en desacord; , parcialment d’acord o resposta ambigua; 

, força d’acord; , no han respost el qüestionari). 
 
  Pregunta 1  Pregunta 2  Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5  Pregunta 6

CUP 

           

CiU 

 
ICV‐EUiA 

           

ERC 

           

PP 

           
PSC 

           

PxC 

           
SI 

 



Les respostes obtingudes es caracteritzen per una doble coincidència de plantejaments. Per una banda entre 

els mateixos partits polítics i, per l’altre, amb els de les entitats, plataformes i xarxes sotasignades. Sorprèn 

aquesta coincidència pel fet que les entitats en qüestió veiem que la materialització de les polítiques de gestió 

de l’aigua van en un sentit molt diferent al que considerem adient i, si bé es cert que darrerament s’han 

aguditzat molt les polítiques que afavoreixen una mala gestió dels recursos i que malmeten els ecosistemes, 

val a dir que en anteriors legislatures també considerem que la gestió no va ser la més adequada. Ens 

congratulem molt d’aquesta coincidència d’objectius, però no ens enganyem: sembla que només aquells 

partits amb els que coincidim en bona mesura han considerat adient respondre’ns. Per tant, la valoració del 

resultat del qüestionari per part de les entitats no és tan el positiu com ens agradaria, ja que si bé hi ha partits 

amb els que compartim bona part dels nostres plantejament, no deixa de ser cert que d’altres que 

possiblement discrepen més de les nostres idees senzillament ens ignorin. Malament fan els polítics que es 

posen la paraula “democràcia” a la boca a cada míting, però que després no es prenen la molèstia d’explicar 

la seva opinió quan se’ls demana. 

 

 

Atentament, 

 

- Plataforma Aigua és Vida 

- Plataforma d’Oposició als Transvasaments  

- Plataforma en defensa de l’Ebre 

- Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua 

- Associació de Naturalistes de Girona 

- Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona 

- Centre per a la Sostenibilitat Territorial 

- Ecologistes en Acció 

- Gent del Ter 

- Grup de Defensa del Ter 

- LIMNOS 
  



ANNEX 1. Adreces postals de les candidatures que es presenten a les quatre demarcacions a les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 i a les que es va fer arribar 
el qüestionari. 

 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA D’ESQUERRES 
Plaça Gispert, 4 - 1er pis 
Manresa, 08241 
 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
Passeig de Gràcia, 55-57, 7è, 3a 
Barcelona, 08007 
 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
Carrer Còrsega, 331-333 
Barcelona, 08037 
 

ESCONS EN BLANC 
carrer Sant Josep Oriol, 2  
Badalona, 08911 
 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SI 
Carrer Calàbria, 166 
Barcelona, 08015 
 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA  
Passatge del rellotge, 3 
Barcelona, 08002 
 

PARTIDO POPULAR 
Carrer del Comte d'Urgell, 249 
Barcelona, 08036  
 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
Carrer Nicaragua, 75-77  
Barcelona, 08029  
 

PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL 
Carrer Preciados, 11; 5º E 
Madrid, 28013 
 

PLATAFORMA PER CATALUNYA 
Carrer Jacint Verdaguer, 10,1r 2a 
Vic, 08500 
 

PIRATES DE CATALUNYA 
Carrer Nicolau Talló, 198 A, àtic 
Terrassa, 08224 
 

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA  
Passeig Domènec Sert, 16 - 3er, 1a 
Taradell, 08552 
 

UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA 
Carrer Mineria, 28 baixos 
Barcelona, 08038  
 
 
 
 

  



ANNEX I1. Respostes dels quatre partits (PSC, ERC, ICV-EUiA I CUP) que han respost el qüestionari 
 

 

1. Atès que els cabals de manteniment són claus per aconseguir el bon estat ecològic dels rius per al 2015 i a 

Catalunya han estat fixats mitjançant el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i que per a la seva implantació 

cal l'aprovació dels diversos Plans Zonals d'Implantació de Cabals de Manteniment. Quan s'aprovarà 

definitivament el de l'Alt Ter i els de la resta de conques? 

