Un servei d’aigua de garantia
15 anys després, el PSC Mollet estem satisfets amb l’actual servei d’aigua, cent
per cent de gestió pública, que dóna SOREA a la nostra ciutat. Més enllà de les
incidències normals resultants del propi esgotament dels materials de les
instal·lacions, a Mollet hem gaudit d’un servei òptim. També valorem
positivament la pròrroga del servei per 5 anys més, un temps raonable per poder
implementar les inversions previstes, que milloraran encara més el servei i la
xarxa de distribució.
Quan es tracta de serveis bàsics i de competència municipal, no s’han de fer
experiments si aquests serveis funcionen bé. El fet que el consistori tingui la
titularitat tant de la xarxa de subministrament com de les inversions, a més de la
capacitat de fixar els preus, fan del servei d'aigua de Mollet un dels més
competitius i moderns actualment a tot Catalunya. I no ho diem nosaltres, així ho
indiquen les xifres reals.
Segons dades oficials de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), tenim un dels
preus més baixos si el comparem amb municipis de semblants característiques
(1,40 euros/m3 a Mollet, 2,61 €/m3 Àrea Metropolitana de Barcelona i 2,46€/m3
de mitjana a Catalunya).
A més, i gràcies a les millores que es van fent anualment, la nostra xarxa és més
eficient, amb una taxa de rendiment (89%) molt per sobre de la mitjana de
Catalunya (78%). Pels i les socialistes és un orgull que es tingui tanta cura d’un
bé de tan important i escàs com és l’aigua, complementat amb un sistema de
cobertura social de suport i subvencions per a famílies amb pocs recursos.
Finalment, i per posar un exemple recent, el nostre actual servei d’aigua ha
permès que les obres de renovació de les canonades del carrer La Plana s’hagin
iniciat de manera immediata i amb garanties per no deixar sense aigua a les
veïnes i veïns afectats mentre que aquestes durin. Sempre hi haurà opinions
diferents, però creiem que amb un bé essencial com és l’aigua, nosaltres
apostem inequívocament per l’experiència, la solvència i la garantia.

