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Benvolguts / benvolgudes 

Atès  que el Cànon de l’ai-
gua  te un cost molt consi-
derable  dintre la factura de 
l’aigua, volem informar-vos 
de la possibilitat de benefi-
ciar-se de les condicions que 
regula l’aplicació del Cànon.                                                                                                                                           
Aquest rebut, 2n  trimestre, 
s’aplica  la puja del Cànon de 
l’aigua, Llei 2/2015 de 11 de 
març de 2015. L’increment  és 
de 1.5% respecte al de 2014.       

Cànon Aigua 2015
Les famílies de quatre o més 
membres poden sol·li-citar 
l’ampliació dels trams del cà-
non de l’aigua. Amb aquesta 
ampliació s’afegiran 3m3/per-

sona/mes als límits de consum 
d’aigua establerts pel 1r. tram, 
2 m3/persona/mes pel 2n. 
tram i 1m3/persona/mes pel 
tercer tram, d’acord amb la 
taula que s’adjunta tot seguit.                                                                                  
També poden sol·licitar l’am-
pliació dels trams del cànon 
de l’aigua les unitats famili-
ars amb persones amb grau 
de disminució  superior al 
75%, que computaran com a 
dues persones. En aquest cas, 
s’haurà de presentar el formu-
lari juntament amb una còpia 
de la resolució de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis 
Socials.

Cànon social
Amb l’aprovació de la Llei 

3/2015, de l’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i 
administratives, que modifica 
el Decret Legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, s’amplien 
els col·lectius que poden ac-
cedir al cànon social, el qual 
va ser creat per mitjà de la 
Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i finance-
res.

Aquest nou tipus de grava-
men, l’anomenat cànon so-
cial, garanteix la cobertura 
de les necessitats bàsiques 
d’aigua i estableix un valor 
del cànon de l’aigua adaptat 
a les situacions de vulnera-
bilitat de la població menys 
afavorida. 

Jornada de portes obertes
El proper mes de setembre re-
alizarem una jornada de portes 
obertes a la CMO. Tots aquells 
socis que hi vulguin assistir 
ens ho hauran de comunicar 
al telf. 937781899 o a la seu 
social (Alfons Sala 42).

Reflexions
L’aigua és un recurs natural 
limitat. El segle XXI  caldrà 
gestionar de forma  eficient  i 
sustentable  tots els recursos 
hídrics,  atès a que  el dèficit  
aigua dolça al planeta arriba-
rà a ser d’un 40%. 

El 20% dels aqüífers estan 
sobre explotats, “avui estem 
consumint l’aigua de demà”.  

Nou llibre de la CMO: 
“L’aigua. Patrimoni 
d’Olesa de Montserrat”

El passat dimarts 9 de juny 
la Comunitat Minera Olesana 
va presentar el llibre “L’ai-
gua. Patrimoni d’Olesa de 
Montserrat. Itineraris poètics. 
Volum 1.” de Miquel Guilla-
món i Joan Soler editat per la 
cooperativa. 

En aquest volum es poden 
trobar 129 poemes d’àmbit 
rural repartits en 7 itineraris. 
La poesia està relacionada 
amb l’aigua, però també amb 
el patrimoni d’Olesa de Mont-
serrat i el seu entorn més pro-
per. Es tracta d’un nou llibre 
produït i editat per la CMO.

Presentació de la nova 
Font de Can solé

1 de maig es va dur a ter-
me la presentació de la nova 
Font de Can Solé. 

L’acte va comptar amb la 
participació d’Olesa Sarda-
nista, l’Associació de Gegan-
ters, Grallers i Nans d’Olesa 
de Montserrat i de la Cobla 
Vila d’Olesa. 

La font presentada inclou 
la figura d’una escultura de 
la cara d’un àngel (com en 
el cas de les places de les 
Fonts i de Can Carreres) i 
una gran pica de pedra que 
és la que antigament presi-
dia l’espai.

“M’agradaria que tots 
els pobles de Catalunya 
tinguessin una CMO 
com Olesa”

Amb aquestes paraules el 
Sr. Xavier López Director 
General d’Economia Social 
i Cooperativa i Treball Au-
tònom de la Generalitat de 
Catalunya va resumir el sen-
timent de reconeixement a 
la tasca que fa la nostra co-
operativa. 

Aquesta i altres declaraci-
ons es van poder sentir el 
passat 30 d’abril a la taula 
rodona “L’economia social 
al s.XXI” inclosa a l’acte la 
signatura de col·laboració 
entre FEDECAP, CEDESAL 

i la Comunitat Minera, l’en-
trega dels diplomes de socis 
d’honor a les dues entitats 
argentines.

L’acte va comptar amb la 
presència de: Sr. Xavier 
López, Director General 
d’Economia Social i Coope-
rativa i Treball Autònom de 
la Generalitat de Catalunya; 
Sr. Quim Sicília, President 
de la Federació de Coopera-
tives de Consumidors i Usu-
aris de Catalunya (FCCUC); 
Sr. Mario Descarga presi-
dent de FEDECAP; Sr. Ra-
mon Pasqual, Coordinador 
de Coop 57; l’Alcalde acci-
dental Sr. Joan Segado Cano 
i el Sr. Joan Arévalo Vilà, 
President de la Comunitat 
Minera Olesana.