 
CUP 
Catalunya va fer les deures, de la mà de l’Agència Catalana de l’Aigua, i té aprovats els Plans de gestió del Districte de 
conca Fluvial de Catalunya. Cap altre regió de l’estat ho té aprovat. Malgrat aquet fet positiu, l’actual Govern no s’ha 
dedicat a implementar res al respecte, ni el de l’Alt Ter ni el de cap altre conca. Els cabals ecològics de l’Alt Ter havien 
entrat en una fase d’implementació ja fos per la via de l’entesa o la via judicial. El Govern de la Generalitat, per no 
“ofendre” als seus amics, va decidir en les darreries del mandat del Conseller Baltasar i del Conseller Recoder aturar-ho. 
Aturar-ho i obstaculitzar-ho. Com bé sabeu el Pla Zonal de Cabals de Manteniment era el que més avançat estava, hi 
havia de ser la prova pilot. A dia d’avui ni això s’ha fet. 

Des de la CUP s’impulsarà perquè es respectin el cabals de manteniment que es varen aprovar al Pla de Gestió, i perquè 
no es pagui ni euro d’indemnització als usos lucratius. Ja que si el Ter s’ha concessionat per aprofitaments hidràulics 2 i 3 
vegades el seu cabal, el que sí que és segur és que la ciutadania no ho ha de pagar. 
 
ERC 
Les eleccions del 25N són una oportunitat per fer un salt endavant com a país, plantejant, de forma democràtica, la 
independència i la creació d’un nou estat a Europa. Aquest pas tant important requereix de molt d’esforç pel conjunt de la 
ciutadania, però en particular, exigeix un gran esforç de tots els agents socials per construir un país per a tothom, generar 
grans consensos i establir, tots plegats, les bases de la nova República Catalana. 

Els reptes que té Catalunya en relació a la gestió dels recursos hídrics són molt importants, el manteniment dels cabals 
ecològics, la garantia d’abastiment a la ciutadania, l’accés a l’aigua per a l’agricultura, les grans infraestructures, etc. Per 
aquest motiu des d’ERC proposem un Pacte Nacional sobre l’Aigua que defineixi com ha de ser la planificació i gestió 
hídrica a llarg termini i els objectius per a la redistribució de l’esforç. A partir d’aquí podrem acordar un calendari i fixar els 
cabals de manteniment de l'Alt Ter i els de la resta de conques, amb la seguretat que s’acompliran els acords i els 
objectius. 
 
ICV-EUiA 
En el nostre programa proposem : 

“Aprovar i aplicar els plans i programes que falten per implementar a Catalunya el pla de Gestió del Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya, conques internes de Catalunya, en especial el pla de cabals de manteniment, els plans 
d’abastament a poblacions, la recuperació d’aqüífers contaminats, la regeneració i reutilització d’aigües, els plans d’estalvi 
i eficiència dels sistemes de regadius de Catalunya i en general totes les actuacions que permetin millorar i preservar el 
cicle de l’aigua, els recursos hídrics i la qualitat de les aigües, aplicant els criteris i objectius de la nova cultura de l’aigua 
per donar compliment a la Directiva marc de l’Aigua.” 
 
PSC 
Els governs d'esquerres varen aprovar l'any 2006 el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i l'any 2010 el Pla del 
Districte de Conca Fluvial. Ambdós son instruments garantistes pel que fa als cabals de manteniment, i fixen l'any 2015 
com a data en que han d'estar redactats els Plans Zonals. 

