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Acció d'Arran per recordar que
Aigües Vic té la concessió de l'aigua
gràcies a un privilegi franquista
L'organització juvenil de l'Esquerra Independentista va encartellar la seu de
l'empresa coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua | Arran també denuncia que
mentre l'empresa té beneficis milionaris el preu de l'aigua s'ha apujat un 21%
entre 2011 i 2017
Arran Vic va aprofitar el Dia Mundial de l'Aigua per reivindicar la remunicipalització del servei de
l'aigua a la ciutat, en mans de l'empresa Aigües Vic SA. En concret, l'acció va consistir en una
encartellada a la seu d'Aigües Vic en la qual es denunciava el fet que tinguin la concessió gràcies a
un privilegi franquista de l'any 1949 que els donava la concessió ni més ni menys que per 99 anys.
Emmarcada en la campanya d'Arran a nivell nacional «Il·luminem la foscor, ofeguem el
feixisme», l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista diuen en un comunicat que
«pretenem posar llum a un fet poc conegut», com és el fet que la concessió de l'aigua a Vic es
remunta als primers anys del franquisme, quan l'Ajuntament era governat per falangistes. A més,
el fet que la concessió fos per 99 anys fa que fins l'any 2048 Vic estigui lligat a tenir aquesta
empresa oferint un servei que podria ser de gestió pública, «responent molt més als interessos
de les persones i al respecte pel territori en comptes de guiar-se pel benefici econòmic».
Arran recorda en el seu comunicat que Aigües Vic SA té uns beneficis anuals de centenars de
milers d'euros, mentre any rere any apuja el preu de l'aigua. En concret, de 2011 a 2017, ha
experimentat un augment del 21%, recorda Arran citant dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.
«I tot això, pel privilegi franquista que es va donar a aquesta empresa i a la burgesia vigatana que
la gestiona», conclouen.
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Els dos cartells que es van plantar a la seu d'Aigües Vic coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua
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