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Benvolguts socis/sòcies:

Aquesta factura arriba amb el 
consum de tres mesos de sub-
ministrament. Enguany tin-
drem 4 factures en comptes 
de 6 que teníem l’any passat. 
Aquesta modificació ha fet 
possible que no s’hagin incre-
mentat les tarifes respecte al 
passat 2014. La Cooperativa 
ha mantingut els preus i ha 
cobert els augments de cos-
tos amb l’estalvi obtingut va-
riant el període de facturació 
de dos a tres mesos. 

La Comunitat està executant 
les millores i reposicions de 
xarxa previstes, aprofitant les 
obres de millora de paviment 
i vorera, que fa l’Ajuntament 
als carrers: Calvari, Duc de 
la Victòria, Travessera Calva-
ri, Plaça Nova i Plaça de la 
Cendra. Aquestes millores 
donaran un millor servei i un 
augment de l’eficiència de la 
xarxa. 

El dia 17 de gener varen ce-
lebrar l’Assemblea General Ex-
traordinària, per exposar a la 
consideració dels socis/sòcies 
qüestions importants com els 
pressupostos d’explotació, 
tarifes 2015, inversions, 
dotació fons social, entre 
altres temes importants. 
L’acceptació i aprovació dels 

punts de l’Ordre del Dia va-
ren ser aprovats per una am-
plíssima majoria. En aquesta 
Assemblea es varen donar 
els 22 Diplomes a socis/sò-
cies d’Honor i també, el Di-
ploma de President d’Honor, 
a títol pòstum, al Sr. Joan 
Riera i Corrius. L’Assemblea 
va transcórrer amb un espe-
rit participatiu i de germanor 
cooperatiu. 

El dia 25 d’abril se celebrarà 
l’Assemblea General Ordinària 
per presentar l’Informe de 
Gestió i Balanços i Compte de 
Pèrdues i Guany de l’exercici 
tancat a 31 de desembre de 
2014. També es portarà a 
terme la renovació dels dos 
socis Interventors de Comp-
tes que cada cinc anys s’han 
de renovar. Els Estatuts pre-
veuen que els actuals Inter-
ventors puguin continuar si 
tornen a ser elegits. El Con-
sell Rector valora i agraeix la 
tasca que fan els Interventors 
de Comptes. El control comp-
table i col·laboració amb el 
Consell Rector, garanteixen, 
en nom dels socis/sòcies, la 
fiabilitat de la gestió compta-
ble de l’Entitat. Els felicitem 
pel seu treball i els encorat-
gem perquè continuïn pres-
tant aquests servei. 

Amb aquesta comunicació 
s’adjunta la Convocatòria de 
l’Assemblea i l’Ordre del Dia, 
amb els punts que seran po-

sats a consideració i aprova-
ció, si és procedent, dels as-
sistents. 

Pels Òrgans Socials de la 
Comunitat és molt impor-
tant l’assistència del màxim 
nombre de socis/sòcies, ate-
sa la importància dels temes 
que es tractaran. En una 
Societat Cooperativa com la 
nostra, requereix la màxima 
participació i col·laboració 
de tots els que en formem 
part. L’economia social es 
sustenta amb la participació 
democràtica de tots. És per 
això que hem de participar 
assistint a les Assemblees 
atès que és l’òrgan sobirà de 
la cooperativa. 

Per un altre costat la Comu-
nitat va desenvolupant el pro-
jecte “Olesa, Aigua segle XXI” 
que ha de fer que s’aprofitin 
les aigües de mines, pous i 
fonts per millorar la qualitat 
de l’aigua i fer una gestió més 
sostenible del recurs. Espe-
rem comunicar-vos, pròxima-
ment, la inauguració de la 
Font de Can Solé i el seu en-

torn, una obra participada per 
l’Ajuntament i la Comunitat. 

El mes d’abril es posarà en 
servei l’aplicació en el pro-
cés de potabilització i tracta-
ment de l’aigua el diòxid de 
clor, que ha de fer millorar la 
qualitat Organolèptica, Físics 
- Químics i Microbiològics de 
l’aigua de subministrament, 
actuant i treballant sempre 
per millorar el servei i la qua-
litat de l’aigua. 

El dia 22 de març es va cele-
brar el Dia Mundial de l’Aigua 
i el desenvolupament sosteni-
ble. Un objectiu totalment 
compartit per la Comunitat 
Minera Olesana SCCL. 

Els olesans i olesanes valo-
rem l’aigua com un patrimoni 
nostre, que hem de cuidar per 
poder gaudir-ne en el futur. 

Reiterem la necessitat d’as-
sistir a les Assemblees, per 
fer més participativa la gestió 
de la nostra Comunitat.

Moltes gràcies.


