
Comentaris...
Sanejament d'aigües residuals

Que més enllà de l'AMB está la Regió metropolitana, on s'haurien de 
dirimir els assumptes de l'accés a l'aigua. Per això seria prioritària la 
seva governança, amb mecanismes de participació i control ciutatadà.

Necesidad de Tecnología para la mayor eficiencia en la gestión del 
agua en el AMB

Debemos recuperar todos los servicios públicos!

actualment la propietaria es Aigües de Sueza que és una empresa 
francesa

La importància de preservar els aqüifers, rius i rieres de l'AMB

Aigua i contaminació, Tòxics a l'aigua, Aigua sense plàstic

Inversió pública en la millora d'infraestructures de sanejament

La mercantilització del bé comú projectada en el futur: quan l’aigua 
sigui moneda de canvi, ens caldrà estar preparats per gestionar-la 
com a bé comú. 

Ara no és moment de crear i gastar diners dels contribuents en nous 
organismes públics. Crec que amb el panorama que tenim hi ha 
preocupacions més importants com reactivar l'economia i ajudar a tots 
aquells negocis que han sortit malparats durant la pandèmia

Garantía de subministrament i desenvolupament tecnologic 

He valorat aigua i gènere sense tenir massa coneixement del tema.

A la pregunta tres l'organisme hauria d'estar portat per una simple 
gestoria que es regís únicament per la opinió de la ciutadania, via 
consultes vinculants, sinó mai serà democràtica. A la pregunta 4 ha de 
quedar clar que la gestió de dades serà absolutament confidencial. 
Em sembla bé introduïr noves mirades ecosocials, però no marejaria a 
la gent amb conceptes que poden distreure, si parlem d'aigua, parlem 
d'aigua i del que això implica. 



Comentaris...
Agua saludable 

Gestió rius, rius amb vida, contaminació rius

Creo que tendríamos que hablar del Agua como derecho fundamental 
y por tanto Pública, no solo "gestionarla públicamente" 

https://drive.google.com/file/d/1_9jnYOHtc9bWvFgTWc11H3ChmQ6M
XZfB/view?usp=sharing  (Moció de la cup-amunt rebutjada pel Ple de 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern)

Depuració de responsabilitats en casos de corrupció en la gestió de 
l'aigua, que és directament una vulneració de drets bàsics i per tant 
una vulneració a la vida.

Necessitat d'una empresa pública que doni servei a tot  l'àrea 
metropolitana de Barcelona

Gestión de los fraudes.

No gasteu els diners de tot@s en aquests projectes, la gestió de 
l’aigua es bona i no suposa un problema pels usuaris 

No se pregunta si se esta satisfecho con el servicio. Creo que muchas 
de las cuestiones ya se tienen en cuenta en la actualidad.

L'aigua fora de l'entorn urbà

Que es penalitzin els excessos de consum d’aigua, tornar a fer 
consciència de la responsabilitat de consumir l’aigua justa i 
necessària, i no malgastar-la. 

Estalvi en el Consum per a altres usos, i altres que afecten a la 
qualitat de l'aigua per boca

La gestion publica empeoraria el servicio

El precio del servicio

Si, fer transparent la composició de laigua de l’aixeta per municipis i 
partícules en suspensió aixi com de microplastics presents i el seu 
PH. I fer 1 comparativa del mateix estudi amb aigües embotellades, 
per saber què estem prenent. També estaria bé saber son prové 
laigua de cada municipi (de fonts, pous,..) gracies  

No puede existir lucro en servicios esenciales. Debería estar 
prohibido.



Comentaris...
Cal pensar com recuperar els costos de la privatització amb la mixta

Participación de las personas trabajadoras de las empresas del ciclo 
del agua en su gestión

Comunidades Autónomas, relaciones internacionales, gestión publica  
del agua.

Gestió pésima de les aigües residuals

Gratuidad total.

L’Observatori ha de tenir tècnics que hahin treballat en el sector de 
l’aigua, a les instal·lacions de potable i a les de sanejament.

Control y mantenimiento acuíferos. 

Mantenir la ciutadania informada no només  através de les noves 
plataformes digitals. Utilitzar altres canals per arribar a totes les 
persones amb o sense connexió, amb o sense perfils a les xarxes, 
amb o sense competències digitals.

El precio del agua, actualmente es muy y está muy gravado por 
impuestos.

