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La Comunitat Minera Olesana celebra 150 anys
El 8 de desembre de 1868 un
grup d’olesans va fundar la
Sociedad Minera Olesanesa,
en forma de societat privada
civil, amb l’objectiu principal
de disposar d’aigua corrent a
les cases i amb garanties de
salubritat pel consum a Olesa
de Montserrat.

Aquestes són les principals
dates de la commemoració
de l’aniversari:

22 de setembre.
Dia del Cooperativista

Inici dels actes del 150è
aniversari amb els socis
de la CMO amb una visita
guiada a l’ETAP Mas de les
Aigües. Sortida en bus a les
9:15h a la Plaça de l’Oli
(confirmar assistència)

Aquest 2018 es commemoren
els 150 anys des de la seva
fundació, un segle i mig en el
qual la Comunitat ha mantingut amb fermesa el seu compromís i la seva vocació social.

20 d‘octubre.
Assemblea Extraordinària

Des dels seus inicis, la societat es va mantenir al marge de
qualsevol lligam institucional,
empresarial o polític, i amb
total independència. De fet,
la personalitat de l’ entitat,
entre una comunitat de copropietaris i una societat privada
civil i amb autonomia pròpia,
va representar un model força
peculiar d’associació que es va
mantenir al llarg de la seva trajectòria malgrat els múltiples
esdeveniments que el país va
viure.
La Comunitat iniciava la seva
activitat mitjançant l’explotació d’una mina d’aigua potable
que arribava fins a un primer
dipòsit general que la pròpia
Comunitat va construir l’any
1872. Hi va sumar un posterior dipòsit, l’any 1902.
Al llarg de la seva història, la
societat va viure èpoques molt
importants per Catalunya i per
Olesa i ha estat sempre una
entitat transformadora de la
vila i el seu entorn. Olesa ha
viscut amb el pas dels anys un
creixement demogràfic i urbanístic molt important, un fet
que ha obligat a la Comunitat

A les 18h, Assemblea Extraordinària commemorativa.

23 de novembre.
Presentació deL llibre
dels 150 anys

A les 19:30h. a la Sala d’Actes de la CMO, presentació
del llibre “Recull històric de
l’aigua d’Olesa. 150 anys
de la fundació de la Societat Minera Olesana”.

a multiplicar les seves forces
per mantenir l’abastiment a
tota la població, així com una
qualitat òptima de l’aigua. A
més, amb el pas de les dècades la Comunitat també ha
estat una entitat innovadora,
utilitzant les principals millores tecnològiques de cada època per mantenir la qualitat del
seu servei a tots els olesans.
En l’etapa més recent, i fa
25 anys, la Comunitat va viure
un canvi molt important amb la
seva transformació en cooperativa de consumidors i usuaris
resultant de la Llei de règim
local del 3 d’abril de 1985,
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1 de desembre.
Acte Institucional del
150è aniversari

A les 11 hores al Casal Catequístic. En l’acabar hi
haurà piscolabis.

8 de desembre.
Ballada de Sardanes

La trobada es farà a la Plaça de la Sardana.

16 de desembre.
Concert de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.

A les 18 hores a La Passió
d’Olesa.

1 de març.
Inauguració de
l’exposició dels 150 anys

A la Casa de Cultura fins
al dia 31 de març. S’emmarcarà en la celebració
del Dia Mundial de l’Aigua.
L’exposició ha estat promoguda pel Dep. de Cultura
de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i per la CMO.
que va provocar l’ adaptació de
l’estructura jurídica, societària
i administrativa de l’entitat,
denominada Comunitat Minera Olesana S.C.C.L.
Aquest 2018, la cooperativa celebra els seus 150 anys
d’història, durant els quals
s’ha adaptat a totes les circumstàncies per mantenir
un servei d’aigua de la millor
qualitat possible al servei de la
seva vila. La CMO es prepara
per a la celebració d’aquesta
data assenyalada i ha elaborat
un seguit d’actes per celebrar
aquest esdeveniment amb els
socis, el món cooperatiu, les
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escoles i la ciutadania i la societat catalana en general. Els
actes de celebració començaran en el darrer trimestre de
2018 i duraran fins a inicis
de 2019, tot posant en valor alguns aspectes que han
acompanyat la cooperativa
en aquest segle i mig. Durant
aquest any de celebracions, la
CMO centrarà els seus actes
en diversos eixos clau com són
la història de l’aigua a Olesa,
la trajectòria de la CMO en
aquests 150 anys, els seus
reptes de present i futur i la
importància de l’economia social i el cooperativisme en els
serveis bàsics com l’aigua.

Factura aigua
3r trimestre
La cooperartiva, a l’hora de
fer el pressupost, preveu
que els consums d’aigua siguin més o menys iguals als
de l’exercici anterior. Enguany, els consums industrials/comercials han tingut
una baixada significativa.
En dos anys s’han facturat
30.000m3 menys d’aquest
tipus de subministrament.
L’activitat econòmica del municipi està disminuint gradualment. El decreixement del
consum industrial/comercial
repercuteix en menys ingressos. Aquesta circumstància
fa que els tres primes metres cúbics, que ara estan a
cost zero, s’hagin d’incloure a
partir d’aquest tercer trimestre. Pel soci/sòcia suposa un
augment trimestral d’un euro
( 3*0,3328 € = 0,9984 €).
El Consell Rector, responsable de la governança de la
CMO, ha cregut oportú fer
aquesta modificació per tal
de no generar pèrdues en
aquest exercici.
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