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MÉS DE 200 ALUMNES OLESANS VISITEN
LES INSTAL•LACIONS DE LA CMO
Durant el mes de juny,
més de 200 alumnes de
l’Institut Creu de Saba i de
l’Institut Daniel Blanxart
d’Olesa de Montserrat faran una visita guiada a diverses instal•lacions de
la Comunitat Minera Olesana. Concretament, els
primers en passar-hi van
ser prop de 90 alumnes
de 3r d’ESO de l’Institut
Creu de Saba, que el 4 de
juny es van traslladar en
autobús des del centre
educatiu fins l’Estació de
Tractament d’Aigua Po-

table (ETAP) Mas de les
Aigües. Gràcies al suport
de l’Ateneu Cooperatiu del
Baix Llobregat, l’alumnat
va poder rebre de la mà
de l’equip de professionals de la cooperativa de
l’aigua una detallada explicació del funcionament de
la CMO.
De fet, els i les estudiants
van poder conèixer de primera mà tot el circuit que
fa l’aigua per esdevenir
potable i arribar a les aixetes: des de la seva cap-

Com ja és tradicional, la
Comunitat Minera Olesana va fer entrega un any
més d’una ofrena a Santa
Oliva, la patrona d’Olesa.

Ara fa tot just un any, la
cooperativa de l’aigua va
entregar una llàntia per
commemorar els 150 anys
de la cooperativa.

tació fins al seu subministrament. Alhora, van poder
descobrir la importància
de gestionar l’aigua a través del model cooperatiu
que desenvolupa la CMO.
Aquestes dades els van
ajudar a completar el cos
dels Treballs de Síntesi que realitzen al centre
escolar. L’ETAP és, de fet,
un dels elements imprescindibles de la CMO, que
també és objecte de visites guiades per part de la
ciutadania, amb l’objectiu
de valorar i posar en coneixement de tothom les
infraestructures que estan

al servei de l’abastament
d’aigua que són pròpies.
Més enllà d’aquesta visita, durant els dies 13 i 14
de juny, uns 120 alumnes de l’Institut Daniel
Blanxart
d’Olesa també s’endinsaran dins les
instal•lacions de la CMO.
Concretament, durant la
primera jornada, visitaran
la Mina de Creu de Beca i
el Dipòsit de Les Planes de
1902, mentre que el dia 14
de juny, reflexionaran sobre cooperativisme i podran visitar l’ETAP Mas de
les Aigües.

LA CMO PRESENTA L’ESTUDI PER A
LA DETERMINACIÓ DE LES TARIFES
La Comunitat Minera Olesana proposa no augmentar l’actual preu de l’aigua
d’ús domèstic a Olesa de
Montserrat durant els
exercicis 2019/2020.
Així ho va decidir la cooperativa de l’aigua en uns
pressupostos
aprovats
basant-se altre cop amb
els principis de l’economia
social i del cooperativisme, ideats per tant per
posar el servei al centre
de la gestió.

Concretament, amb la
proposta d’estudi i determinació de les tarifes d’aigua a Olesa de
Montserrat que s’enviarà a
l’Ajuntament d’Olesa ia la
Comissió de Preus de Catalunya, la CMO ha volgut
seguir afavorint els consums baixos i a col•lectius
amb situacions determinades, com les persones
que viuen soles.
També es proposa, com a
novetat, mantenir la Quota
de Servei més baixa pels
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consums inferiors als 6 m3
al mes, un 12,41% menys
de quota fixa. D’aquesta
quota, de 5,3378€ al mes,
se’n beneficiairà tot el
Consum d’ús domèstic
per habitatge, el Consum
mínim vital per vivenda se
situa als 200 litres per dia
per dues persones o als
100 si el càlcul es fa per
habitant.
La proposta de la Comunitat Minera Olesana és,
doncs, una mostra dels
principis cooperatius, que
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busca posar l’economia
al servei de la persona.
De fet, concretament,
es tracta d’una modesta aportació de la cooperativa de l’aigua a favor
de millorar la capacitat
econòmica del socis i sòcies que tenen unes pensions baixes, atès que els
darrers anys les pensions
han patit increments mínims. És per aquest motiu
que la CMO va aprovar uns
pressupostos que es poden qualificar d’ajustats i
equilibrats.
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