Queden doncs tres anys, però en quedaven cinc quan el Govern de CiU va iniciar el seu mandat i claríssimament aquesta 
temàtica no ha estat una prioritat. De fet, el conjunt del desplegament de la planificació hidrològica de Catalunya ha estat 
aturada, i els únics moviments rellevants han estat I' increment sense diàleg del preu de l'aigua i la venda d'Aigües 
Ter-Llobregat, però per reduir el dèficit general de la Generalitat, ni tan sols haurà servit per reduir el deute de l’ACA. 
Aquest es el nivell de compromís del Govern respecte a les polítiques del cicle de l'aigua. 

El PSC vol recuperar l'esperit de la planificació en vigor i iniciar les tasques prèvies a la redacció deis plans zonals des de 
la constitució del Govern, per tal de poder tenir-los enllestits . 
 
 
  



2. Quin criteri teniu previst al vostre programa electoral (25-N), per tal d'aconseguir l’abastament garantit i continu 
de la RMB (5 milions de ciutadans), i simultàniament complir escrupolosament els cabals legals mínims 
establerts a tot el curs natural del riu Ter, evitant que l’actual transvasament abusiu, il•legal, cíclic i sistemàtic, 
quedi impune com fins ara ? 

 
CUP 
L’abastament a la Regió Metropolitana de Barcelona, ha de ser una suma de solucions. Alguna d’elles petites i d’altres de 
més envergadura. S’ha de recuperar l’aigua del subsòl de Barcelona. A dia d’avui moltes surgències d’aigua del subsòl 
van a parar directament a la claveguera i a la depuradora. Pels grans sectors que volen lucrar-se o volen afavorir els que 
es lucren, prefereixen solucions mastodòntiques com mantenir el transvasament del Ter  que no pas buscar solucions 
alternatives. Ja que la inversió ja està feta i la injustícia amb Ter és per perpetua.  

Dit això, recuperar l’aigua del subsòl, fons menors, la dessalinització (ja està feta, haurem d’aprofitar la infraestructura en 
el règim que decidim el poble, no el que marqui Aigües de Barcelona), promoure el reaprofitament d’aigües grises, i de les 
depuradores. Aquest fet és especialment dramàtic si tenim en compte el cop d’estat que es va consumar el dia 6 de 
novembre quan es va aprovar la creació de l’empresa mixta EMSSA-AGBAR. On no només es privatitza la gestió (el 
capital privat representa el 85%) sinó que l’obtenció de nous recursos com pot ser el reaprofitament de les aigües 
depurades, també passen a ser gestionades sota la lògica de mercat. Si seguim treballant des de la lògica, la solució de 
múltiples opcions d’obtenció de recursos hídrics serà la lògica a seguir, mentre només seguim mirant els grans projectes 
com el Ter la solució és lluny d’arribar. El Ter necessita poder recuperar el seu règim normal, que dels anys 60 ningú ha 
tornat a veure. 

La lògica de l’ús de recursos hídrics a RMB per a usos industrials, si bé són necessaris hauran de revisar-se, actualitzar-
se i mirar com en seguim reduïnt la demanda. Cal incentivar polítiques de reducció de la demanda, a dia d’avui totes les 
polítiques de reducció de la demanda han estat eliminades per l’actual govern. 

 

ERC 
La resposta la tenim també amb el Pacte Nacional sobre l’aigua. Però analitzant tot el que s’ha fet fins ara creiem que 
encara es pot fer molta feina en l’eficiència de la xarxa, la reconversió dels sistemes de reg, generalitzar l’aprofitament 
d’aigües depurades provinents de tractaments terciaris, i l’avaluació dels balanços d’impacte ambiental i costos derivats 
de l’ús de fonts alternatives com les dessaladores. 

 
ICV-EUiA 
Pel que fa a la segona qüestió que plantegeu. El nostre programa recull tres propostes concretes: 

-“En l’àmbit d’abastament en alta, donar prioritat al funcionament de les Plantes dessalinitzadores existents, i incrementar 
la seva aportació ordinària de forma que permeti un millor aprofitament i amortització de les inversions realitzades, alhora 
que es preserven els cabals dels rius, es preserven els aqüífers i es millora la qualitat de les aigües subministrades.” 

