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Alumnes d’Escoles i instituts d’Olesa visiten l’ETAP Mas de les Aigües
El passat 25 de febrer diversos 
alumnes d’escoles i instituts 
d’Olesa de Montserrat van re·
alitzar la visita a l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable 
(ETAP) Mas de les Aigües de 
la Comunitat Minera Olesana. 
D’aquesta manera, la CMO va 
donar a conèixer a infants i jo·
ves el procés de potabilització 
de l’aigua a Olesa amb motiu 
del Dia Mundial de l’Aigua que 
se celebrarà el proper 22 de 
març.
 
A més de la visita, la CMO va 
posar en marxa un concurs 
fotogràfic per a la quarantena 
de participants de la jornada, 
que premiarà les imatges que 
representin de la millor manera 
la importància del ‘bé comú’ 
que és l’aigua, així com la im·

portància de totes les instal·
lacions necessàries per a tot 
el procés de purificació, sane·
jament, conducció i subminis·
trament de l’aigua. També vol 
destacar tota la gent que està 
al darrere de totes aquestes 
instal·lacions.

 Les fotografies escollides s’ex·
posaran el dia 16 de març a la 
Sala d’Actes de la Comunitat 
Minera Olesana i el lliurament 
dels de premis del concurs de 
la CMO (de la visita ETAP) es 
realitzarà a les 18h.
 

Del 20 al 26 de març es rea·
litzarà una exposició de les fo·
tografies a la Biblioteca Santa 
Oliva d’Olesa de Montserrat.

Preus de l’aigua 2017: la CMO no incrementa les tarifes per aquest exercici

Analítica de l’aigua d’Olesa
CONCENTRACIÓ DE CLORURS MG/L (PPM) ETAP A XARXA TRIHALOMETANS SORTIDA ETAP (UG/L) A XARXA

La Comissió de Preus de Ca·
talunya no ha aprovat, de 
moment, cap increment de 
tarifes. L’Assemblea  Gene·
ral  Extraordinària del mes de 
gener va acordar incrementar 
un euro la quota trimestral als 

socis, (de 13€ a 14€), per po·
der equilibrar els increments 
de les despeses d ’explotació 
com són  l’energia elèctrica, 
productes químics i l’augment 
del personal, fixat pel Conveni 
Col·lectiu del sector de l’abas·

tament  d’aigua de la Província 
de Barcelona.                             
Els valors del Cànon de l’Aigua 
de l’ACA, que s’apliquen als 
consums, són els mateixos del 
2016. Quan s’aprovin els Pres·
supostos de la Generalitat, la 

Llei d’Acompanyament  mar·
carà un increment d’aquest 
cànon, que seran d’obligat 
compliment per tots els usu·
aris.    


