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La Sala d’Exposicions de la 
Casa de Cultura d’Olesa de 
Montserrat va acollir diven-
dres 1 de març l’acte d’inau-
guració de l’exposició “Aigua i 
economia social: 150 anys de 
la Comunitat Minera Olesana”, 
creada en el marc dels actes 
de celebració del 150è ani-
versari de la cooperativa de 
l’aigua. En una sala plena, els 
encarregats de donar el tret de 
sortida a la mostra van ser el 
president de la Comunitat Mi-
nera Olesana, Joan Arévalo; el 
regidor de Cultura de l’Ajun-
tament d’Olesa, Xavier Rota; i 
l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Pui-
medon. Tots tres van coincidir 
en remarcar la vinculació de 
l’aigua i la Comunitat Minera 
Olesana amb Olesa de Mont-
serrat. L’exposició, promoguda 
per l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat i amb la col·labo-
ració de la Comunitat Minera 
Olesana, es podrà visitar fins 
el proper 31 de març.

L’exposició, que té una volun-
tat divulgativa, permet al visi-
tant fer un recorregut per la 
història de la cooperativa de 
l’aigua, una entitat singular 
a Catalunya, així com desco-
brir-ne el seu funcionament, 
conèixer de més a prop el món 
de l’economia social i el coo-
perativisme, i prendre consci-

ència sobre l’ús que fem els 
olesans i les olesanes de l’ai-
gua. De fet, la mostra s’em-
marca també dins els actes 
de celebració del Dia Mundial 
de l’Aigua, que se celebra el 
22 de març i que enguany té 
com a lema “l’ús i l’abús dels 
plàstics, el seu impacte i què 
fas tu per minimitzar-ne els 
efectes”. 
En el torn de parlaments inau-

gurals, Xavier Rota, regidor de 
Cultura, va assegurar que “tan 
l’aigua com la Comunitat Mi-
nera Olesana són un patrimo-
ni de tot Olesa”. Joan Aréva-
lo, president de la Comunitat 
Minera Olesana, va detallar 
que “l’exposició permet als vi-

sitants fer un recorregut pels 
150 anys de vida de la coope-
rativa de l’aigua”. D’aquesta 
manera, per Arévalo, visitar la 
mostra esdevé una oportunitat 
per “descobrir com la Comu-
nitat Minera Olesana s’ha anat 
adaptant als nous temps i a 
les noves situacions”, sempre 
amb l’objectiu final de garan-
tir un subministrament d’ai-
gua de gran qualitat. Alhora, 
Arévalo va explicar que, d’uns 
anys ençà, Olesa ja no només 
és coneguda arreu per tenir La 
Passió d’Olesa i un oli d’oliva, 
sinó també “pel sistema de 
gestió de l’aigua”. 

Per la seva banda, l’alcaldes-
sa d’Olesa, Pilar Puimedon, va 
remarcar el fet que el submi-
nistrament de l’aigua al mu-
nicipi recaigui actualment en 
una entitat que “compta amb 
més de 10.000 socis i sòci-
es i que, per tant, és de tots 
els olesans”. Per Puimedon, 
la mostra és una eina “molt 
ben feta i ideada” que serveix 

per explicar a la ciutadania “el 
què i el com dels 150 anys 
de vida de la CMO”. Segons 
l’alcaldessa, la cooperativa de 
l’aigua ha sabut “adaptar-se 
als nous temps” tot incorpo-
rant valors com “l’estalvi, l’efi-
ciència i el respecte al medi 
ambient” al seu ADN. 

La trajectòria de la CMO, feta 
exposició
La mostra consta de quatre 
espais: “L’aigua al món”, des-
tinat a destacar la importàn-
cia d’aquesta substància per 
la vida de l’ésser humà i a 
denunciar-ne el seu malbara-
tament; “150 anys d’història”, 
que mostra l’evolució de l’ac-
tual cooperativa durant els 
seus 150 anys de trajectòria; 
“La Comunitat Minera Olesana, 
avui”, que s’endinsa en l’estat 
actual i el funcionament de la 
CMO; i “Economia Social”, en-
focat a divulgar els beneficis 
de seguir el model cooperatiu. 
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S’inaugura l’exposició “Aigua i economia social”

La CMO manté les tarifes del 2018 a 
l’espera del nou estudi de preus 
L’Assemblea General Extra-
ordinària de la Comunitat 
Minera Olesana, celebrada el 
passat 2 de febrer de 2019, 
ha decidit mantenir les tarifes 
vigents el 2018 fins l’aprova-
ció definitiva del nou estudi 
de preus. El document, que 
es presentarà a l’Ajuntament 
d’Olesa i a la Comissió de 
Preus de Catalunya aquest 
mateix any, persegueix l’ob-
jectiu de millorar l’actual sis-
tema tarifari per fer-lo més 

social i equitatiu. D’aquesta 
manera, es vol apostar per 
unes tarifes aplicades que ga-
ranteixin l’equilibri econòmic 
de l’abastament d’aigua pota-
ble, amb qualitat, eficiència i 
sostenibilitat.

En aquest sentit, el Consell 
Rector proposa fixar una der-
rama de 1,5€ més al trimes-
tre, incloent l’increment dins 
la quota fixa, que passaria de 
16,5€ a 18€. Tot plegat, amb 

l’objectiu d’obtenir l’equilibri 
econòmic de l’explotació. És, 
precisament, amb aquest cri-
teri que s’ha elaborat el pres-
supost per l’exercici 2019.

Proposta preus i serveis 2019

Pel que fa a la proposta de 
preus i serveis de la Comuni-
tat Minera Olesana pel 2019, 
es planteja que els serveis, les 
tasques de manteniment i ma-
terials tinguin un increment 
del 1,5% sobre els preus 
aprovats el 2018 (l’índex anu-
al del IPC 2018 és del 2,8%). 
Per altra banda, els imports 
dels recàrrecs pel 2019 pels 

rebuts que es facin fora de 
termini seran els aprovats el 
2018, sense que experimen-
tin cap augment. 

Els recàrrecs, sense IVA, se-
ran de 2€ al primer avís; 4€ 
al segon; i 4,96€ al tercer. 
Són necessaris per cobrir les 
despeses d’enviament, paper i 
ensobrat. El recàrrec per nor-
malitzar el serveis es fixa amb 
28,11€ + el 21% IVA, amb 
l’objectiu de cobrir les des-
peses ocasionades, pel tanca-
ment, retirada de comptador 
i posterior normalització del 
subministrament, en concep-
tes de temps i material. 

Coincidint amb l’exposi-
ció, es realitzaran 2 debats 
a l’auditori de la Casa de 
Cultura:
· Aigua i economia social
Divendres 22 març. 20h
· El futur de l’aigua a Olesa. 
Aigua Olesa s. XXI
Divendres. 29 març. 20h


