
La Comunitat Minera Olesana Sccl. està 
endegat aquest projecte perquè l’aigua 
és essencial per al desenvolupament so-
cial i econòmic d’Olesa.

Sabem que l’aigua s’ha de gestionar com 
un recurs irregular i escàs, en quantitat i 
qualitat, tenint en compte els seus costos 
socio-econòmics i ecològics.

El projecte té com a objectiu garan-
tir i diversificar les fonts de proveïment 
d’aigua i, millorar la qualitat organolèp-
tica d’aquesta, entenent que la garantia 
és la capacitat de prestar el servei en la 
situació més desfavorable (episodis llargs 
de sequera) fent prevaldre la sostenibili-
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tat econòmica i social, i també, la racio-
nalitat en la gestió del recurs.

L’alternativa a la gestió directa de l’aigua 
per els Ens públics no és la privatitza-
ció, sinó la democratització. La gestió de 
l’aigua passa per decisions polítiques, és 
evident que existeix una forta politització 
en la gestió hidràulica i això comporta 
problemes en la recuperació de les inver-
sions (endeutament de l’ACA, ATLL ...). 
Quan parlem de la Gestió de l’aigua, cal 
separar la Gestió de la demanda i la Ges-
tió de l’oferta.
En la Gestió de la demanda, podem dir 
que a Olesa hi ha prou aigua i, el que 
cal és aprofitar-la bé i gestionar-la amb 
racionalitat.
En la Gestió de l’oferta hi ha tres fac-
tors limitants; el mateix recurs hídric, 
l’energia i els diners.

PROJECTE  “OLESA,  
AIGUA SEGLE  XXI”

Tant la Gestió de la Demanda com la Ges-
tió de l’oferta s’han de complementar.

La Tarifa i el preu del Servei ...
El servei d’abastament d’aigua inclou dos 
serveis en un: el dret a disposar d’aigua 
en quantitat i qualitat adient a casa nos-
tra, en qualsevol dia de l’any en funció de 
les nostres necessitats.

Assegurar el dret de l’aigua implica la ne-
cessitat d’oferir un mínim de recurs als 
ciutadans, a un preu d’acord amb el seu 
cost (just-preu).

L’aigua “confort” i “industrial/comercial” 
en canvi, han de tenir un preu  que faci 
possible l’amortització de les inversions 
(Directiva Marc EU de l’aigua, obliga a la 
recuperació dels costos relacionats amb 
l’aigua inclòs el medi ambient).

La Comunitat minera oLesana 
voL seguir tenint un “modeL” 
propi de gestió en L’abastament 
d’aigua. 

tenim més de 140 anys d’història, tenim 
una única missió que és l’abastament i, 
tots els olesans hem estat protagonistes 
dels canvis,que han fet possible la trans-
formació  i modernització de la Comunitat.
olesa ha tingut excel·lents grups de perso-
nes que ha fet possible la millora del servei, 
que han estat els guardians de l’aigua . La 
nostra societat és un fet diferencial dintre 
del sector de l’aigua a Catalunya i espanya.
davant d’aquestes evidències irrefuta-
bles, endeguem el projecte “olesa, ai-
gua segle XXi”, comptant amb la màxima 
col·laboració de tots els socis de la Cmo. 

moltes gràcies a tots.


