
L L E I D A
A S S E M B L E A
en defensa dels serveis públics

L’ Assemblea en Defensa dels Serveis 
Públics és una plataforma ciutadana, 
formada per quinze entitats, col·lectius i 

persones a títol individual que defensem la propietat pública dels serveis 
municipals. L’ADSP neix al mes de gener, en el marc d’una Audiència Públi-
ca, en la que es va debatre la constant privatització dels serveis públics per 
part de l’Ajuntament de Lleida (servei de neteja viària; servei de neteja i 
manteniment d’edificis, locals i intal·lacions; enllumenat públic; renovació 
de la concessió del servei de transport urbà i del servei d’abastament i 
sanejament d’aigües).

Entenem que les privatitzacions no son garantia de cohesió social ni 
d’universalitat d’accés als serveis bàsics per a tothom i que, tal com es 
pot comprovar als serveis ja privatitzats, precaritzen a les treballadores i 
treballadors.

Entenem que és la ciutadania qui hem de decidir si cal o no privatitzar 
un servei públic i en aquest sentit vam emplaçar a l’Ajuntament a celebrar 
una consulta ciutadana. A manca de resposta prenem la iniciativa i el dia 
25 de maig organitzarem una consulta en què els lleidatans i lleidatanes 
podrem expresar si volem que el servei d’abastament d’aigua sigui públic 
o privat. La farem en el marc del Multireferèdum 2014, que farà crèixer la 
democràcia directa i de base arreu del país.

Et convidem a participar de l’Assemblea  
i fer créixer la democràcia a Lleida!

2 5
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Vols que el servei d’abastament 
d’aigua de Lleida sigui gestionat 
directament per l’ajuntament?
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Et convidem a participar de l’Assemblea i fer créixer la democràcia a Lleida!

Buscan’s al Twitter (@Serveis_Publics), Facebook,  
al blog : https://serveispublicslleida.wordpress.com/ 

Contactan’s: serveispublicslleida@gmail.com 
 
I pel dia 25 de maig, comptem amb tu!

L’aigua es nostra

DEFENSEM-
LA!

2 5
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LLEIDA
ASSEMBLEA en defensa dels serveis públics

L’aigua és nostra, defensem-la!

Neteja viària
Manteniment d’edificis, locals i instal·lacions 

Transport urbà 
Servei d’abastament d’aigua i sanejament

Radars
Control semafòric

Enllumenat públic
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