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La Comunitat Minera Ole-
sana va participar diumen-
ge 10 de juny en la missa 
solemne de Santa Oliva per  
oferir a Santa Oliva una llàn-
tia elaborada per celebrar el 
150è aniversari de l’entitat. 

L’ofrena també va ser un 
agraïment i reconeixement 
a tots els socis i olesans 
que han fet possible aquest 
segle i mig de vida coopera-
tiva. La llàntia ja crema al 
Porxo de Santa Oliva.
 
La CMO vol agrair al Mossèn 
Esteve i  la Parròquia d’Ole-
sa l’acollida que ens ha 
donat a l’hora de celebrar 
aquest acte; a l’Ajuntament 
i el regidor de Cultura, Xavi 
Rota, l’acceptació de poder 

posar la llàntia al Cambril de 
Santa Oliva, situat el Porxo 
de Santa Oliva. I a tothom 
que ha col·laborat perquè 
l’ofrena fos possible, en es-
pecial al Jaume Morera, que 
avui ja no està entre nosal-
tres, i  a qui es troba molt a 
faltar. Ell va ser l’ autor del  
disseny de la llàntia. 

Segons el Consell Rector: 
“L’ofrena d’aquesta llàntia 
a Santa Oliva és una mani-
festació d’estima i respecte 
a la Patrona d’ Olesa i és, 
també, una acció de gràcies 
a tots ells, els socis i sòci-
es que ens han precedit. I 
els qui avui hi som presents 
i que fem possible aquesta 
celebració. La raó d’aquesta 
llarga trajectòria de servei 

és el resultat d’una gestió 
continuada, eficient i soste-
nible”.

Amb aquest acte s’han ini-
ciat les accions commemo-
ratives dels 150è aniversari 
de la fundació de la Comu-
nitat Minera Olesana. 
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La CMO ofereix una llàntia a Santa Oliva per iniciar 
la commemoració dels 150 anys de la institució

Actes del 150è aniversari de la CMO
L’any 1868 un grup d’Olesans van iniciar la societat amb 
l’objectiu de disposar d’aigua corrent a les cases i amb ga-
ranties de salubritat pel consum. Ara fa, doncs, 150 anys. 
El 10 de juny es va donar inici als actes de celebració amb 
l’ofrena d’una llàntia a Sta. Oliva. La resta d’actes son: 
23/11 presentació del llibre commemoratiu; 01/12 Acte Insti-
tucional al Casal; 08/12 ballada de sardanes; 15/12 Concert 
de l’Orquestra Simfònica del Vallès a la Passió i durant tot el 
mes de març de 2019, la Casa de Cultura acollirà una expo-
sició commemorativa. També s’inaugurarà la remodelació de 
la font de la Plaça de les Fonts en una data per determinar.

a l’entorn dels reptes de la 
gestió dels serveis públics des 
de l’economia social. La CMO 

va tenir un paper protagonis-
ta, tot exposant el model coo-
peratiu de la gestió d’aigua a 
Olesa durant 150 anys.

Participació de la CMO al Màs-
ter en Economia Social a la 
Universitat de València

La CMO ha participat com a 
convidada a l’assignatura so-
bre cooperativisme del Màs-
ter en Economia Social a la 
Universitat de València. Els 
alumnes van conèixer de pri-
mera mà el model de gestió 
cooperatiu de l’aigua a Olesa, 
així com el projecte Aigua.
coop.

Visita acadèmica a l’ETAP

Alumnes de 1r d’ESO de 
l’Institut Daniel Blanxart i 
Pedrals van realitzar el seu 
crèdit de síntesi amb una vi-
sita a les instal·lacions de la 
Comunitat Minera Olesana, 
on també van rebre una xer-
rada sobre el seu model.

Es presenta el documental 
‘La Resposta’, amb participa-
ció de la CMO

La Filmoteca de Catalunya 
va projectar l’estrena del 
documental ‘La Resposta, 
Hi ha vida després del ca-
pitalisme’, una producció al 
voltant de l’economia social 
i el cooperativisme com a 
alternativa als desequilibris 
del sistema capitalista. El 
documental compta amb 
l’entrevista a Joan Arévalo, 

president de la CMO, junta-
ment amb veus destacades 
de l’àmbit social nacional.

La cooperativa acull la 2ª Tau-
la Territorial de l’Ateneu Coo-
peratiu del Baix Llobregat

El 14 de juny es va celebrar, 
a la seu de la CMO, la 2ª 
Taula Territorial organitzada 
per l’Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat. L’objectiu de 
la trobada va ser presentar 
experiències d’èxit i debatre 