-“Donar compliment al Compromís del Ter, per garantir el retorn progressiu  de cabals a la conca del Ter, amb la reducció 
progressiva del transvasament actual  a la Regió Metropolitana de Barcelona.” 

-“Ens oposarem a qualsevol intent de transvasament d’aigua a la Regió Metropolitana de Barcelona des de les conques 
de l’Ebre o de qualsevol conca externa.” 

 
PSC 
La Directiva Marc de l'Aigua assenyala el camí, i els governs de progrés de Catalunya van fer molta tasca en aquest 
sentit. No es sinó sostenint la implantació progressiva de mesures d'estalvi, reutilització, ús de les capacitats de les 
dessaladores, optimització de les infraestructures, etc...com es podrà reduir les aportacions de diferents punts de 
captació, inclòs el Ter. 

Catalunya té la sisena àrea metropolitana d'Europa en un entorn de recursos hídrics limitats, en termes comparatius. No 
podem permetre'ns no tenir unes polítiques del cicle de l'aigua avançades.  



3. Què considereu que hauria de fer el Govern de Catalunya davant la insuficient proposta del Pla Hidrològic de 
l'Ebre respecte els cabals de l'Ebre i del Segre? 

 
CUP 
El principal problema que pateix la part Catalana de l’Ebre, és està en mans d’una Confederació ancorada en el S. XIX i 
que gestiona els rius en funció dels grups d’interès i òbviament per a ells el riu no és cap grup d’interès. El Pla Hidrològic 
no està redactat, els processos de participació ciutadana per a la redacció del Pla tenien més a veure en un intent de 
tancar boques a canvi d’un plat de llenties, llastimós.  

La proposta de cabals per l’Ebre, és un atemptat contra el sentit comú. Una proposta per recuperar el vells projectes de 
transvasament cap al nord i cap sud.  

L’actual Govern haurà de fer compatible un pla hidrològics de conca que combini els usos productius de l’aigua i potenciï 
els usos ambientals i salvaguardar la potencialitat futura. 

Alhora les noves hectàrees de regadius, solta quins càlculs s’han fet? Se’n preveuen 450.000 més a tota la conca, de les 
quals 300.000 a Catalunya. 

S’ha de garantir la mobilitat de sediments del diferents pantans, excepte el contaminats, per tal de posar fi al problema de 
subsidència del delta.  Ja que conjuntament amb la falca d’intrusió salina afavoriran un ecosistema amb gran diversitat 
d’espècies i contribuiran a tenir un mediterrani únic sa i ple de nutrients, permeten generar un mitjà de vida a les 60.000 
persones que habiten al Delta. 

Pel que fa el Segre i els seu afluents han de ser de deixats de veure com la central de producció d’energia de Catalunya. 
L’eufemisme d”harmonització” de les Nogueres, per fer viable el Canal Segarra-Garrigues  cal que els pobles de 
muntanya tinguin veu i no estiguin sotmesos als interessos de les grans transnacionals ubicades a plana. Cal diferenciar 
clarament aquells usos agro-ramaders amb un funció clara sobre el territori, que aquells sector que només volen 
maximitzar beneficis i que avui estan aquí i demà al riu Mekong. Hem de preservar que la gent es quedi a la terra on vol 
viure 

 
ERC 
El Govern de Catalunya ha de tenir tota la sobirania sobre tot el territori, el que implica la gestió dels recursos hídrics de 
totes les Conques que hi transcorren. Transitòriament cal esgotar tots els mecanismes per garantir el cabal mínim 
necessari 7.000 hectòmetres cúbics en anys secs, 9.000 en anys normals I més de 11.000 en anys humits. 

