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Benvolguts  socis,  
Benvolgudes sòcies,

En la Memòria que el Consell  Rector 
presenta, refent a l’exercici  2011, cal 
fer referència  al canvis que s’han produït 
dintre dels Òrgans Socials de la Comunitat.

L’Assemblea General Ordinària de 28 de 
maig de 2011, va ratifica la proposta del 
Consell Rector de contractar al Sr. Miquel 
Egea Munté com a Director Gerent, alta 
feta el mes de juliol, atès la jubilació 
d’en Joan Arévalo i Vilà, feta efectiva el 5 
d’octubre de 2011.

El dia 15 d’octubre de 2011, es va celebrar 
una Assemblea Extraordinària Electoral,  
per a la renovació parcial del Consell 
Rector i Comitè de Recursos. Els membres 
que es van presentar a les eleccions, van 
conformar la renovació del Consell Rector i 
del Comitè  de Recursos.

L’any 2011 ha estat un any on s’han produït 
renovacions significatives dels Òrgans 
Socials. Renovacions que s’han fet sempre, 
assumint llurs responsabilitats, seguint el 
que disposa la Llei de Cooperatives, per ser 
fidels mereixedors de la confiança que han 
dipositat en nosaltres, els socis/sòcies i els 
ciutadans d’Olesa.

Totes aquestes accions han estat fetes 
amb transparència i consens, vetllant pels 
interessos cooperatius.

Els responsables del servei d’aigua a 

Olesa, tenim un paper més que rellevant.  
Primer, perquè gestionem l’aigua, element 
primordial per a la vida i per al medi 
ambient en general i per als pobles, en 
particular.

I segon, perquè treballem immersos en el 
poble i coneixem molt bé els seus reptes 
i necessitats, i amb aquesta informació 
poder definir, implantar i proposar a les 
Administracions, solucions adients en 
benefici de tots.

Tots els socis que representem als Òrgans 
Socials,sabem el que comporta assumir 
la responsabilitat de saber que el futur 
passa per les nostres mans. La Comunitat 
necessita de la participació que va de la 
persona al Grup. La vida i desenvolupament  
de la Comunitat no serà igual sense la 
participació de tots ,que ha d’anar de baix 
a d’alt i de d’alt a baix.

La COMUNITAT MINERA OLESANA 
SCCL. fundada l’any 1.868 (144 anys), 
Patrimoni d’Olesa i dels olesans i olesanes, 
commemorem enguany els quinze anys 
(1997-2012) de l’Atorgament de la 
Concessió Administrativa del Servei 
Municipal d’Aigua.

Aquest atorgament és un fet rellevant,  
atès que, va fer possible comptar amb una 
seguretat jurídica necessària per continuar 
amb l’autogestió, desenvolupament i 
modernització de la Societat. 

Avui dia ens trobem amb una difícil situació 

econòmica i social. Aquesta situació ha de 
comportar, més que mai, amb que tots i 
cadascun de nosaltres treballem per enfortir 
la COMUNITAT, que gaudeix d’una salut 
excel·lent, i bona prova d’això, és l’ Informe  
de Gestió i Comptes Anuals 2011, que avui 
presentem amb uns resultats positius en 
la Gestió i en resultats econòmics, havent 
fet unes inversions productives de més de 
283.000€ assegurant així la millora, la 
qualitat del servei i la productivitat.                      
                                                               
També, es presenten projectes de futur amb 
l’objectiu d’assegurar el proveïment d’aigua 
en episodis de sequera o de contaminació 
del riu Llobregat, conjuntament amb 
aquests projectes i objectius, propis del 
servei d’aigua i de les energies renovables  
destinades al autoconsum, també es 
treballa per ampliar els serveis que la 
COMUNITAT dóna als socis i olesans, tenint 
com a referència els valors Cooperatius i 
l’Economia Social.

Tenim la certesa que en el context econòmic 
que vivim, el concepte de competitivitat 
és clau, la COMUNITAT l’entén com un 
progrés col·lectiu, atès que, els recursos 
econòmics són escassos i els projectes han 
de superar positivament l’anàlisi del cost/
benefici, per tal de ser executats.

Us demano que, ens ajudeu a continuar 
treballant tots junts, com hem fet fins ara, 
per què és la millor manera de fer front a 
les dificultats i preparar un futur millor. 

Pel Consell Rector, 
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