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Comunitat minera oLesana sCCLt.  s’adhereix 
a La moCió deL PLe de L’ajuntament d’oLesa 
de montserrat que demana una aCtuaCió 
immediata aL “CoL·LeCtor de saLmorres”

El mes de maig es va produir l’enèsima ruptura del col·lector 
de salmorres a l’altura de Can Vinyals, a uns 300 m. de la zona 
de captació on la CMO fa l’extracció d’aigua subàlvia per a 
l’abastament d’Olesa. 

Aquest fet es produeix amb molta freqüència al llarg del seu 
recorregut que va des de Súria al Prat del Llobregat i posterior 
abocament al mar. Són molts kilòmetres, la majoria dels quals 
passen per les lleres i marges del riu Llobregat. El manteniment 
és escàs i la previsió de l’ACA és el desdoblament seguint 
el mateix traçat, cosa que la majoria d’ens que gestionem 
la captació i abastament ho hem recorregut atès que, quan 
es faci, es produiran moltes ruptures del què està en servei 
contaminat més el sòl i l’aigua. 

En relació al traçat també s’ha proposat a l’ACA que sigui 
diferent a l’actual, atès que el col·lector en cas d’un sinistre 
o trencament, posa en perill tota una zona fluvial de gran 
interès social, econòmic, flora, fauna i ambiental. D’un riu que 
proveeix a l’Àrea Metropolitana i tots els pobles i ciutats del 
seu entorn (>de 3M/hab.).

Reiterar el nostre suport a la moció del Ple, que conjuntament 
amb altres Ens, com les Comunitat d’Usuaris de les Cubetes 
del Baix Llobregat i la nostra pròpia, hem de fer que l’ACA 
reaccioni, pel bé comú i del medi.

Som coneixedors que l’actual situació econòmica de l’ACA pot 
fer que aquesta obra trigui temps a ser millorada o substituïda. 
També cal dir que l’actual col·lector té més de 22 anys i s’han 
pagat i es paguen cànons per l’ús del col·lector. La instal·lació 
està del tot amortitzada.

Estem a les mans de l’Administració Hidràulica Catalana que 
ha de valorar les prioritats d’inversió. Creiem, des de la CMO, 
que DE NO PRENDRE un acord d’execució a curt termini del 
projecte les conseqüències poden ser irreversibles pel medi 
i la vida del riu Llobregat, un dels rius més emblemàtics de 
Catalunya, pels seus aprofitaments i tant a nivell industrial 
com d’abastament humà.

Continuar amb el col·lector actual suposaria tenir instal·lada 
“bomba de rellotgeria” contaminant al llarg de NOSTRE riu 
LLOBREGAT.

Joan Arévalo i Vilà
President

eL  CooPeratiVisme  es ConsoLida

Les cooperatives generen una important activitat econòmica i 
ocupació en temps de crisi. Les Cooperatives no són un model 
arcaic, històric que no és vàlid per a la innovació. Al contrari, 
la seva flexibilitat i adaptació permeten que qualsevol projecte 
empresarial sigui vàlid.

A tot el món, les Cooperatives de treball compten amb més 
1.000 milions de membres. Les cooperatives facturen a 
Catalunya més  1.000 milions d’euros/any.

El cooperativisme és un model empresarial que prioritza les 
persones per damunt del capital. El seus membres acostumen 
a ser els propietaris de l’empresa i això dóna peu al sentiment 
de pertinència, un valor afegir a l’hora de fer front a la crisi.

Aquest mes d’agost (del 14 al 24) la Comunitat minera 
olesana sCCLt. ha estat convidada a participar a la Convenció 
Internacional de Cooperatives d’Aigua a la ciutat de Buenos 
Aires, Argentina, en representació d’Espanya - Catalunya, amb 
la Gestió Integral del Servei d’Aigua Potable, amb qualitat i 
excel·lència empresarial, al llarg  de la seva vida corporativa 

(145 ANYS) i la seva  transformació (20 ANYS) en Cooperativa 
de Consumidors i Usuaris.  
                                                                           
La invitació la fa de forma directa a la Comunitat la “Federación 
de Cooperativas de agua  Potable de Buenos aires y el instituto 
nacional de asociativismo  y economía social de argentina”

Aquest reconeixement internacional és fruit de la dedicació, 
voluntat i bon fer de tots aquells olesans i olesanes, i dels 
professionals i empleats, que han participat al llarg dels anys 
en la Gestió de la Comunitat Minera Olesana. També és un 
reconeixement al poble d’Olesa que ha sabut donar suport a 
l’entitat al llarg d’aquests de 145 anys de vida olesana.

Agrair al Sr. Daniel Pujol i Garcia la seva complicitat amb 
promoure la invitació i a l’Alcalde, Sr. Salvador Prat i Asensio 
per estar amb la CMO en representació del poble d’Olesa.

una mostra més que el Cooperativisme és un sistema empresarial 
amb valors i responsabilitats socials que treballa pel bé comú.

Joan Arévalo i Vilà
President

NOTA

Les Entitats subministradores d’aigua hem 
suggerit a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
que degut als altíssims nivells de reserva 
d’aigua dels embasaments de les Conques 
del  Centre, el quart (4t.) Bloc del Cànon 
de l’Aigua (>de 37 m3/bimestre) al cost de 
4,1176€/m3 + 10 % IVA.

NO s’apliqui i siguin considerats el con-
sums de >37 m3/bimestre, dins del 3é 
Bloc.

El quart bloc s’hauria d’aplicar quan en-
tréssim en períodes de sequera, per fomen-
tar  l’estalvi.  Actualment el quart bloc, és 
inassolible atès que el m3 està en relació 
d’ 1€ cost aigua  4.5 € cost cànon (> de 
5€/m3) amb un gravamen fiscal inadmis-
sible   fora de les possibilitats de consum.