Cal recordar que l’Estat Espanyol ha estat amonestat diverses vegades per l’incompliment de les directives europees 
sobre l’aigua, DMA, pels retards acumulats en la presentació dels Plans de Conca. Atesos els objectius de la DMA, 
difícilment a la Unió Europea acceptarà els cabals proposats per la CHE. Catalunya ha de denunciar davant la UE 
qualsevol incompliment al respecte, amb l’objectiu que, un cop declarada la independència, puguem aplicar els tractats 
internacionals per a la gestió de conques hidràuliques compartides. 

 
ICV-EUiA 
Considerem que el que hauria de fer el Govern de Catalunya davant la insuficient proposta del Pla Hidrològic de l’Ebre és 
tal com proposem nosaltres en el nostre programa: 

-“Oposar-se en totes les instancies estatals i europees al contingut de l’actual “Propuesta de proyecto del Plan Hidrológico 
de cuenca en la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro”, en especial pel que fa a les previsions de 
reserves per regadius a la part superior de la seva conca, així com en els seus afluents, i per tal que s’incrementi el cabal 
mínim de manteniment del riu en el Delta, incorporant la proposta formulada en el seu dia per la Generalitat de Catalunya 
a proposta de la Comissió per la Sostenibilitat del Delta de l’Ebre.” 

Nosaltres independentment del que pugui fer el Govern de la Generalitat, hem presentat al·legacions en el procés 
d’informació pública. 

 
PSC 
Ja hem expressat el nostre rebuig al Congrés dels diputats i al Senat. En un escenari de majoria absoluta del PP, cal 
coordinar i ser altaveus del rebuig institucional, científic, acadèmic i social d'aquesta mesura. 

El cabal de l'Ebre es una variable fonamental per a la supervivència deis ecosistemes i l'aprofitament sostenible en tot el 
tram català del riu i per tant ens preocupa molt especialment qualsevol moviment que posi en perill la garantia d'aquest 
cabal. 

  



4. Tenint en compte que l’aigua és un bé comú social i del territori, quines propostes teniu per mantenir i potenciar 
la gestió pública de l’aigua a Catalunya? 

 
CUP 
La gestió de l’Aigua  és vital per la vertebració del territori, viles i pobles, pel model de societat amb harmonia amb els 
ecosistemes aquàtics i els usos productius que se’n derivin.  

Cal aprofundir en el concepte de Gestió pública, ser públic no vol dir està gestionat des del sector públics, vol dir 
interaccionar amb la ciutadania, explicar i que la gent aporti, és obrir les institucions públiques a la societat, no només als 
grups d’interès com potencia la reforma dels estatuts de l’Agència Catalana modificats el dia 22 de novembre. Un sector 
públic que la ciutadania se’l senti seu, ja que aquesta serà la única manera de progressar col·lectivament, si com s’ha fet 
fins a l’actualitat tenim un sector públic que tenia més de partidista que no pas de públic, el camí cap a la destrucció 
d’aquestes institucions serà irreversible. Per tant un dels elements claus és la transparència informativa i de gestió de les 
institucions públiques. Pel que fa a l’aigua és especialment necessària aquesta transparència ja que els criteris que 
s’apliquen als ciutadà normal, s’apliquen amb més reserves als grans poders econòmics i empresarials, amb l’excusa de 
sempre, “són molts llocs de treball”. Tot són llocs de treball, tenir un riu amb bona qualitat hidromorfològica, cabals, bosc 
de ribera també generen molts llocs de treball, però el Govern segueix pensant condicions amb el “totxo”. 

Cal lluitar contra tots els processos de privatització endegats, com el d’ATLL i contra l’adjudicació a dit d’EMSSA-AGBAR, 
per tal que RMB tingui una gestió pública i control públic. 

Cal està molt atents a tots aquells responsables que treballen des del sector públic per afavorir als interessos de les 
transnacionals de l’Aigua a Catalunya, tant a Acciona com a AGBAR. Cal desterrar el mite de la gestió Mixta (públic-
privat) en l’aigua no és més que una privatització encoberta. 