El agua no debe considerarse una mercancía tal como dice la ONU, 
sino como un bien esencial, un derecho humano esencial, y por lo 
tanto debería irse hacia una gestión en toda la tierra donde no hubiera 
lucro, y por lo tanto, que fuera en régimen de cooperativa del bien 
común o bien pública con control y participación ciudadana. Auditorías 
permanentes independientes con control ciudadano para que no 
hubiera corrupción, ni lucro. No todo debe ser mercancía, el agua no 
debiera serlo, , es imprescindible para la Vida saludable y digna. 
Gracias! 

S'ha de definir el tipus de participació de la ciutadanía, fent que 
aquesta sigui participació real i que les decisions preses per la 
comunitat s'apliquin a les normatives i polítiques. És a dir, que no 
només sigui una participació de consulta, recull d'informació o opinió

El reciclatge de les aigües residuals i l'establiment de dues 
xarxes:aigua de boca i aigua de consum

Una encuesta sobre el agua no ha de tratar más temas que su 
universalidad, calidad y precio.

En la primera pregunta se habla de familia y se excluyen otros 
colectivos- Algunas preguntas son muy abstractas y no dan pié a 
matizaciones como en la 9



Comentaris...
Diría que habría que considerar el coste de la factura del agua. 
Ultimamente y en plena crisi social, sanitaria, economica y ambiental 
el factura del agua ha subido de precio con el aumento del canon del 
agua y la introducción de un nuevo impuesto, haciendo que (por lo 
menos en mi caso) el coste de la factura sume más impuesto que el 
gasto en si del agua. No creo que esto deberia ser así. Por otra parte 
me parece importante que las facturas reflejen el consumo real y 
premien quienes se esfuerzan de gastar menos y desincentiven 
quienes gastan más.

Cal fer una revisió de les concessions d'aigua a empreses i 
particulars. És important que l'aigua sigui un factor limitant a l'hora de 
decidir sobre plans urbanistics a desenvolupar o aturar indefinidament.

sí, estàs d'acord amb la gestió actual. es una pregunta bàsica 

Hi han altres temes molt mes importants que no pas l’Aigua (que per 
cert, la gestió que tenim es estudiada i admirada arreu...)

Falta preguntar valoración de la actual gestión del agua en AMB. Y 
otra con si se considera que el precio del agua es caro/barato. Otra de 
si se cree que la inversión que se realiza es alta/media/baja. Otra de 
quién crees que decide el precio del agua? Otra de quién crees que 
decide el paquete de inversiones a hacer? Gracias

Estas satisfecho con la gestion actual?

Valoras como prioritario la inversión tecnológica de la gestión para 
asegurar el abastecimiento en tiempos de sequía?

La obligatoriedad del tratamiento del agua en las depuradoras. La 
plastificación del vertedero de la Vall d'en Joan. Las inundaciones de 
los campos del Parc Agrari. Tenemos propuestas concretas desde la 
PERMACULTURA como una alternativa ecofeminista a la emergencia 
humana y climática. 

L’aigua ja es un bé públic i demócràtic

Personas, eficicincia y tecnologia

Lo esencial en el agua es trabajar para la ciudadanía y no hacer 
política con su gestión.  ¿En que afecta el genero?. Es lamentable

No entiendo el vínculo entre el agua y el género

Existencia de un monopolio, precios abusivos, opacidad, mala calidad, 
musa...

L'afectació de la gestió sobre altres territoris: delta ebre, gestió de 
conques, afectació per macroestructures d'emmagatzematge i 
conducció.



… i comentaris.

El que seria essencial és que deixessin de donar diners públics als amics de l'alcaldessa, especialment quan es dediquen a projectes que 
no van enlloc i no tenen en compte el que de veritat preocupa als barcelonins i a les barcelonines.

La veritat és que a mi el servei de l'aigua no m'ha donat cap problema, no acabo d'entendre per què li dediqueu tant d'esforç. En canvi, 
podríeu invertir més en escoles bressol que ens poguem permetre, que els nostres nens i nenes es mereixen més solucions per part de 
l'Ajuntament i al final sembla que a l'alcaldessa només li serveixen com a reclam electoral. Cada dia que passa me'n penedeixo més 
d'haver-la votat... una llàstima

Preferiria que s'invertís a garantir la seguretat dels ciutadans en comptes de fer-ho en debats estèrils que no serveixen per res més que 
per intentar penjar-se una medalla de política progre

La inseguretat és una problemàtica més seriosa que mereix molta més atenció i recursos que no pas aquesta enquesta. Sembla mentida 
amb la de casos de violència que hi ha en barris com Ciutat Vella.

Soys tonteria

¿Agua y género? ¿Ecofeminismo con el agua? Con vuestras palabras dira que estoy segura que nos vamos a la mierda.


