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La Comunitat Minera 
Olesana celebra el seu 
147è aniversari

El Casal d’Olesa va acollir el 
passat 8 de desembre la ce-
lebració dels actes del 147è 
aniversari de la Comunitat 
Minera Olesana. Una sala 
pràcticament plena va viure 
una jornada festiva i de reco-
neixements. 

El president de la CMO, Joan 
Arévalo, va aprofitar per agra-
ir la presència als assistents 
i recordar que s’apropen els 
150 anys de l’entitat. Per 
la seva banda, Daniel Pujol, 
membre del Consell Rector 
de la CMO, va assegurar que 
“la cooperativa de l’aigua està 
més viva que mai”. Pujol va 
recordar que la CMO es man-
té com a única cooperativa de 
Catalunya i Espanya que ofe-
reix el servei integral d’aigua 
a un municipi, motiu d’orgull 
per a tots els seus membres.

El Tradicional Concert de Na-
dal va ser un dels grans pro-
tagonistes de la jornada. Or-
ganitzat per Olesa Sardanista, 
la Cobla Vila d’Olesa va inter-
pretar peces de Manuel Oltra 
i Enric Morera sota la direcció 
de Francesc Gregori.

Dins dels actes del dia, la 
cooperativa va distingir la 

Sra. Rosa Segura i Pujol com 
a fundadora de l’Associació 
Pro-Discapacitats Sta. Oliva, 
i per la creació de la Llar-Re-
sidència que porta també el 
seu nom. La pròpia Associa-
ció Pro-Discapacitats Sta. Oli-
va també va rebre el premi ‘Al 
servei d’Olesa 2015’ en reco-
neixement a la valuosa tasca 
assistencial amb les persones 
amb discapacitat. 

En aquest cas va ser el presi-
dent actual de l’entitat, Joan 
Campmany, l’encarregat de 
rebre el premi. Ja a l’escenari, 
Campmany va agrair el premi 
als representants de la CMO i 
va dirigir unes paraules a tot 
el públic. “Hem ajudat a fer 
d’Olesa una vila inclusiva”, va 
dir, i també va transmetre la 
voluntat de seguir treballant 
per donar un futur a les perso-
nes discapacitades d’Olesa de 
Montserrat.

Encara en l’apartat de reco-
neixements, la Comunitat Mi-
nera Olesana va nomenar Soci 
d’Honor de la Cooperativa, a 
títol pòstum, a Agustí Valls i 
Canals, en reconeixement a 
la seva tasca realitzada en el 
manteniment i col·laboració 
dins de l’equip d’explotació 
de la Comunitat Minera Ole-
sana.

També es van nomenar altres 
socis i sòcies d’honor pels 
seus valors cooperatius de-
mostrats al llarg dels anys.

Informacions sobre 
factures i Assemblea 
General Extraordinària

LLa Comunitat Minera Olesa-
na ha utilitzat l’estalvi que ha 
representat fer quatre factures 
en tot l’any 2015 per cobrir 
les despeses d’explotació de 
l’any. Això, a la vegada, ha fet 
possible que la tarifa de l’ai-
gua aplicada el 2015 no hagi 
tingut cap increment.

De cara al 2016, les tarifes de 
l’aigua tindran un increment 
lineal del 0,8 %, que es tra-
dueix en 1,30€ més cada tri-
mestre. Es tracta d’una puja-
da ajustada tenint en compte 
que el 2015 no s’ha aplicat 
cap increment.

D’altra banda, a dia d’avui es 
desconeix l’increment anual 
del cànon que aplicarà l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua. Els 
Òrgans Socials consideren 
que l’increment s’ajusta a la 
política d’oferir un servei de 
qualitat a un preu just. Les ta-
rifes socials seguiran afavorint 
les famílies nombroses, mono-
parentals, etc,.

La CMO tanca l’any havent 
desenvolupat els objectius i 
inversions proposats i assolint 
una millor qualitat del servei. 

Els socis i sòcies que van 
assistir a la visita guiada de 
l’ETAP van ser testimonis de 
l‘elevat grau de tecnificació 
aplicada a la potabilització, 
que fa possible una millora 
organolèptica, física i química 
de l’abastiment d’aigua.

Els objectius dels propers 
anys són seguir amb la polí-
tica d’eficiència i formar part 
dels àmbits de participació 
cooperativa, situant a la CMO 
com un lloc de referència en 
el marc cooperatiu i de l’abas-
tament integral del servei d’ai-
gua.

Volem que els socis i sòcies 

participeu a tots els projectes, 
i per això realitzem la convo-
catòria a l’Assemblea General 
Extraordinària que es celebra-
rà el dia 14 de gener. Us hi 
esperem.

Llibres sobre Olesa per 
regalar aquest Nadal

Coneixeu la història d’Olesa? 
Aquest Nadal és una bona 
ocasió per regalar als nostres 
familiars o amics un llibre que 
els permeti descobrir tot so-
bre el nostre poble. ‘La Passió 
d’Olesa pas a pas. 1850-2010’ 
recorre els principals esdeve-
niments històrics, culturals o 
demogràfics de la vila durant 
la segona meitat del segle 
XIX, el segle XX i els inicis del 
XXI. Per la seva banda, ’50 
anys d’història olesana’ centra 
la seva atenció en el període 
de 1950-2000, i ja suma tres 
reedicions pel bon acolliment 
que ha tingut entre el públic 
olesà i de la comarca.

També podreu disposar d’una 
nova edició del llibre “Guia ex-
cursionista. Olesa de Montser-
rat i entorns” de Joan Soler i 
Gironès que acaba de presen-
tar la seva 2a edició. 

Bon Nadal i 
Feliç any Nou

Els Òrgans Socials de la CMO 
desitgem que passeu tots ple-
gats unes entranyables festes 
de Nadal amb l’esperança 
que l’any 2016 sigui millor 
per a tothom.


