L'aigua és un dret humà tant imporrtant que ha
h merescu
ut tenir unaa data pròp
pia al
calen
ndari de less Nacions Unides
U
i en sems forma
ar part de la declaraciió universal dels
dretss humans
El diia 22 de març
m
té com
m a objectiu
u conscienciar la hum
manitat del vvalor sociall d'un
recurrs imprescin
ndible perr a la n
nostra exis
stència. Des del n ostre punt de
vista, pensem que
q
la col·le
ectivitat se mpre ha estat
e
conscient d'aqueest valor so
ocial i
tamb
bé considerrem que la classe pol ítica en el poder no ha
h dubtat m
mai de posar en
manss del capittal privat aquesta
a
ne
ecessitat so
ocial. Com
mençant pe l Govern de
d la
Gene
eralitat, pre
esidit per Artur
A
Mas, el qual va
a privatitzar el
serve
ei de submiinistrament d'aigua en alta ara fa quatre anys, i
segu
uint per l'acctuació tan poc ètica d
de l'Agencia Catalana de
l'Aigu
ua (ACA), tots dos co
om a còmp
plices dels negocis de
e la
conccessionària Aigües Ter Llobregat.
En a
aquest senttit, parlem per
p exemple
e del cas de
d les factu
ures
false
es, denunciat per la CGT,
C
per sserveis inex
xistents a una
emprresa del gru
up ACCION
NA que no ttenia treballladors, les quals
q
van sser supervis
sades
per l'ACA. També podem parlar de ccom l'ACA fa
f un ús recargolat dee la llei i modula
l'índe
ex d'eficiènccia al ritme
e de l'IPC p
per tal que la concessiionària del servei max
ximitzi
els seus bene
eficis. O bé
b podem p
parlar de la subconttractació o externalittzació
endo
ogàmica que fa la concessionària
a cap a empreses del grup ACCIIONA sense
e cap
opossició per parrt de l'ACA ni del Gove
ern de la Ge
eneralitat, un
u afer que als Estats Units,
U
parad
dís del capiitalisme, està totalmen
nt prohibit.
Totess aquestes pràctiques
s ens fan du
ubtar molt que
q les tarifes compleeixin els req
quisits
dels articles re
ecollits en els plecs de privatitz
zació. Els beneficis oobtinguts per
p la
conccessionària al llarg d'a
aquests qu
uatre anys de gestió privatitzadda podien haver
redundat en un
n servei mé
és bo i de més qualittat, amb una
a tarifa méés reduïda i més
asse
equible per a tothom si la gestió h
hagués esta
at pública i participativaa. Recodem
m que
entre
e el 2013 i el 2015 els
s seus bene
eficis han superat
s
els 55
5 milions d'euros. Ta
ambé,
cal a
afegir l'escandalós costt dels intere
essos d'explotació que hem pagatt els contribuents
(méss de 70 milio
ons en tres anys)
Des del punt de vista de l’acció siindical, els qui forme
em part de la CGT patim
discrriminacions evidents per fer a
aquestes denúncies
d
i oposar-nnos a aquestes
pràcttiques. Labo
oralment, l'entrada de capital priv
vat a l'emp
presa ha siggnificat la divisió
d
entre
e els i les treballadore
es, d'una ba
anda qui co
obra per objectius i dee l'altra qui ho fa
per cconveni col·lectiu, tot augmentant
a
t la discriminació laboral i salariaal. S'ha implantat
un ro
ol de rivalita
at que va en detrimentt de la solid
daritat. La competitivita
c
at trenca am
mb la
idea de gestió col·lectiva
c
del servei, a
alhora que redueix
r
a no
o res el conncepte de l'aigua
i el seu ús com a valor social.
Per ú
últim, dir qu
ue la secció
ó sindical d
de la CGT a ATLL considerem qque és una burla
que el Govern de la Ge
eneralitat i l'ACA celeb
brin aquesta data perr totes les raons
expo
osades.

