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ASSEMBLEA GENERAL 10 DE GENER
Ja tenim aprovats els nous Estatuts de l’ATAB.
L'Assemblea al Centre Cívic de la Sagrada Família, ens va permetre a
tots passar unes grates hores de companyonia.
Els nous Estatuts es van aprovar per unanimitat. Han estat el fruit del
treball i de les aportacions de moltes persones, actives i pensionistes.
Els Estatuts fundacionals de 1927, els hem reformat en tres ocasions i
pensem que en aquest moment disposem d'una norma d'organització i
funcionament que és la que l’ATAB necessita avui i en el futur.
Els Estatuts es van enviar a primers de desembre a tots els afiliats i
això va facilitar la gran participació en la seva redacció definitiva. Cal
destacar que la pràctica totalitat de les esmenes, idees i propostes que
es van rebre es van recollir en el redactat, ja que totes van ser molt
positives i realistes.
Ja s'han elevat a públics a la Notaria i s'han presentat al Ministeri de
Treball per al seu registre i publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Si es produeix la creació de la nova empresa mixta de la qual Aigües de
Barcelona juntament amb EMMSA formaran part, els nous Estatuts
contemplen l'àmbit de la nova empresa.
Agrair a tots els companys que han participat en la redacció per la seva
valuosa ajuda. També agrair la presència a tots els assistents a
l'Assemblea General Extraordinària del 10 de gener.

ÚLTIMA HORA
Les entitats Associació ACORDEM, Associació Catalana
d'Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció - CODA,
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i Xarxa
per una Nova Cultura de l'Aigua, han presentat a la Fiscalia
anticorrupció denúncia contra Aigües de Barcelona.
Aquestes entitats denuncien que Aigües de Barcelona presta un
servei a la ciutat de Barcelona i la majoria de poblacions de l'àrea
metropolitana sense existir concessió.

JUNTA DIRECTIVA A.T.A.B. 12 de FEBRER de 2013
La Junta Directiva de l’A.T.A.B. es va reunir el 12 de febrer tractant, entre d’altres
assumptes, la situació judicial en què està immersa la nostra empresa amb la
Generalitat, ACCIONA i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Es van adoptar diversos acords:
CALENDARI ANUAL ATAB: Es va acordar un calendari mínim d'activitats:








Excursions Jubilats. S'intentaran realitzar amb una freqüència mensual,
sempre que es cobreixin les places. Si no es cobreixen la totalitat de les
places s’espaiarà la freqüència de les excursions.
Primer de Maig. - A.T.A.B juntament amb l’A.T.G.A. convocaran als seus
afiliats per assistir a la manifestació anual, formant un grup únic i participant
en la manifestació que organitzi la USOC a Barcelona.
1 de juny - Festa Patronal - Paellada a Begues.
5 de Novembre. - Funeral a les Saleses pels treballadors morts l'últim any.
30 de novembre. - Sopar.

Si algun grup d'afiliats sol · licita realitzar qualsevol classe d'activitat, es tractarà a
la Junta i es veurà la possibilitat de realitzar-la.
BANC D'ALIMENTS: S'acorda que ATAB destini 100 € mensuals al banc d'aliments
mentre persisteixi la situació d'emergència social actual. Igualment, s'acorda
realitzar durant el mes de març una campanya entre el personal actiu i pensionista
per tal de recaptar fons amb els que comprar aliments i lliurar-los al Banc
d'aliments amb destinació als menjadors de Càritas de Barcelona.
PENSIONS: S'analitza la iniciativa del Col·lectiu d'Advocats Ronda que ha promogut
reclamacions per l'aplicació de l'IPC pel Govern respecte de les pensions de l'any
2012. Tenint en compte la mobilització dels pensionistes respecte de la retallada
dels complements de pensió d'Aigües s'acorda, que pel que fa a les pensions de la
Seguretat Social, fer un seguiment d'aquest assumpte, per si en un determinat
moment es valora realitzar alguna acció al respecte.
Si algun afiliat desitja rebre una còpia de l'acta de la reunió pot sol·licitar-la i se li
enviarà per correu.

AIGÜES DE BARCELONA BONFICARÁ PARCIALMENT LES FACTURES DE
SUBMINISTRAMENT A LES PERSONES MÉS VULNERABLES
Les persones més vulnerables ateses per Càritas veuran bonificats seus rebuts
aproximadament en un 50% per un període de quatre mesos a un any.
Aquest és un acord molt positiu que permetrà a Càritas destinar aquests imports a
realitzar altres accions de caràcter social.