 
ERC 
Entenem per gestió pública de l’aigua la propietat de les infraestructures, la gestió de les conques, l’establiment dels 
cabals, mesures ambientals correctores, control d’abocaments, control de la qualitat de l’aigua, establiment dels cànons 
per a l’ús de l’aigua i el control dels preus públics. Creiem que cal consolidar l’ACA com a l’administració hidràulica única, 
que executa les funcions que resulten de la legislació d’aigües de Catalunya i de l’aplicació de la DMA.  

 
ICV-EUiA (resposta conjunta a les preguntes 4, 5 i 6) 
Pel que fa a aquestes tres preguntes del qüestionari que ens heu enviat proposem en el nostre programa: 

-“Paralitzar, i en el seu cas revertir ,el procés de privatització de la gestió de la Xarxa i les instal·lacions d’abastament 
d’aigua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona, de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat.  Actualitzar el Projecte 
financer d’ATLL per permetre refinançar el seu endeutament i garantir les inversions i treballs de manteniment i millora de 
la xarxa, així com un servei millor i més eficient de la xarxa en Alta.” 

-“Revitalitzar i modernitzar l’Agència Catalana de l’Aigua, com a ens de planificació, gestió  i execució del conjunt del 
Cicle de l’Aigua a Catalunya, amb un pla de refinançament del deute, la recerca de nous recursos econòmics i 
l’establiment d’un nou contracte-programa amb el Govern de la Generalitat per cobrir els serveis mediambientals i les 
inversions estratègiques i de manteniment i regeneració del sistema hídric de Catalunya i de la qualitat ambiental de les 
aigües, que no tenen per què ser coberts amb el cànon. 

Reclamarem a l’Estat que una part de les inversions en obres estratègiques pel cicle de l’aigua a Catalunya, en especial 
en matèria d’abastaments i sanejament, puguin ser finançades amb les aportacions de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut, o els instruments financers dels pressupostos generals de l’Estat que es puguin preveure amb les mateixes 
finalitats.  

L’Agència Catalana de l’Aigua ha de ser l’administració única de l’aigua a Catalunya tant de les conques internes com del 
tram de l’Ebre que passa pel nostre territori.” 

-“Promourem un nou Codi de l’aigua de Catalunya que incorpori els anteriors criteris i objectius de la Nova Cultura de 
l’Aigua i de la Directiva Marc de l’Aigua, en la que establirem  nous criteris de tarifació social de l’aigua, que incorporin de 
forma efectiva el dret a l’abastament de l’aigua amb una tarifa superreduïda per a persones i famílies en situació 
d’insolvència, que ningú es pugui veure privat d’aquest abastament, i una escala de cànon i tarifes integrades i més 
progressiva, que estimuli l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua tant en usos domèstics com industrials, terciaris, agraris i 
ramaders.” 

 
PSC 
Creiem precisament en això, una gestió pública de tot el cicle de l'aigua, que pugui conciliar les necessitats de les 
persones, de l'economia i del medi. I així hem dirigit la nostra gestió quan hem tingut aquesta responsabilitat. 

Entenem que els fonaments de les polítiques publiques del cicle de l'aigua endegades durant els anys 2003 a 2010 son el 
camí correcte, llevat d'un tema essencial: el finançament general del sistema. El nostre programa planteja iniciar per 
primer cop una Mesa per al Finançament de les Polítiques del Cicle de l'Aigua, a la que seran cridats els partits polítics, 
les entitats veïnals, les entitats empresarials i sindicals, les entitats ecologistes i els experts científics i acadèmics. Cal un 
acord per a crear el model de finançament que sustenti unes polítiques avançades, sense requerir altres aportacions dels 
Pressupostos Generals que les extraordinàries. 



