
Participa!

És un bé comú, no una mercaderia.

És un dret humà essencial.

#Aiguafontdedrets
participa.ripollet.cat/aiguapublica

L’AIGUA



1. Democràcia
Significa recuperar el control ciutadà d’un bé públic. 
El futur Consell Municipal de l’Aigua ha d’assegurar 
la participació veïnal, vetllar
per la transparència
i fiscalitzar
la gestió.

PER QUÈ
MUNICIPALITZEM?

LA MUNICIPALITZACIÓ
DE L’AIGUA TÉ quatre GRANS BENEFICIS: 

3. Sostenibilitat
ecològica
La gestió directa pot garantir
i millorar la conservació
d’aquests recursos (els nostres
aqüífers, les aigües subterrànies,
antigues fonts i pous i el riu).
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la gota ona ens ho explica!



Per oferir serveis més equitatius, més transparents i 
més eficients, amb més qualitat i més sostenibilitat a 
llarg termini.

La gestió pública de l’aigua pot comportar:
1. Garantir l’accés a tothom i a un preu just
2. Gestionar amb recursos públics, amb qualitat
i sostenibilitat
3. Democratitzar: participació, transparència
i fiscalització
4. Prioritzar la sostenibilitat ecològica i financera

PER QUÈ
MUNICIPALITZEM?

LA MUNICIPALITZACIÓ
DE L’AIGUA TÉ quatre GRANS BENEFICIS: 

2. Sostenibilitat
financera
El benefici empresarial desapareix (200.000 €) i es 
garanteix la inversió en millores (el 20% de les canonades 
són d’Uralita, hi ha pèrdues d’un 20% de l’aigua de xarxa, 
etc.).

20% MÉS CAR
de mitjana en la concessió privada

Cost
del servei

4. Cicle integral
de l’aigua
Amb la municipalització de l’aigua, el cicle 
quedaria cobert en la seva totalitat. No hi ha 
lucre i sí inversió en la qualitat del servei.

inversions

18% d’AUGMENT
de mitjana en la GESTIÓ DIRECTA



1. Punts informatius al Mercat setmanal municipal:
Dimecres 20 i 27 de setembre de 2017, de 9.30 a 13.30 h

2. Cicle “Els dimarts de l’aigua”:
Xerrades i recull d’aportacions
“L’aigua, un bé escàs”
Dimarts 3 d’octubre, de 18 a 19.30 h, al Centre Cultural 
“Som aigua: drets humans i béns comuns”
Dimarts 10 d’octubre, de 18.30 a 20 h, al Casal d’Avis
“Alternatives col·lectives a la gestió privada
de l’aigua”
Dimarts 17 d’octubre, de 18 a 19.30 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
“Participem en la gestió de l’aigua”
Dimarts 24 d’octubre, de 18 a 19.30 h, a l’Escola Anselm 
Clavé

3. Rutes veïnals:
“Ripollet i la història de l’aigua”
Dijous 5 d’octubre, de 18 a 19.30 h, , a la Casa Natura
“Ripollet: riu, rieres i entorn de ribera”
Dissabte 28 d’octubre, de 10.30 a 12 h, a l’Institut Lluís 
Companys

4. Sessió de conclusió i retorn de les aportacions:
Durant el mes de novembre

L’AGENDA DE LA PARTICIPACIÓ:
L’Ajuntament de Ripollet ha engegat el Procés 
Participatiu previ a la redacció del nou Reglament de 
l’Aigua del municipi, organitzant diverses activitats 
informatives i participatives.
A la plataforma online participa.ripollet.cat/
aiguapublica també es recolliran les vostres aportacions 
i hi trobareu tota la informació.
Construïm el nou Reglament de l’aigua
entre totes i tots!


