Opinió

Què en pensen de: La gestió de l’aigua
La millor gestió per Centelles

Un bé públic, escàs i de primera necessitat

L’aigua és un bé públic i escàs i es gestiona a través de les
xarxes municipals a tots els usuaris i usuàries del terme municiAlcalde
pal. Històricament venia de dues empreses privades i al llarg dels
anys diverses circumstàncies van fer que es municipalitzés el servei: El 4 de maig de 1987 es va indemnitzar el titular de la xarxa de
Falgueras i els seus punts de recollida van passar a ser de la propietat municipal -les mines de
Vinyoles, del Gorg Negre i diversos pous que hi havia a l’entorn del municipi-; i més endavant,
el juny de 1999, es va adquirir la xarxa de Vall-llosera, l’altre propietari.
Durant 4 anys va estar en gestió directa municipal. Es va fer un Pla director i es va iniciar la
construcció d’unir els grans cabals d’aigua amb un dipòsit regulador, a Vinyoles. Després s’havien d’anar canviant les xarxes, que estaven molt obsoletes, i algunes d’elles encara funcionaven amb plom o amb fibrociment, que ja començava a estar prohibida la seva utilització. Això
va comportar problemes d’avaries i de canvis importants, ja que es funcionava amb aforament
i s’anaven canviant per comptadors, i l’equip de govern d’aquella època va decidir treure-ho
a concessió. El primer contracte va ser el juny de 1992. Aquesta concessió es va fer perquè
el cost econòmic de gestió directa era molt elevat, essencialment perquè en aquell moment
de canvi hi havia molta diversitat d’accessoris, les canonades eren molt diverses i no seguien
cap pauta del Pla director i s’havia de tenir recanvi de tots, cosa que encaria el manteniment
de la xarxa d’aigües i comportava que dels fons municipals s’haguessin d’aportar molts diners.
Aquesta concessió ha fet totes les instal·lacions del Pla director així com millores d’altra
índole com poden ser la construcció d’hidrants. També va entrar a la portada d’aigües d’Osona Sud, que ha estat la garantia absoluta del subministrament de l’aigua al municipi, ja que
la contaminació dels aqüífers és molt gran, per perclorat i d’altres de nitrats produïts o per la
indústria o per les granges. Si tenim en compte que la normativa ha anat essent cada vegada
més exigent i que la part sanitària està absolutament controlada, fa que la concessió sigui un
opció. Això no vol dir que més enllà de qualsevol activitat hi ha les persones i pot funcionar
excel·lentment bé d’una altra manera.
Ara, pel que fa als recanvis i als materials d’us, la xarxa està molt més unificada i hi ha
un canvi substancial, les empreses no tenen estocs de material, sinó que tot es compra en
funció de les necessitats. Per contra, les exigències tècniques i sanitàries són molt elevades
i això encareix el servei, ja que les analítiques les ha de fer una empresa especialitzada i la
capacitat de resposta sempre és més gran si està molt especialitzada en un servei. Amb el
temps que queda de concessió hi ha el temps suficient per a plantejar totes les opcions i la
que sigui millor per Centelles.

A Centelles des de fa anys hi ha una part del consum
d’aigua de boca que prové de la Xarxa de Distribució en
alta del Ter, perquè els recursos propis de les mines i
pous del municipi, no són suficients per cobrir el consum
actual (més elevat any rere any) de la població actual (en creixement). Quan hi ha
aigua tirem molt de les mines de Vinyoles, però quan n’hi ha poca és imprescindible recórrer al pou de Can Buenos que té problemes greus de contaminació per
abocaments (que costen molts diners de sanejar), i de la portada del Ter a Osona
sud.
La gestió de l’aigua es divideix en dues parts: el subministrament en alta (portar
l’aigua des de l’origen -el riu Ter- fins a Centelles), i el subministrament en baixa
(la distribució de l’aigua dins del municipi que permet fa arribar l’aigua a les aixetes
de les cases. Avui l’Ajuntament de Centelles té delegades les competències de
subministrament en alta al Consell Comarcal d’Osona, a través de l’empresa mixta
Aigües Osona (que tot i que és majoritàriament participació pública, un 24% és
propietat de Sorea). I d’altra banda, Sorea SA, del grup AGBAR- SUEZ, també té la
concessió de gestió del subministrament en baixa de Centelles des del 1992 quan
es va externalitzar el servei, adjudicant la gestió a una empresa privada. SOREA
ha anat mantenint el servei fins l’actualitat i la concessió vigent és fins l’agost del
2027. Fins llavors es fa difícil poder plantejar cap canvi en la forma de gestió. Tot i
que la gestió pública dels serveis municipals no es garantia que siguin més econòmics i eficients (sempre depèn de com es fa la gestió), l’aigua és un bé que s’ha de
garantir a tothom, cal que des de les administracions públiques es pugui exercir un
control sobre el servei, que molt sovint passa per la pròpia gestió. Amb una gestió
directa i eficient, on fos prioritari l’interès general el consum de l’aigua esdevindria
un servei més controlat, més transparent i on els beneficis es podrien reinvertir per
la millora del servei i afavorint les persones amb més dificultats. El servei de distribució d’aigua, ben gestionat de forma directa i associada aporta beneficis. Des
d’Arajunts creiem que seria millor que aquests beneficis, com en la distribució de
l’electricitat a Centelles (amb l’Electra Municipal), es quedessin al municipi.
Malauradament encara haurem d’esperar temps per poder entomar un debat
rigorós, a partir d’una valoració exhaustiva del que suposa la remunicipalització
del servei. Haurem d’esperar fins al 2027, i en els propers 10 anys poden canviar
moltes coses.

