
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio de Lepanto en los años 60 

    

 
 

 
 
 
 

¿OPERACIONES? 
 
Esta empresa tiene 144 años, por algo será. Cuando estalló la Guerra Civil se 

nacionalizó la empresa y se detuvo a la Dirección, los trabajadores se hicieron cargo de la gestión de 

la empresa y velaron porque el servicio siguiera funcionando como siempre, además de interceder 

por los jefes que estaban detenidos. Al terminar el conflicto, el caso se dio al contrario, la dirección 

hizo lo posible porqué salieran de los campos de concentración los trabajadores detenidos. 

Han pasado 75 años de aquellos sucesos, ¿alguien cree que actualmente un trabajador va a 

interceder por un directivo de Aguas de Barcelona?, ¿se puede tener aprecio a unos individuos que 

solo ven beneficios cortoplacistas aún a riesgo dejar el servicio hecho un desastre?, ¿se puede no 

aborrecer a unos sujetos que han enviado al paro a 194 compañeros, que han externalizado a otros 

27 y que toda su obsesión es cómo apañárselas para 

desmantelar el servicio?  

Si el servicio ha aguantado durante todo este periodo ha sido 

gracias a que el personal nos hemos tomado la empresa y la 

prestación del servicio como algo nuestro. Aquí siempre ha 

habido una plantilla suficiente para poder ir trabajando 

normalmente, ir aprendiendo  el trabajo, que no se aprende 

en ninguna escuela, y cuando entrábamos en periodos de 

mucho trabajo por averías, sequía, o transformaciones de la 

ciudad y su área metropolitana poder acometerlas con      

garantías… los casos han sido muchos. 

Ahora no, ahora importan los beneficios a corto plazo, para repartirlos entre la dirección y los 

accionistas mayoritarios. Lo que era la base de esta empresa que era el servicio al ciudadano, ahora 

da igual, no importa que si se produce una avería por la noche en Begues tenga que acudir un 

trabajador que está durmiendo en su casa en Parets o Cubelles… eso no importa, el coste de 

mantener 3 turnos no es asumible para estos señores.  

¿Por qué me pregunto por el futuro de Operaciones? Porqué dejará de existir, muy pronto. Esta 

gente está poniendo las bases. Algunos ya habéis oído hablar de Isagua, otros lo oiréis pronto, ¿qué 

es eso?  un servicio que nuestra empresa pretende dar a los clientes, un servicio que se daría con 

lampistas de la FERCA, todos habéis leído la carta, un servicio en el que esta empresa solo ejerce de 

intermediario, y que vemos claro que es el germen de la subcontratación del cambio de contadores. 

Y sin cambio de contadores desaparece Operaciones. Si no tienes cambio de contadores no puedes 

gestionar las tareas diarias, te hacen falta esos trabajos no urgentes para poder cubrir huecos en las 

jornadas diarias. Sin cambio de contadores la plantilla desaparece o queda en la mínima expresión. 

Esto es una campaña orquestada desde principios de 2010, estos “señores” cuando presentaron la 

documentación para el Expediente de Regulación de Empleo ya tenían claro cuál sería el final, han 

obrado de mala fe, nos han engañado a todos los trabajadores, ¿cómo se entiende sino que al poco 
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de firmar el ERE se acometa un plan de Excelencia sin haber llegado a aplicar las 32 famosas medidas 

del ERE? ¿Por qué nunca se tenían en cartera un número de cambios de contadores para poder hacer 

rutas en las que los contadores estuvieran muy agrupados y ahora el número de trabajos se ha 

multiplicado por bastante? 

La dirección de esta empresa quiere acabar con el servicio, pero no olvidemos que estamos ante la 

concesión de un servicio público municipal, por ello habrá que ver si se puede hacer lo que estos 

individuos pretenden. 

1 D’OCTUBRE DE 2011 

Aquesta és la data en què els nostres companys de Compres i Logística, COC, i Oficina 

Operativa Clients, han deixat de ser d’Aigües de Barcelona...de moment. 

 
De manera arbitrària, aquestes persones ja estan adscrites a altres empreses del grup, treballant al 

mateix lloc on eren i fent les mateixes tasques que feien. 

Al mateix temps que aquests se’n van, la direcció de l’empresa incorpora a directius i tècnics de 

SOREA a la plantilla d’Aigües de Barcelona, l’empresa mare, en una maniobra perquè el número 

mínim d’empleats fixat a l’ERO no baixi d’allò que 

estava pactat. Pot ser pensen que això juga al seu 

favor,  però aquest tràfic de persones d’una 

empresa a l’altra, amb modificacions substancials 

dels drets dels treballadors, serà molt difícil que ho 

puguin explicar a un jutge sense posar-se vermells. 

