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Presentació del informe:  

Estat de la xarxa d’aigua potable a Bigues i Riells del Fai.  

Gener 2014. 

El passat mes d’octubre la secció Local d’Esquerra Independents vam encetar un treball 
sobre l’estat dels pous i depòsits del municipi. Durant els mesos d’octubre, novembre i 
desembre vam fer les visites pou per pou i dipòsit per dipòsit. El mes de desembre l’equip 
de govern presenta dins el BIR un informe dels diferents dipòsits i pous. 

El mes de Gener, la secció local d’esquerra independents de BIR, presenta davant 
l’ajuntament un informe de l’estat dels pous i depòsits. 

El nostre únic interès és estar al vostre servei, així va començar el nostre alcalde el seu 
escrit al núm. 44 del BIR.  Dins d’aquesta publicació, tenim tres pagines dedicades a 
l’Aigua del Municipi, diferenciades en dos articles (Es completa la xarxa d’aigua del 
municipi i Què conté la factura de l’aigua?) i un esquema de la xarxa de subministrament 
d’aigua a Bigues i Riells.  

Un cop analitzats els articles, observem que estem davant de la possibilitat de patir un cop 
més una pujada de preus per serveis injustificada (aquest cop al rebut de l’aigua), la secció 
local d’Esquerra Independents de Bigues i Riells del Fai veu amb preocupació que el nostre 
equip de govern utilitza el vot comprat del regidor trànsfuga del PSC  per, un cop mes, 
treballar pels interessos de les empreses de serveis i d’esquenes a la ciutadania. Tenim la 
certesa de que l’article Què conté la factura de l’aigua? és la confirmació de que no 
trigarem gaire en veure un increment desmesurat en els nostres rebuts i l’ajuntament de 
Bigues i Riells ja ho anuncia per si de cas. 

L’al·legació que fa l’ajuntament del rebut de l’aigua es digne d’estudi  i possiblement 
mereixedor d’un premi per part de la empresa concessionària SOREA. Poques vegades un 
ajuntament ha justificat tant bé  el servei que ofereix una empresa externa. 

Es per tot això, que la Secció Local d’Esquerra Independents ha realitzat un informe de 
l’estat dels pous i dipòsits del nostre municipi que presentem amb aquest escrit. Un 
informe que demostra que l’equip de govern no controla l’estat dels pous - dipòsits, ni a 
l’empresa que els gestiona, que te molt clar el que inclou el rebut de l’aigua, però no el 
que obliga a fer a Sorea el contracte signat l’any 2001. 

Molts d’aquest pous-dipòsits estan en un estat lamentable: esquerdes, fuites, 
instal·lacions sense manteniment, neteja, portes obertes, bidons de cloro sense 
protecció, en molts casos amb restes de materials sobrants apilats... En aquest sentit, 
crida l’atenció els mes de 2,5km de canonada abandonada i tallada a trossos a la font 
fresca a Riells del Fai, un clar exemple d’omissió de l’empresa i de l’ajuntament al mig 
d’un entorn natural envejable. Segurament aquest material els veïns de Bigues i Riells del 
Fai ja ho tenim pagat i nomes caldria que fos retirat del mig del bosc. També a Riells tenim 
els depòsits de Can Guerri, un d’ells amb la canonada per tot l’exterior del camp i molt fàcil 



Presentació	del		informe:																																																																														Pàgina	2 
Estat	de	la	xarxa	d’aigua	potable	a	Bigues	i	Riells	del	Fai																																			Gener	2014	
 
 

de ser atacada per les inclemències del temps i l’altre amb part de la vorera enfonsada pel 
pes de l’últim camió que va omplir-ho. Un altre cas sagnant es el depòsit de Can Garriga, 
cobert per una lona verda plena de forats que deixa pas a l’accés de fang, pols i pluja. 
Aquest dipòsit es molt visible i te part de la lona enfonsada dins l’aigua. Un altre cas curiós 
va ser  la visita al depòsit del Racó del Bosc, un dipòsit en mig del bosc amb una canonada 
oberta vesant aigua al camp lliurament amb restes de materials apilats. 

Una llàstima continuar defensant a aquells que paguem per fer la feina i no els 
interessos dels contribuents. Darrerament, tenim moltes queixes de veïns per factures 
abusives, consums poc raonables, deficiències en les canonades i falta de punts de 
sortides d’aire un cop els depòsits estan buits d’aigua. En algun cas, tenim  resultats 
positius, perquè el veí afectat ha fet la reclamació directament a Sorea. No seria la 
primera vegada que una empresa de subministrament d’aigua ha d’indemnitzar a un 
sector del poble per l’estat del manteniment de les xarxes. Tots recordem que va passar fa 
uns anys a L’Ametlla del Vallès en aquest sentit. 

 Entenem que tot això requereix un esforç per part dels que realment volen treballar 
pel servei al municipi i es una feina de control que sí o sí, ha de fer l’ajuntament. No val 
allò de ‘vaig promoure aquest contracte per no tenir aquest problemes’.  

Entenem que és una modificació important de la forma de fer del govern municipal i en 
aquest sentit la secció local d’Esquerra Independents s’ofereix per donar un cop de ma 
en tot allò que l’equip de govern vulgui millorar en benefici dels nostres ciutadans. Es per 
això que vetllem pels interessos i la salut dels nostres veïns i posem a disposició de 
l’equip de govern aquest informe. 

 

Bigues i Riells del Fai, 15 de gener de 2014. 

 

 

 


