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INFOMINERA octubre 2014. La Comunitat Minera Olesana INFORMA.
Els òrgans socials, per mitjà
de les comissions, estem desenvolupant i estudiant els temes i qüestions següents:

Col·laboració amb les entitats
socials, culturals i esportives
que conformen el teixit social
d’Olesa.

RESUM

Preparació de l’Acte del 146è.
Aniversari de la fundació de
la CMO dia 8 de desembre.
Concert de Nadal, Olesa Sardanista. Reconeixement a una
entitat social per la seva tasca
cívica en bé de la gent gran.
Distincions al socis pels seus
serveis.

· Comissió econòmica.
Estudi per a la determinació
de tarifes 2015 amb l’objectiu d’equilibrar els ingressos
amb les despeses. Canvi del
període de facturació. Passar
de facturar cada dos mesos a
facturar cada tres mesos. Les
lectures dels consums i les
factures es faran cada tres mesos, amb l’objectiu d’estalviar
costos. Estudi de la demanda: manteniment i tendències
dels diferents tipus de subministrament, estudi preceptiu
per a la determinació de les
tarifes 2015.
· Comissió social.
Posar a disposició de tots
els olesans i olesanes un
DESFIBRIL·LADOR dintre del
Projecte de Cardioprotecció .
Mercat Municipal, c. Alfons
Sala.
Col·laboració amb les escoles
i Instituts per divulgar i sembrar l’esperit i coneixement
cooperatiu i l’economia social.
També els processos del cicle
de l’aigua, amb referència al
servei integral que desenvolupa la Comunitat.

· Comissió tècnica.
Millorar la qualitat de potabilització, aplicant el diòxid
de clor, a planta (ETAP) eliminant els components clorats i la formació de trihalomentants. El diòxid millora
l’eficàcia biocida i no altera
les qualitats organolèptiques
de l’aigua.
Fer arribar l’energia elèctrica
als dipòsits situats a la zona
de creu de Beca, per instal·lar
uns controladors i dosificador
de clor.
Renovació del parc de comptadors, instal·lant comptadors
equipats amb ràdio per facilitar les lectures.
Fins aquí un petita exposició
dels treballs que s’estan desenvolupant.

Curs de formació fet a la CMO
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Altres Informacions
Font de Can Solé

La CMO no podrà posar en
servei aquest mes d’octubre
la Font de Can Solé, per qüestions alienes a la Comunitat.
Esperem que l’Ajuntament solucioni les qüestions pròpies i
doni la corresponent llicència
per continuar i acabar el projecte de remodelar i dignificar
l’espai i la font, entenent que
és una millora del Casc Antic
perquè en gaudeixin tots els
olesans i olesanes.

Camí del Llobregat

El dia 29/09/2014 es va presentar el Projecte del futur
“Camí del Llobregat” Diputació de Barcelona. La zona que
es preveu incloure va des de
la Puda fins al Pont del Diable
(7,6 km). Els objectius que es
persegueixen entre d’altres, la
millora de l’entorn, potenciar
el paisatge i el turisme. La
CMO té la planta potabilitzadora a la zona a on es preveu
que aquest camí travessi. Caldrà conèixer quines seran les
condicions de seguretat per
salvaguardar l’activitat industrial que s’hi desenvolupa, per
aportar si cal, suggeriments i
fer-hi al·legacions si no es garantitza la seguretat, atès que
tota la zona té la condició de
protegida.

Contractació
subministrament elèctric

Insistim a informar que la Comunitat Minera Olesana SCCL. ofereix i facilita la contractació del
subministrament elèctric a tots
els socis amb FACTOR ENERGIA, amb un descompte important del preu del kW. La CMO
dóna un tracte personalitzat i
l’assessorarà sobre les diferents
modalitats de contractació del
subministrament elèctric.

Posada en servei
d’un DESFIBRIL·LADOR

La Comunitat ha ubicat a l’entrada del Mercat Municipal un
“desfibril·lador” que queda al
servei de tots els olesans i olesanes que pateixin una infart
sobtat. Aquests aparells poden
retornar l’activitat coronària; la
vida. És una protecció que ha
d’estar molt ben valorada per
tots, atès que ningú està exempt
d’un ensurt d’aquesta magnitud. La Comunitat participa amb
l’Ajuntament per tenir un Servei
de Radioprotecció global al poble d’Olesa.
Aquesta actuació és una mostra
més que els resultats cooperatius van destinats a millorar la
vida de tots i al bé comú.

Joan Arévalo, president de la CMO, fa l’entrega del desfibril·lador a la
Georgina Muñoz, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament
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