 

5. Proposeu la privatització d’alguna part de la gestió del cicle de l’aigua? Amb quina finalitat? 

 
CUP 
Estem en contra qualsevol procés de privatització en la gestió de l’aigua i en qualsevol part del seu cicle. L’actual model 
de fragmentació de la gestió del cicle integral de l’aigua, privatitza les part rendibles i deixant en mans públiques aquelles 
parts que a dia d’avui no generen beneficis econòmics però si socials i ambientals. Un cicle és un cicle i si una part del 
cicle no funciona bé tot el cicle queda ressentit.  

Per tant necessitem un cicle integral de l’aigua íntegrament gestionat i controlat des de l’esfera pública, amb participació i 
control social. La fragmentació , és un atemptat contra d’intel·ligència del poble, un poble que el volen submís. 

La UE és un dels principals culpables en els processos de privatització de l’aigua que els està impulsant.  

 
ERC 
Atenent el caràcter públic de la gestió de l’aigua i del manteniment per llei de la propietat de les infraestructures en mans 
de les administracions públiques. L’Administració ha de garantir el control públic de la gestió, establir  un ens regulador, 
controlar la política de preus i facilitar la participació ciutadana, tal i com estableixen les directives de la DMA. 

Acomplint tots aquest paràmetres, la participació privada en la gestió pública és un recurs que l’administració pot utilitzar, 
en funció de les necessitats econòmiques i oportunitats financeres i per millorar la gestió d’una part o de tot el cicle de 
l’aigua. 

 
ICV-EUiA (vegeu resposta a la pregunta 4) 
 
PSC 
Estem en contra de la privatització d'Aigües Ter-Llobregat i plantegem aturar el procés. La gestió privada per concessió 
pot tenir sentit en la prestació del servei a usuari en baixa, per les exigències pròpies del servei a totes les llars, 
equipaments i empreses. I tot allò que requereixi una alta especialització tècnica pot ser contractat a demanda com fins 
ara. En definitiva, no creiem que calguin canvis d’allò que ara mateix coneixem i funciona bé. 
 

 

6. Com penseu solucionar el dèficit econòmic de l'Agència Catalana de l'Aigua? 

 
CUP 
El dèficit de l’ACA té diversos orígens, i gairebé tots conflueixen en la deixadesa política. És obvi que a dia d’avui totes les 
funcions que realitza l’ACA no n’hi ha prou amb els ingressos del cànon. Per fer front aquesta situació, que cal fer: 

Realització d’un contracte programa del Govern de la Generalitat amb l’ACA 

Alhora també és cert que amb pressupost públic s’està pagant infraestructures que s’haurien d’haver construït des del 
sector productiu que ho genera, com és el cas de les mines de sal del Bages, l’empresa Iberpotash  se li estan pagant 
actuacions que hauria de pagar l’empresa, ja que són responsabilitat directa de les seva activitat. 

Recuperar els diners que va invertir durant la sequera i que va pagar íntegrament amb el seu pressupost, enlloc de 
comptar amb l’aportació del pressupost d’emergència, que el Conseller Baltasar va renunciar. Són 300 milions d’euros. 

Gradualment el cànon de l’Aigua s’haurà de revisar per tal de poder donar resposta a totes les necessitats ambientals, 
socials i legals. Això sí establint trams que més enllà del consum tinguin en compte la renda per càpita de cada família. 

 
ERC 
El dèficit de l’ACA és un dèficit de la Generalitat. Les inversions fetes per a la millora del cicle de l’aigua són d’interès 
general. La solució per aquest dèficit i per garantir les inversions futures és que la Generalitat disposi de tots els recursos 
econòmics dels que disposa qualsevol estat. És per això que creiem que la independència no només és convenient sinó 
que és urgent, per poder fer les polítiques públiques que considerem clau per al futur del país, entre les que hi ha les de 
la gestió de l’aigua. 

 
ICV-EUiA (vegeu resposta a la pregunta 4) 
 
PSC 
Efectivament aquest és un punt clau, doncs és la prova de que cal disposar d'un sistema de finançament equilibrat amb 
les polítiques que s'executen. Per això posem el finançament del sistema al nucli de les nostres propostes. 


