L’aigua, un dret humà
L’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà essencial, i tota
persona l’ha de tenir garantit. Fins fa uns anys ningú es plantejava que el servei
no el prestés una empresa privada. Era així a tot arreu. Ara, la remunicipalització
és notícia, ja que diversos ajuntaments hi han apostat, com Montornès o
Terrassa, però també París o Berlín. La remunicipalització és la reconversió del
servei a gestió pública. L’ajuntament, que té competència en l’aigua i el
sanejament, en recupera la gestió.
Ens preguntem si actualment l’ajuntament té realment el control, el coneixement
i “govern” sobre la concessió. Davant d’aquest dubte, davant el fet que l’aigua no
és una mercaderia amb el que s’hi hagi de fer negoci, i que creiem en la defensa
dels serveis públics, des de Canviem Mollet, ens sumem al moviment que creu
en tornar la gestió de l’aigua a mans de l’ajuntament. I així ho dèiem al nostre
programa, “ Proposta 145. Portar a terme una auditoria tècnica per avaluar els
costos per la prestació del servei d’aigua, i l’estudi de la possibilitat de
municipalitzar el servei.” Allunyant-nos de criteris mercantils i de generar
beneficis, es pot garantir més transparència, sostenibilitat, participació i
proximitat.
La concessió amb l'empresa SOREA, acaba l’any 2020 i per tant és ara el
moment d’iniciar un debat públic per valorar quina ha de ser la millor forma de
gestió, i fer el pas cap a la municipalització.
Estem satisfets que el Ple aprovi la creació d’una comissió d’estudi, debat i treball
en aquest tema, aportant tota la informació tècnica, econòmica i administrativa.
Desitgem que el debat ciutadà posterior sigui transparent, on veïns i veïnes
tinguin tota la informació per formar-se un criteri.
Canviem Mollet treballarem activament per posar aquesta qüestió com a un
element central, i per avançar cap a un altre model que aporti més benefici social.

