9.

aigua

L'aigua és un bé comú
imprescindible per a la via i com a tal
ha d'estar a l'abast de totes les
persones i sota cap concepte
gestionada per a grans empreses
que només en busquen el lucre.
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L'aigua és un element imprescindible per la vida de qualsevol comunitat.
Salt ha tingut sempre una estreta i intensa relació amb l'aigua. Ha emergit i
s'ha consolidat com a poble gràcies a l'aprofitament dels recursos que li
proporciona l'aigua des de temps immemorials gràcies a la sèquia Monar, el
riu Ter, la riera Maçana, el Rera Mus i la riera Marroc. Primer, desenvolupant
una intensa agricultura i posteriorment amb la implantació de les fàbriques
tèxtils i les centrals elèctriques.
En els darrers anys la gestió de l'aigua ha esdevingut un tema de debat clau,
especialment en el nostre territori, amb un clima i un règim de pluges de caire
torrencial amb llargs períodes de sequera. En aquest sentit s'ha extès un nou
corrent de pensament conegut com a “nova cultura de l'aigua” segons el qual
l'aigua, pel fet que és un bé imprescindible per a la vida, s'ha de distribuir
equitativament entre tots els éssers vius. L'eix principal d'aquesta concepció
és que es deixa de considerar l'aigua únicament com un recurs i se'n
comença a parlar com a element bàsic dels ecosistemes hídrics i com a peça
fonamental per a la bona preservació de la qualitat ambiental, la qual al seu
torn garanteix la preservació de l'aigua com a recurs.
En l'àmbit europeu, aquest nou corrent es materialitza en la Directiva Marc de
l'Aigua, que dóna un marc d'actuació comú sobre la gestió de l'aigua a tots els
estats membres de la Unió Europea.
Per aquesta raó perquè l'aigua és un bé comú volem convertir l'Ajuntament en
un impulsor del compliment dels objectius de la Directiva Marc de l'Aigua
(Directiva 2000/60/CE ) a nivell municipal alhora que treballarem per garantir
que les eines de gestió conjunta del Ter i la sèquia Monar permetin la
connectivitat biològica d'aquests dos espais.
Concretant a nivell de propostes,
 Treballarem per aconseguir la gestió pública directa de l'abastament

d'aigua. (remunicipalització de l'empresa AGISSA).

 Garantirem l'accés de tota la població a l'aigua, a través de les fonts

públiques i promovent mesures encaminades a garantir el
subministrament domiciliari a les llars. Obrirem i dignificarem totes les
fonts públiques de Salt.

 Renovarem el clavegueram obsolet per un que inclogui la separació de les

aigües pluvials i residuals i totes aquelles reformes que evitin la pèrdua de
recursos hidràulics.

 Fomentarem mesures de minimització de consums de l'aigua entre la

ciutadania i en especial a les instal·lacions municipals.
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 Revitalitzarem el Museu de l'Aigua com a espai de difusió de l'aigua com a

recurs local i universal.

 Exigirem un control democràtic de la gestió de l'ens que coordina els

municipis de la conca hidrogràfica del Ter

 Potenciarem la recuperació d'espais naturals relacionats amb l'aigua,

especialment dins el Parc de les Deveses.
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