DE L’1 AL 31 DE MARÇ: CAMPAYA SOLIDÀRIA
El passat Nadal els treballadors i pensionistes d'Aigües de Barcelona, vam participar
en la iniciativa del Comitè de col·laboració amb el Banc d'Aliments i vam recollir una
tona d'aliments que van ser lliurats al Banc d'Aliments de Barcelona. En aquesta
ocasió es va aprofitar el lliurament del lot, però aquest sistema de recollida de
paquets amb aliments, requereix una infraestructura i una presència en els centres de
treball que fa complicat realitzar aquesta gestió.
Els menjadors socials posen el plat cada dia i no només per Nadal. Amb més de 6
milions de treballadors en atur, amb més d'un milió de famílies en què no entra un sol
euro per estar tota la família en atur, no podem quedar-nos quiets esperant que
aquesta situació l’arreglin els polítics o les cúpules sindicals. Com a treballadors
nosaltres podem i hem de col·laborar, si més no, en el sustent dels nostres companys.
Hem vist en les cues dels menjadors de Càritas a persones que coneixem, fins fa poc
treballadors com nosaltres, exactament igual que nosaltres. També hem vist com es
busca en els contenidors d'escombraries prop de supermercats. Podem mirar a una
altra banda? Amb una mica de tots, podem fer molt que ajudi a que 3 de cada 10
nens que avui passen fam puguin menjar. Quants milions estan sobrevivint de la
pensió dels jubilats i vídues?. Entre nosaltres hi ha jubilats i vídues que ho saben molt
bé.
Per això la Junta Directiva de ATAB ha adoptat l'acord següent:
ATAB obre un compte amb una aportació de 300 €.
De l'1 al 31 de març, tots els treballadors actius i pensionistes podrem fer aportacions
al compte obert a aquest fi.
El 31 de març amb els diners recollits es contactarà amb Càritas perquè ens indiquin
els aliments que en aquest moment més necessiten, i membres de la Junta de ATAB
s'encarregaran de comprar els aliments que se'ns indiquin i lliurar-los en els
Menjadors de Càritas.
Un cop efectuat el lliurament es publicarà una llista amb les inicials de les persones
que hagin efectuat aportacions i l'import de cadascuna, fotocòpia de la factura de la
compra dels aliments i fotocòpia del rebut del lliurament. El personal actiu podrà
comprovar el seu ingrés en els taulers d'anuncis dels centres de treball i els
pensionistes rebran aquesta informació a través d'EL TORREÓN.
Podem fer l'ingrés de qualsevol quantitat per petita que sigui en qualsevol oficina de la
Caixa o a la nostra pròpia oficina, facilitant el número del compte. Indicar el vostre
nom i cognoms al fer l'ingrés. Es publicaran les inicials.

COMPTE PER EFECTUAR INGRESSOS AMB DESTÍ AL BANC D’ALIMENTS:
LA CAIXA 2100–3235–38-2200282372.
Estem esperançats en la resposta dels treballadors actius i pensionistes d'Aigües de
Barcelona. Acabada aquesta campanya de març, contactarem amb companys d'altres
grans empreses de serveis de Barcelona convidant-los a fer el mateix. Junts podem.

GRAN XATONADA
DISSABTE 23 MARÇ

VILA-RODONA
Sortida les 8.00 del Passeig de Sant Joan - València i a les 8.15 de la Central
Cornellà.
Ens dirigirem a Santa Margarida i els Monjos, on esmorzarem: pa amb tomàquet i
embotit, aigua, vi i cafè.
Seguirem ruta cap Vila-rodona, localitat on visitarem les caves artesanals Castell
d'Or, on
ens mostraran tot l'art que es fa servir per aconseguir el Cava.
Seguidament ens desplaçarem a Vilafranca, on recorrerem el casc antic.
Tornarem al Restaurant, on ens serviran el menjar:
MENÚ XATONADA:
- Pica Pica (Croquetes de pollastre, patates xips, olives i fruits secs
- Xatonada (amb assortiment de tres tipus de truites)
- Garró de pernil al forn
- Postres
- Aigua, vi, cava, i gotes.
Després del menjar: Ball amb música de tots els temps.
A una hora prudencial tornarem a Cornellà i Barcelona.
PREU. -

Afiliats i cònjuge. 32 €
Familiars i convidats 35 €

RESERVES. - Trucar al 93.351.38.39 o al 664.178.532, de 10 a 14 hores
PAGAMENT RESERVES COMPTE DE LA CAIXA: 2100-3235-38 – 2200282372

En efectuar el pagament indicar nom i cognoms

