Alfons Sala, 42
08640 Olesa de Montserrat
Facebook
Comunitat Minera Olesana Sccl

Canal YouTube
Comunitat Minera

Oficines: 93 778 18 99
Servei 24 hores: 93 778 02 95
Fax: 93 778 16 86

Twitter
@CMineraOlesana

Instagram
CMineraOlesana

correu@cmineraolesana.cat
www.cmineraolesana.cat

INFOMINERA OCTUBRE 2015. La Comunitat Minera Olesana INFORMA.
19 de setembre
Jornada de portes
obertes a la CMO
Seguint amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua, la
CMO hem fet unes inversions
importants a la Planta del
“Mas de les Aigües”(ETAP)
que han consistit a adequar
un espai per ubicar els reactors que produeixen el Diòxid
de Clor.
Des del mes de juliol s’ha posat en servei el nou tractament
de l’aigua que captem del riu.
Aquest nou tractament substitueix el Clor pel Diòxid de

Clor (Cl O2). El diòxid és un
oxidant molt selectiu. És un
compost neutre del Clor. Els
avantatges principals són que
millora el gust, l’olor i redueix
la formació de subproductes
orgànics, com els Trihalometants.
Amb l’aplicació del diòxid
assegurem més, si és possible, la salubritat i qualitats
microbiològiques, química i
organolèptica de l’aigua que
subministrem. Aquestes noves instal·lacions van ser visitades per aquelles sòcies i socis que el dia 19 de setembre
van participar en la Jornada de
portes obertes.

ment d’aquest bé comú. El
La publicació
mes de maig passat va ser la
Directa dedica un repor- revista Cooperació Catalana
qui va fer un reportatge i va
tatge a la CMO
Darrerament han estat forces
els mitjans de comunicació
nacionals que s’han volgut
fer ressò del treball que fa la
Comunitat Minera Olesana,
“la cooperativa de l’aigua”,
en la gestió del subministra-

Tot el que es pot saber
sobre La Passió d’Olesa
Per conèixer la història de la
La Passió us recomanem el
llibre “La Passió d’Olesa. Pas a
pas. 1850-2010” d’Elies Valldeperas i Alfons Bayona. El
podreu adquirir a la seu social

dedicar la portada a la nostra cooperativa i aquest estiu
ha estat la coneguda revista
quinzenal Directa la que se
n’ha fet ressò com a exemple d’abastiment d’aigua en
clau cooperativa i autogestionada.
de la CMO a un preu especial
de 20€ (c. Alfons Sala 42).
També podreu adquirir el llibre publicat enguany per la
cooperativa “Aigua. Patrimoni
d’Olesa de Montserrat. Itineraris poètics. Volum 1.” de Miquel Guillamón i Joan Soler a
un preu pels socis de 18€.

Vida cooperativa
La Comunitat Minera Olesana com a cooperartiva que
és treballa amb intensitat la
presència i difusió al sector
cooperativista
empresarial
de Catalunya. Un exemple
d’aquest fet són els actes que
ha realitzat recentment.
Dia Internacional de les Cooperatives. “Les cooperatives contribueixen a l’equitat”
El passat 4 de juliol en motiu
del Dia Internacional de les
cooperatives des de la Comunitat Minera Olesana van presentar aquesta inforgrafia que
resum el que som i el que fem
(veure imatge adjunta). Orgullosos de ser cooperativa i de
ser d’Olesa. La CMO també
va coler difondre el manifest
oficial: “Triem cooperativa,
triem equitat!“.
Presentació CMO
a l’Assemblea de la FCUCC
El president de la CMO, en
Joan Arévalo, va presentar la
cooperativa olesana a la darrera Assemblea de la FCUCC
(Federació de Cooperatives de
Consumidors i Usuaris de Catalunya) com a nou membre.
Durant l’acte es va projectar
el vídeo institucional que podeu veure al canal youtube de
la CMO i es van presentar les
característiques principals de
la CMO fent especial esment
amb les accions socials.
Reunió amb Grup CLADE
Aquest juliol els Òrgans Socials de la CMO es van reunir
amb el President i D. Gerent
d’aquest grup amb l’objectiu
d’estudiar i gestionar la possibilitat de formar-hi part.
CLADE està format per les
cooperatives més importants
del país que provenen de diferents sectors de l’ empreses
cooperatives. Creiem que la
CMO és ferm candidat donada la seva singularitat i trajectòria cooperativista i en
l’autogestió d’un servei públic
com és l’abastament d’aigua
potable.