Un replantejament nou

Apostem per la remunicipalització

Regidora d’Ara Junts
per Centelles

El debat de si la gestió de l’aigua ha
d’estar en mans públiques o privades està
actualment en alça. Durant les últimes
Militant de la CUP
dècades a molts municipis de Catalunya
s’ha apostat per la privatització del servei
comportant moltes vegades, per part de les empreses concessionàries, incompliments dels contractes, mala gestió dels
recursos hídrics i el mal estat de les infraestructures de subministrament.
Però a l’actualitat la tendència sembla haver donat un gir de
180º, doncs molts municipis com Terrassa, un cop analitzada
la gestió per l’ens privat, han decidit remunicipalitzar l’aigua. A
Catalunya tot i que la remunicipalització és molt recent i s’ha
dut a terme en pocs municipis, allà on s’ha fet els efectes beneficiosos es comencen a notar. Dos exemples representatius
poden ser el cas del Figaró on en 4 anys s’ha incrementat
l’eficiència de la xarxa d’aigua del 30% al 70% disminuint les
pèrdues i costos derivats. L’altre cas seria el de Montornès del
Vallès on després de 50 anys de gestió privada el rescat del
servei ha premés introduir criteris de transparència i una bonificació del 50% de la tarifa a les famílies amb menys recursos.
Així doncs, degut a aquestes raons i moltes d’altres que es
podrien anomenar i explicar, des de la CUP Centelles apostem
per a la remunicipalització de l’aigua en vistes a oferir una millora en la infraestructura hídrica i en la gestió dels recursos
que, en conseqüència, repercuteix en el ciutadà a través d’un
servei de qualitat i una millora en les condicions ambientals
del municipi.
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La riquesa de l’aigua és inqüestionable, per les
plantes, les verdures els animals i els homes “l’aigua
és vida” el control d’aquest bé tan apreciat i necessari ha estat objecte de guerres, acords i desacords
econòmics que han marcat la història. Quant obrim l’aixeta i raja, potser la
majoria de vegades no s’hi dóna la importància cabdal que té, encara que
últimament sembla que quelcom canvia en aquest aspecte.
Que hi ha a darrere d’això?, la qualitat d’aquesta, les conduccions, els
pous, i els tractaments, perquè sanitàriament sigui potable i arribi en condicions a les nostres llars. Això va directament relacionat amb el preu que
paguem cada dos mesos del seu consum, encara que hi ha altres factors
per marcar el preu. Al nostre poble des de l’any 1992 per problemes en
el subministrament i les conduccions, i cedint per les pressions de molta
gent, es va decidir donar la concessió a Sorea, SA per la seva distribució
per 5 anys inicialment, concessió que han prorrogat fins a 3 vegades més
i que els ha permès allargar-ho el 2027. D’on surt el preu que paguem?,
una part dels impostos que la Generalitat té sobre el consum (per cobrir
les despeses de sanejament pous, rieres, depuradores i altres), i sumant
el mateix consum de l’aigua, més acondiciament de xarxa i serveis, dóna
el preu final.
Què comporta a dia d’avui tenir donada tota la gestió?, doncs que a part
de les inversions que s’han de fer les determina l’empresa concessionària
i les fa ella, per tant si es determina que aquestes han d’anar a tarifes que
és el que passa la major part de les vegades a Centelles, el rebut es veu
incrementat en relació a altres poblacions, i sobretot en trams baixos, o
vénen a negociar-se amb un allargament de la concessió, que és el que ha
passat i per això el venciment és fins al 2027.
Què en pensem?, doncs hem comprovat que en altres pobles el rebut
és més barat, i que algun poble de la comarca que ha trencat amb una concessionària gran i ho ha donat amb un altre de petita i de proximitat, deslligant el preu de l’aigua i els impostos, de les inversions que s’han de fer
a la xarxa, i donant-ho a pressupost a gent de proximitat, surt bastant més
barat. Per tant creiem que potser és l’hora de fer un replantejament nou.
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