
El dret a l’aigua i la pobresa energètica a Manlleu

El passat dimarts 24 de maig es va debatre a la Junta de Govern un conveni entre 
l’Ajuntament de Manlleu i l’empresa SOREA per crear un fons per fer front als rebuts 
d’aigua de les famílies amb situació d’exclusió social.

Estudiat el conveni, des de la CUP vàrem fer vàries aportacions, propostes de millora i 
plantejar alguns dubtes:
- Al conveni no hi consta el fonament jurídic i vàrem demanar que aquest s’hi afegís en 
base a la Llei 24/2015 d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Una 
Llei fruit d’una ILP i guanyada mitjançant una persistent mobilització popular, recordem-ho.
- Vàrem aportar el nostre posicionament de que pensem que en situacions d’exclusió 
social les empreses subministradores haurien d’assumir el 100% del preu del rebut i no 
només el 50% com consta al conveni.
- Vàrem demanar si els criteris d’accés del conveni, sobre unes bases del 2013, 
compleixen els requisits de la Llei 24/2015, cosa que no se’ns va saber respondre.
- Tampoc se’ns va respondre si la cobertura del conveni garanteix que cap família dediqui 
més del 30% dels ingressos a l’habitatge, ja que és la xifra que es considera el màxim que 
s’hi hauria de destinar (20% pel que fa al lloguer i un màxim del 10% dels ingressos 
familiars als subministraments).

Aquest dilluns s’escenificava l’acord a través d’una signatura pública del conveni. Veiem 
amb preocupació que l’equip de govern hagi anat més ràpid a fer-se la foto que a donar 
resposta a aquests dubtes i aportacions, tal i com s’havia compromès a fer, i que encara 
estem esperant.

De nou, volem evidenciar que la gestió directa d’un servei bàsic com és el de l’aigua és 
l’única que permet un control democràtic i que ens garanteix la plena capacitat per decidir 
col·lectivament la millor manera de fer front a aspectes tant importants com és la pobresa 
energètica a la nostra població sense la necessitat de negociar cap conveni. 
 
El febrer del 2012 el Ple aprovava amb els vots a favor d’Esquerra, CiU, PSC, ICV i PxC 
prorrogar per 20 anys la gestió privada de l’aigua amb SOREA, perdent així una molt bona 
oportunitat per obrir un debat profund a la població sobre el dret a l’aigua i plantejar la 
possibilitat de remunicipalitzar aquest servei a Manlleu.
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