
 
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP TORELLÓ- 

SOM POBLE A FAVOR D’OBRIR EL DEBAT 

SOBRE EL FUTUR DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA 
 

L’aigua és un element indispensable per a la població i els ecosistemes. Una 

necessitat bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns. Els 

beneficis generats de la seva gestió s'haurien d'invertir en fer més eficient la seva 

distribució, en retornar l'aigua al medi amb la millor qualitat possible, així com 

garantir els cabals ambientals als rius i la integritat dels ecosistemes aquàtics. 

L'aigua és, a més, un dret humà reconegut per les Nacions Unides en la seva 

resolució 64/92 que aprovada el 28 de juliol de l'any 2010 en què es diu textualment 

que "l'accés a l'aigua potable i al sanejament és un dret humà essencial per a gaudir 

plenament de la vida i de tots els drets humans". 

 

La gestió de l’aigua en baixa és una competència municipal, que sigui quina sigui la 

seva fórmula de gestió, la responsabilitat de la gestió d’aquesta sota els principis del 

bé comú és innegociable. 

 

A Catalunya, la majoria de municipis tenen derivada la gestió de l'aigua i el control 

del seu cicle a empreses privades, només un 20% dels municipis catalans gestionen 

l'aigua directament sense externalitzar-ne el servei. Malgrat això, són diversos els 

ajuntaments de casa nostra que han decidit recuperar-ne el control seguint la 

tendència mundial en què cada vegada més ciutats, regions i països decideixen girar 

el full de la privatització de l'aigua per a remunicipalitzar els serveis, recuperant el 

control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament. En l'informe de 2014 del 

Transnational Institute (TNI) i la Public Service International Research Unit (PSIRU) 

s'han registrat 180 casos de remunicipalització de l'aigua. Entre ells, hi destaquen 

ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La 

Paz. Aquestes experiències, com algunes de més recents a Catalunya (Mataró, 

Manresa, Montornès del Vallès, Arenys de Munt, etc.) demostren la tendència a 

l'alça de la gestió pública del serveis relacionats amb l'aigua amb la incorporació de 

criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i proximitat.  

 



 
 

 

La remunicipalització és, per tant, la reconversió en servei de gestió pública dels 

serveis de subministrament d'aigua i de sanejament anteriorment privatitzats. Més 

precisament, la remunicipalització és un procés de transició dels serveis d'aigua, de 

qualsevol forma de privatització a la plena propietat i gestió públiques, sota control  

públic. 

 

Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a Torelló, SOREA (grup 

ABGAR - Eau de Suez) finalitza l'any 2018, des del grup municipal de la CUP Torelló 

- Som Poble entenem que és necessari obrir un debat públic entre els grups polítics i 

la població de Torelló per a poder valorar conjuntament quina ha de ser la millor 

forma de gestió d'aquest servei 

 

Per tot això, instem al Ple municipal de Torelló a adoptar els següents acords: 

 

PRIMER: Crear una comissió formada per tècnics especialistes i representats dels 

diferents grups polítics del consistori municipal perquè, durant l’any 2016, estudiï, 

debati i treballi sobre el servei de gestió de l’aigua per aportar elements de judici que 

permetin valorar quin és el model més convenient per  a Torelló. 

 

SEGON: Sotmetre, al llarg de l’any 2016, a informació pública i debat ciutadà el 

model de gestió de l'aigua a Torelló, procurant comptar amb la presència de 

persones i col·lectius especialitzats en el tema i amb tots els agents que actualment 

en gestionen el servei. 

 