Dijous 13 d’octubre s’ha celebrat sense acord l’acte de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya, 

que és el tràmit previ i necessari per a la presentació del conflicte col·lectiu que el Comitè 

Intercentres interposa.  Els companys que ara se’n van tindran el nostre recolzament durant tot el 

procés, fins que tornin. I per aquells que es deixin portar pels cants de sirena que els empenyin a 

pactar, només els donarem un consell: que valorin com compleix l’altra part els acords un cop 

signats. 

L’1 d’octubre de 2011 serà una altra data important a recordar per tots nosaltres. Evidentment la 

recordarem perquè és el dia que s’ha produït l’externalització, però aquest record podrà ser més o 

menys amarg en funció de la posició que prenguem tots nosaltres a partir d’avui, ja que d’això en 

dependrà el futur d’Aigües de Barcelona.  

Com a Sindicat, a l’ATAB ja hem pres la decisió de no cedir ni un mil·límetre. L’experiència d’aquest 

últim any fa que, ara per ara, sigui impossible la confiança envers el nostre interlocutor. Entenem que 

no s’escau negociar allò que és nostre i ens han pres.  

Com a treballadors i treballadores, cal també prendre avui una decisió. La decisió ferma de tancar la 

porta a les externalitzacions i a la desfeta d’aquesta empresa. Cal mobilitzar-se i fer valer els nostres 

drets. Si no els defensem nosaltres, els anirem perdent pel camí, i quan ens n’adonem ja serà tard i 

no tindrem res, ni quedarà ja ningú per ajudar-nos. Cridem a tots els que compartiu aquest punt de 

vista perquè ens ajudeu en aquesta tasca, fent-nos costat quan us ho demanem. I aquells que no us 

sumeu ara a aquesta lluita, haureu triat lliurement un camí diferent, i haureu de ser vosaltres 

mateixos els responsables de transitar-hi. 

 
“El canvi de cromos de 27 empleats 

per uns altres,  és un tripijoc més 

d’aquesta direcció.” 
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La direcció ha portat a Aigües de Barcelona a 

patir una greu crisi de valors. Així ho entenem 

quan una empresa que segueix creixent, fins i 

tot en un entorn poc favorable de greu crisi 

econòmica, no té cura dels seus treballadors i 

treballadores, que han contribuït a fer d’Aigües de Barcelona una gran empresa. Els valors de què es 

vanaglorien, a les nostres oïdes són només propaganda, paper mullat, com els acords que signen. 

MOBILITZACIONS I ALTRES ACCIONS EN CONTRA DEL PROCÉS 

D’EXTERNALITZACIONS. 

Les mobilitzacions que es van acordar en l’Assemblea General del 22/09/2011 i altres accions 
empreses, han estat molt satisfactòries, tan com per l’assistència com pel ressò aconseguit. 
 

26 i 28/09/2011 – Les concentracions relacionades amb la IWA (museu Agbar i Torre Agbar) van 

aconseguir fer molt soroll i que els greus problemes que tenim a la nostra empresa es fessin públics i 

notoris, i que el conflicte comencés a sentir-se als mitjans de comunicació.  

 

05/10/2011 – Reunió amb els representants parlamentaris i concentració davant del Parlament, 

amb enterrament inclòs....!  Pel que fa a la segona tanda d’accions, també ens hem de felicitar 

perquè vàrem poder exposar als representants dels grups parlamentaris els incompliments de l’ERO 

per part de la direcció, que van dir-nos que tramitarien la presentació d’una proposta de resolució, 

perquè el Govern instés al Departament d’Empresa i Ocupació a vetllar pel compliment del contingut 

de l’ERO.  Ara hem de fer un seguiment acurat per veure que aquest procediment segueix el seu curs. 

Van informar-nos d’altres conflictes laborals que, gràcies a aquest tràmit parlamentari, s’havien 

pogut reconduir.  

Per altra banda, sobre el perill per la qualitat del servei públic que també vàrem plantejar als polítics, 

tal i com van assessorar-nos, acudirem a l’AMB-àrea metropolitana de Barcelona tan aviat ens sigui 

possible.  

 

12/10/2011 – Carta dirigida al president de GDF-SUEZ, Sr. Gerard Mestrallet. 

Durant aquesta setmana, aprofitant la celebració d’una sessió del Comitè Europeu a Londres, els 

representants sindicals d’Agbar que hi assisteixen, han lliurat una carta dirigida al Sr. Mestrallet. En 

aquesta carta exposem la crua realitat a Aigües de Barcelona, relacionant els greuges més importants 

i adjuntant documentació acreditativa dels incompliments per part de la direcció. En aquesta carta 

demanem la intervenció del màxim dirigent del grup per reconduir aquesta llarga cadena 

d’incompliments i de falta de respecte cap a tots nosaltres. 

