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INFOMINERA AGOST 2014. La Comunitat Minera Olesana INFORMA.
Els objectius de la COMUNITAT MINERA OLESANA
Benvolguts/des socis/sòcies:
El dia 31 de maig d’enguany,
vàrem celebrar l’Assemblea General Ordinària, on es va aprovar:
L’Informe de Gestió, la Memòria i el Compte de Resultats de
l’exercici tancat a 31 de desembre de 2013. També es va renovar una part del Consell Rector i
tot el Comitè de Recursos.
Els socis i sòcies d’una cooperativa han de tenir uns òrgans
socials competents, tant a nivell
administratiu com facultatiu,
han de desenvolupar el càrrec
amb transparència, democràcia
i diligència atès que, és l’òrgan
de representació i govern de
la societat; és competent per
establir les directrius generals
d’actuació, amb subordinació
a la política fixada per l’Assemblea General. Dit això, donem
les gràcies a tots aquests nous
membres que han entrat a formar part de l’Òrgan de Gestió
de la CMO, aportaran el seu
temps, la seva experiència i
coneixements a favor de tota la
Comunitat.
L’Equip humà que formem els
òrgans socials volem ser capaços d’exercir un bon govern amb
l’objectiu de donar més prosperitat a la CMO i millorar la qua-

litat de vida de tots els olesans
i olesanes.
Una de les qüestions que ens
preocupen, entre d’altres, és
millorar la qualitat de l’aigua i
de tot l’abastament. Respecte
a aquest punt, actualment estem desenvolupant el projecte
“Olesa, Aigua Segle XXI”. Com
a mostra d’aquest projecte,
aquesta tardor inaugurarem la
Font de Can Solé, un lloc i una
font emblemàtica d’ Olesa.

per a no dependre del cent per
cent del riu; millorar la qualitat
organolèptica de l’aigua de subministrament, és per això que,
demanem a l’Ens Municipal
que desenvolupi un pla de manteniment del clavegueram, atès
que les pèrdues contaminen els
aqüífers de fonts i pous del
casc urbà.
Estem atents a les conseqüències del canvi climàtic i als
impactes que té en els recursos hídrics. Podem afirmar que
han disminuït les precipitacions
regulars que recarregaven els
aqüífers, quedant minvades les
reserves d’aigua subterrània.
Aquesta falta d’aigua que hi ha
ve donada pel canvi climàtic i
afecta profundament el funcionament dels sistemes naturals
i el cicle de l’aigua.
A l’altra cara de la moneda, hi
tenim les freqüents inundacions, tant a la zona mediterrània
com a centre Europa.

Aquest projecte contempla el
fet de tenir altres fonts de proveïment d’aigua provinents de
pous que es troben al casc urbà,

Volem, doncs, gestionar el
servei de l’aigua amb criteris
de futur que creiem que són:
millorar més la qualitat de l’aigua; tenir més fonts de proveïment; assegurar la continuïtat
del servei amb l’autogestió i
per mitjà de l’economia social.

També desenvoluparem les accions més adients per als socis/
sòcies que desitgin adquirir
més coneixements cooperatius
i conèixer la gestió de l’entitat.
Volem preparar socis i sòcies
per a futurs membres dels òrgans socials.
Volem continuar fent ”retorns
socials” col·laborant amb les entitats olesanes que fan un excel·
lent treball cívic, humanitari i
voluntari per cobrir les necessitats i evitar l’exclusió social.
Una mostra d’aquest retorn social a favor de tots els olesans/
olesanes serà la instal·lació,
properament, d’un desfibril·lador
ubicat en un Tòtem, a l’entrada
de la plaça del Mercat, carrer
Alfons Sala. Volem que Olesa sigui una ciutat “cardioprotegida”.
Aquesta acció és una mostra del
nostre interès per millorar la qualitat de vida de tots, col·laborant i
treballant pel bé comú.
El Consell Rector els continuarà
informant dels objectius de la
CMO.
Gràcies per la seva atenció.
Joan Arévalo i Vilà
President de la CMO.
La Cooperativa de l’Aigua.

Premiats per contractar subministrament elèctric amb la CMO
Hem de felicitar i encoratjar
tots aquells socis que han donat d’alta el subministrament
elèctric a Factor Energia i han
assegurat un preu fix durant
l’any de contracte a més d’entrar a formar part del grup de
compra cooperatiu de la CMO,
que entre tots l’hem de fer més
gran. Invitem a tots els socis
a participar-hi. Ens beneficiarà individualment i a tota la

Cooperativa. La CMO i Factor
Energia som empreses compromeses amb la sostenibilitat

Facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl

i el medi ambient per això el
subministrament elèctric està
produït amb energies d’origen

Twitter: @CMineraOlesana

renovable certificat. Factor
Energia cada setmana sorteja
un cotxe elèctric, 6.000€ o 4
bicicletes elèctriques, entre
els nous clients, que han contractat la tarifa domèstica. Els
socis de la CMO que han estat premiats són: el Sr. Daniel
Fernández Tuñón i el Sr. David
López Abat.
Fotografies: lliurament dels premis de 6.000€.
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