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EVOLUCIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT
D’AIGUA A OLESA DE MONTSERRAT
La població d’Olesa no és aliena a la crisi que s’està patint, la
manca de consum també afecta el subministrament d’aigua.
En el que portem d’any 2013, en els dos primers bimestres,
s’han posat a la xarxa 38.323 m3 menys que el mateix període
de l’any passat. Això està fent que els ingressos previstos hagin
baixat. Tot i això, s’han seguit mantenint els 6 m3 al bimestre
a cost zero, que implica uns 50.000 m3 al bimestre (16.270
euros deixats d’ingressar al bimestre).El consum dels litres per
habitant i dia va disminuint any darrere any i els impostos van
pujant.

El cost de l’aigua puja poc en comparació al preu. El preu
s’incrementa a causa dels impostos i cànons amb què està
gravada l’aigua, i la tendència és que pugi més. Malgrat tot,
l’acurat seguiment de la despesa, de moment, està permetent
que els cooperativistes puguem continuar disposant d’aquests
metres cúbics d’aigua a preu zero.
En la gestió de l’explotació es busca, en tot moment, l’equilibri
pressupostari, ajustant la despesa al ingressos obtinguts.

Miquel Egea
Director gerent
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EL CONSUM DE L’AIGUA
La valoració que fa el nostre Gerent sobre la tendència a la
baixa de volum de subministrament d’aigua, és una realitat
que es dóna a tots els poble i ciutats del nostre entorn i de
Catalunya. Una de les raons d’aquest baix consum per capita,
no és la manca de recursos hídrics, atès que els embassaments
estan a més del 90% de la seva capacitat.
Els anys 2007/2008 es va produir un període de sequera
sever. Els consums eren de 119 litres/habitant /dia, al 2012
varen ser 113 l/h/d, un 5% menys. Enguany comptem que
el resultat estigui entre 106/107 l/h/dia. Aquest consum
domèstic és molt baix, si el comparem amb els països de l’UE.
Són consums propis de pobles que no tenen recursos hídrics i
els hi maca infraestructura hidràulica, que no és el nostre cas.
L’OMS té valorats uns consums més alts en països similars
al nostre. Una mitja de 113 l/h/d, vol dir que, per la banda
baixa, hi ha consums inferiors a 70 l/h/d; consums que donen
entendre una previsible falta d’higiene. Afegir que, durant
l’estiu moltes famílies aprofiten l’estada en centres esportius,
pavellons, piscines, etc.. estalviant-se la dutxa a casa.

La penúria econòmica de moltes famílies és una de les raons
principals que ha causat aquest comportament en el consum.
A aquest escenari socioeconòmic li hem d’afegir la fiscalitat
que l’Administració aplica al consum d’aigua. Un cànon que
“castiga” els consums que sobrepassen els 18m3/mes, pagat
cada m3 de més, quatre vegades més car que el preu de
l’aigua.
L’educació de l’estalvi i la sostenibilitat, és molt important i
necessari que es fomenti; l’Agència Catalana de l’Aigua ho ha
de fer, però ha de considerar el subministrament de l’aigua com
un bé necessari, imprescindible per a la vida i un bé públic
(de tots), mai con un producte comercial en el qual s’hi hagi
d’imposar uns cànons, més propis d’altres subministraments
energètics.
Des de la CMO, continuarem exercint la Gestió, amb l’única
finalitat de ser útils al poble d’Olesa i a tots el socis.

Joan Arévalo i Vilà
President

Segueix-nos al facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl i visita el nou web www.cmineraolesana.cat

