
 

 
 

  Benvolguts, benvolgudes 
 
Em dirigeixo a vosaltres amb la voluntat d’aclarir-vos de primera mà les informacions 
que darrerament han circulat pel municipi i aparegut en premsa, en relació a una 
querella presentada per un grup molt concret de persones d’Aiguaviva Park contra la 
meva figura i persona. 
 
La querella en qüestió està relacionada amb la prestació del servei d’aigua potable i 
està presentada i promoguda pel mateix grup de personatges exaltats que sovint 
vénen a fer intervencions irrespectuoses al Ple Municipal, o els mateixos 
personatges que anys enrere actuaven amb actituds que tots ens sou coneixedors a 
més de que eren els guàrdies de corps d’en Valdivieso. Alguns d’ells, són els que 
com a junta usurpadora de veïns, va actuar irregularment “perdonant rebuts 
d’amiguets”, però que ben aviat s’aclariran les seves responsabilitats, entre altres 
coses.  
 
El petit grup, que fa molt soroll, que s’exalten i intimiden, que presenten querelles i 
contenciosos tot el dia (“denunciantes litigantes” és el tèrme de l’argot jurídic que els 
defineix), però que són els que són; no hem d’oblidar-ho. 
 
La querella d’aquests personatges és fonamentalment contra l’empresa prestadora 
del servei d’aigua, però s’ho han fet venir bé per posar-m’hi pel mig. Personalment 
estic molt tranquil i confio que s’aclareixi que les acusacions que em fan són 
absolutament infundades; és més, considero que el que hi ha al darrera d’aquestes 
denúncies és mala fe, interessos obscurs, falsedat i la voluntat de perjudicar-me 
políticament. El més important és que puc justificar i acreditar que des de la passada 
legislatura hem iniciat un procés determinat i ferm de municipalització del servei 
d’aigua, assolint resultats concrets i demostrables. 
 
També aprofito aquesta ocasió per dir que algun treballador i regidors de govern 
actual, temps enrere varen rebre cartes amenaçadores i em fa recordar tot plegat 
amb aquells temps en que algunes persones intentaven atemorir i intimidar d’altres 
veïns que discrepaven d’ells o els treballadors de la benzinera que es va tancar de 
Mas Cabanyes. 
 
Com probablement ja sabeu, des de la passada legislatura, l’equip de govern 
municipal que represento ha fet avenços molt importants en la municipalització 
absoluta del servei d’aigua al municipi. Des de la crisi d’abastament del 2014 hem anat 
fent totes les passes que tocaven per arribar a tenir un servei 100% municipal, de 
qualitat i pel damunt de tot garantint l’abastament, per al 100% dels veïns: la comissió 
de la Memòria de municipalització amb representants polítics i veïnals, l’aprovació de 
l’ordenança per regular el període fins a la completa municipalització, la posterior 
aprovació de la memòria de municipalització, la 1a fase de la canonada 
d’interconnexió amb la canonada del CCB provinent del Pasteral (que garantia 
l’abastament d’aigua als veïns de Vidreres), la recepció de la urbanització de la Goba, 
etc. Ho hem explicat diverses vegades, la darrera en l’Infovidreres d’abans de Nadal. 
Durant aquest primer trimestre del 2019 completarem les recepcions d’Aiguaviva, 
Terrafortuna i Puigventós (després de la feina feta aquest últims mesos), i sobretot i 
més important, aquests primers mesos del 2019 ja s’està executant l’obra de la 
canonada que connectarà definitivament Vidreres amb la canonada del Pasteral.  
 
 



 

 
 
És innegable que nosaltres sí hem avançat molt en el procés de municipalització de 
l’aigua, els fets, els projectes iniciats i objectius assolits ho demostren  
 
Entenc en tot cas que preocupi la lentitud d’aquest procés, que els veïns afectats 
vulguin que aquest procés fos més ràpid. Tots els implicats, des dels tècnics, juristes, 
o els propis membres del govern; hem fet tot el possible per escurçar els terminis 
d’aquest procés, però els entrebancs jurídics, urbanístics i tècnics, ho han retardat. 
Però hi ha temes que no permeten dreceres, o com a mínim no permeten dreceres 
amb garanties jurídiques absolutes. Per això hem fet el camí amb lentitud per la millor 
cobertura jurídica possible. Els riscos d’anar més ràpid, potser els hauria assumit a 
títol personal com a Jordi Camps, però com a alcalde que representa la institució, no 
podia fer-ho. 
Davant de tot el que hem explicat de totes les tasques que hem realitzat, per solucionar 
la problemàtica en tots els aspectes, creiem que no ens mereixem un tracte d’aquest 
tipus. Sobretot quan hem sigut l’únic equip de govern que hem treballat per arreglar 
un tema històric de fa més de 30 anys; i ho hem fet escoltant a tothom i fent partícips 
als veïns i regidors de l’oposició, i ens acabem trobant en aquesta situació. Tenim clar 
que és un tema polític, que hi ha interessos electoralistes, per fer mal, i estem molt 
dolguts per les actituds que tenen i han tingut els protagonistes en primer pla, i en 
segon pla, d’aquesta lamentable denúncia que només vol fer mal. 

 
 
 

Atentament, 

Jordi Camps i Vicente 
Alcalde de Vidreres 

 
En representació de tot l’equip de Govern de Vidreres 