 

Recull d’imatges d’algunes de les concentracions d’aquestes últimes setmanes...amb una mica d’humor negre. 

 

“Ara és el moment de prendre partit 

per decidir com volem que sigui 

l’Aigües de Barcelona del futur.” 
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CHARCUTERIA

Paletilla de 4,8 a 5,2 kg. aprox Ibérica 18-20 meses de Curación
Pieza 350 gr. Aprox Lomo Ibérico de Salamanca VALTURRA IBERICOS
Pieza 1'1 kg. Queso Puro de Oveja EL HIDALGO Castilla La Mancha
Pieza 400 gr. Aprox. Chorizo Ibérico Bellota Salamanca IBERICO&PUNTO
Pieza 250 gr. Aprox. Longaniza de Payés artesanal AULET “Producto Natural”
Pieza Secallona Elaboración Artesanal ALVEN 180 g. aprox.

LICORES
Botella Whisky de Malta GLENROTHES Select Reserve en estuche 70 cl.
5 Botellas Cava Brut Extra GRAN RESERVA MARIA CABANE de PARXET 75 cl.
2 Botellas Vino Tinto D.O. Ribera del Duero SITIAL 75 cl
2 Botellas Vino Blanco D.O. Penedés IGNEA de FERRET 75 cl.

TURRONES
Barra Turrón 300 gr. Alicante artesanal 67% Almendra REBOST GOURMET
Barra Turrón 300 gr. Jijona artesanal 70% de Almendra REBOST GOURMET
Barra Turrón 300 gr. Almendrado NESTLE Cal. Suprema
Barra Turrón 300 gr. Yema ARTESANIA ENRIQUE GARRIGÓS Cal. Suprema
Estuche de Bombones NESTLÉ CAJA ROJA 200 gr.
Estuche 300 gr. Mantecados y Polvorones Surtidos GAMITO
Estuche Barquillos y Barquillos de chocolate DUETTO de RIFACLI 100 gr.
Estuche Galletas de Camprodon BIRBA 150 g.

CONSERVAS
Tarro Mousse de Oca MARTIKO 190 g.
Tarro Paté de Gascogne al Armagnac LA TABLE DE ANTAN 100 g.
Tarro Espárragos Blancos 6/9 COJONUDOS REBOST GOURMET P.N.540 g
Paquete Café Molido Natural INTERMON Producto Comercio Justo 250 g.
Tarro Bonito del Norte en aceite de Oliva CAMPOS Formato 500 gr.
Tarro Filetes Anchoa en aceite CAPRIMAR de SANTOÑA-CANTABRIA 100 g
Botella Aceite Oliva Virgen Extra Sin Filtrar CORTIJO DE GOBANTES 750 ml
Tarro Melocotones Enteros en Almíbar COQUET 720 gr.
Cesta Mimbre Cocktail Frutos secos SEKITOS 300 gr.

13/10/2011 - L’última mobilització, davant el Consolat de França  

Al matí, una representació del Comitè ha lliurat una carta dirigida al cònsol, on se li exposa el nostre 

descontent amb la política de la propietària de l’empresa GDF-SUEZ. A les 6 de la tarda, els 

treballadors i treballadores ens hem concentrat davant el consolat, vestint, majoritàriament roba de 

treball per fer-nos més visibles. 

 

PROPERES PASSES: Tal com vam acordar a l'assemblea general del passat 22-09-11 i donat que la 

direcció de l'empresa no vol rectificar, ara toca convocar plenari general de delegats i delegades i 

desprès convocar una nova assemblea general per, entre tots i totes, decidir les properes accions a 

emprendre. 
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Edita: Junta Directiva de l’Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona 
Carrer del Clot 187, entresòl 2a, 08027 Barcelona. Tel. 93 351 38 39           
e-mail: sindicat@atab.cat     www.atab.cat 

 

MISSA FUNERAL PELS 
COMPANYS DIFUNTS.

Dimarts 25 d’octubre           
a les 6 de la tarda,
a la parròquia Les Saleses 
(Passeig de Sant Joan 
cantonada carrer València).

L o t e r i a  d e  
N a d a l  A T A B

4 3 .8 2 1
Ja està a la vostra disposició, 
demaneu-la als delegats del vostre 
centre. 

El preu de la papereta és de 5 €, essent
la participació de 4 €.

El preu inclou la rifa d’una panera
(combinació ONCE) composada per:

1 Televisor LCD 42”
1 Pernil Ibèric de gla
6 ampolles cava GRAMONA III LUSTROS

Aquest any la loteria té una funció
social, ja que l’import recaptat amb la
panera servirà per sufragar part de les
despeses en advocats generades pels
nombrosos conflictes oberts.
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