COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA PEL DIA MUNDIAL DE L’AIGUA: DEFENSEM EL
BÉ COMÚ MÉS BÀSIC: PER UNA GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA
Avui, com cada 22 de març, Joves d’Esquerra Verda tornem a reivindicar i defensar el bé comú més
preuat que tenim. Enguany aquest Dia Mundial de l’Aigua el vivim immersos, al nostre país, en un
context de remunicipalització i apoderament col·lectiu de l’aigua. Tal i com va demostrar la
mobilització del passat dia 19 de març a Terrassa, cada cop està més clar que “s’escriu aigua, però es
llegeix democràcia”.
Veiem, doncs, que la ciutadania organitzada, després d’un període de privatitzacions, lluitem per
tornar a fer nostre un servei que mai ens hauria d’haver estat arrabassat. Aquest mateix procés que
estem vivint en ciutats com Terrassa ja s’ha complert en diferents ciutats d’arreu de l’estat i del món,
com París, Buenos Aires, Budapest o Nàpols. Quan la campanya d’aquest any a nivell internacional
s’enfoca al malbaratament d’aigua i, per tant, en la seva gestió, la gent comuna i jove organitzada,
amb Joves d’Esquerra Verda al capdavant, diem que per garantir l’aigua com un dret humà bàsic cal
la seva remunicipalització.
És en les ciutats i els pobles, els nivells més propers a la ciutadania, on podem fer realitat la gestió
d’aquest servei bàsic. L’accés a l’aigua i al seu sanejament és un dret humà que totes les
administracions i proveïdors de serveis han de respectar i complir. Per tant, i com a dret fonamental
que és, hem de ser la ciutadania qui hem de tenir la última paraula en les decisions pel que respecta
a la gestió de l’aigua.
Exercint una gestió directa sobre l’accés a l’aigua és com podem garantir una gestió democràtica, no
mercantil, social i mediambiental davant dels reptes d’un consum racional, la cobertura del servei
d’aquest bé comú i la lluita contra el canvi climàtic. Defensar aquest bé escàs i universal és defensar
el seu accés per a tothom, i això només ho podem fer des de cada un dels pobles i les ciutats.
Hem de celebrar, doncs, la capacitat remunicipalitzadora de ciutats que han canviat d’una manera
radical la seva política pública, transformant la vessant privatitzadora que volia engrandir les
butxaques d’unes elits econòmics que fan benefici d’allò que és de tothom. Des de Joves d’Esquerra
Verda considerem l’aigua com un bé comú fonamental i, per tant, no podem concebre que no estigui
al servei de la ciutadania.
Cal crear una nova cultura de l’aigua que es basi en l’ús racional i en la cura dels recursos hídrics
d’arreu del territori, superant el model mercantilista empresarial que ha considerat l’aigua com un
mer recurs econòmic sense contemplar les conseqüències mediambientals d’una explotació
desmesurada i basada en la recerca del benefici econòmic. És per això que el municipi, sent
coneixedor de la realitat natural que l’envolta, i en el seu deure de conservar i protegir els seus
espais i recursos naturals, és el millor administrador dels seus propis recursos, gestionats de manera
que es garanteixi el dret a l’aigua alhora que es defensa la seva conservació i protecció.
Per tot això, aquest 22 de març, Dia Mundial de l’Aigua, no ens cansarem de dir que sí, efectivament
s’escriu aigua, però es llegeix democràcia. Que s’escriu remunicipalització de la gestió de l’aigua,
però es llegeix defensa del nostre bé comú més bàsic.
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