
Butlletí informatiu de  
Cooperativa 70

C. Font i Boet, 7 · Caldes de Montbui 
Tel. 938 654 530

Número 29 
Novembre - Desembre de 2012

En aquest butlletí...
Resum de l’Assemblea 2011
Pàgines 2 i 3  

Programació cursos i tallers 
Novembre - Desembre

Pàgina 4

Aquest Nadal 
tornem a fer Casal!

(Places limitades)

Resum d’exposicions i xerrades
Pàgina 7  



2

ASSEMBLEA EXERCICI 2011

Nous Estatuts i canvis en els Òrgans Socials 

Assemblees Generals

Seguint el compromís assumit pel Consell Rector de 

presentar una modificació d’Estatuts Socials per regular 

alguns aspectes operatius de l’entitat, el passat dia 14 de 

juny es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària 

amb aquest únic punt a l’ordre del dia. La proposta de 

modificació d’Estatuts va ser aprovada per l’Assemblea 

i aquests es van enviar als socis per correu electrònic i 

estan disponibles al WEB per tots aquells socis que els 

vulguin consultar.

Posteriorment el dijous 19 de juliol de 2012, com cada 

any, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària, a fi 

de presentar l’informe de gestió i els comptes de l’exercici 

2011. El primer va ser aprovat per majoria amb 34 vots 

a favor, 1 vot en contra i cap abstenció, i els segons van 

ser aprovats per 33 vots a favor, 1 abstenció i 1 vot en 

contra.  Enguany l’Assemblea també va tenir caràcter 

d’Extraordinària ja que, tal i com marquen els Estatuts, 

calia realitzar les eleccions per renovar els òrgans socials.

Pel que fa al Consell Rector, calia cobrir quatre places de 

titulars que quedaven vacants per finalització de mandat 

i dues de suplents. A banda, en Josep Romero, que havia 

estat suplent els dos darrers anys, va demanar deixar el 

càrrec de suplent per poder-se presentar com a titular al 

Consell. Els candidats presentats i elegits per a cobrir les 

vacants van ser la Montserrat Gaspar, en Josep Romero, 

en Josep Maria Santos i l’Antonio Garrido com a titulars, 

i com a suplents, en Jordi Maspons, la Maribel Poch i en 

Jaume Germà, aquest darrer per a un mandat de 2 anys. 

Tal com marquen els Estatuts, els membres electes en 

l’Assemblea van fer la distribució de càrrecs en la primera 

reunió del nou Consell Rector, definint així la nova 

composició:

President: Alfons Miàs  

Vicepresident: Enric Cuartiellas   

Secretari: Josep Romero   

Vicesecretari: Antonio Garrido   

Consellers titulars: Montserrat Gaspar , Josep 

M. Santos, Carme Tura i Jordi Tusell 

Consellers suplents: Pepe Beunza, Jaume 

Germà,  Jordi Maspons i Maribel Poch

En quant al Comitè de Recursos, els socis presentats i 

elegits com a titulars van ser en Jordi Baliarda, en Carles 

Campistron i la Maite Moliner; mentre que la Iliana 

Muñoz, en Joseba Polanco i en Jorge Rodríguez en són 

els suplents. 

Com cada any, l’informe de gestió es va presentar 

seguint els objectius marcats per l’Assemblea de l’any 

2003.

La participació a les activitats que es realitzen des de la 

Cooperativa, es va repartir en un 36% en assistència a 

tallers o cursos, un 47% a exposicions, un 13% a xerrades 

i cinefòrums, i un 4% a excursions. Durant el 2011 hi va 

haver un increment de 71 altes de soci, tenint 3.445 

socis al tancament de l’any amb una mitjana d’edat 

dels nous socis de menys de 43 anys.

En la línia de trobar més avantatges al consum pels 

socis, es van continuant buscant convenis aconseguint-

ne 3 de nous, però també hi va haver baixes degut al 

context econòmic actual. Pel que fa a les comandes 

de gasoil de calefacció i els litres servits van disminuir 

i els socis que van fer ús dels serveis de Suport a la llar 

i la persona de Santa Susanna van ser 23. També es va 

continuar oferint trimestralment informació en matèria 
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ASSEMBLEA EXERCICI 2011

de consum als butlletins i es va renovar el conveni amb 

l’Ajuntament per la gestió de l’OMIC que l’any 2011 va 

atendre un total de 1.939 consultes i 119 reclamacions.

El darrer trimestre de l’any, la Fundació FC Barcelona ens 

va retirar els programes Juga-la! i Fem Equip que, des 

de l’any 2006, es gestionaven des del Departament de 

Civisme i Cooperació. Com a conseqüència, ens vam 

veure amb l’obligació de liquidar els contractes amb els 

treballadors de l’àrea, mantenint un únic lloc de treball 

al qual se li han encomanat tasques necessàries per al 

funcionament dels serveis de la Cooperativa. Se segueix 

portant el manteniment de la pàgina web educativa de 

la Bitàcola del Consum, de la FCCUC.

Tal i com es va explicar a l’anterior Assemblea, el Consell 

es va posar com a fita treballar en favor de les energies 

renovables i l’eficiència energètica en un sentit 

pedagògic, de difusió i d’implantació a través de la 

construcció d’una tercera planta d’energia fotovoltaica. 

El passat mes de gener però, el govern de l’Estat espanyol 

va aprovar un decret llei en virtut del qual se suprimien les 

primes a les energies fotovoltaiques de nova construcció, 

per la qual cosa el projecte va deixar de ser viable i el 

Consell va haver de suspendre’l fins que hi hagi una 

situació més favorable.

L’objectiu de la Cooperativa des de l’any 2003 havia estat 

tancar l’exercici amb resultat “0”. Ara, aquest objectiu 

no és possible ja que ha canviat totalment la situació del 

nostre entorn i no es pot regular l’activitat per arribar 

al resultat desitjat. En aquest sentit, l’àrea econòmica 

està treballant per reorganitzar l’endeutament de la 

Cooperativa i aconseguir minimitzar l’impacte que les 

despeses financeres tenen sobre el compte de pèrdues 

i guanys. 

Amb aquesta situació, el Consell s’ha hagut de 

replantejar la continuïtat de les activitats deficitàries. 

Un cop suprimits l’àrea de civisme i el seu personal 

després que perdéssim el contracte amb la Fundació 

FC Barcelona, a finals de juliol de 2012 es va decidir 

tancar el servei de dinars. Any rere any, la mitjana de 

menús servits havia anat augmentant però els darrers 

dos anys s’havia estancat i no es va aconseguir que el 

servei fos autosuficient per sí mateix. Malgrat ser un 

servei deficitari, en la situació econòmica que hi havia 

quan es va plantejar la seva obertura, els ingressos que la 

Cooperativa obtenia per altres vies ajudaven a mantenir-

lo. Actualment, aquesta situació ha canviat i el Consell 

s’ha vist amb l’obligació de suprimir-lo. Tot i així, s’estan 

estudiant diverses possibilitats per tal de poder, en breu, 

tornar a oferir el servei.

Durant el 2012 els esforços del Consell Rector se centren 

principalment en la contenció de la despesa, la cerca 

d’activitats d’interès per la majora de la massa social 

sense cost per la Cooperativa, la rendibilització de 

cadascuna de les àrees de la Cooperativa i l’augment 

dels ingressos. 

En aquest sentit hi ha un projecte en el que s’està 

treballant i és el de la construcció d’una estació de 

servei, que s’ubicaria en l’aparcament del Caprabo i que 

permetria oferir la benzina i el gasoil de locomoció a un 

preu inferior al de mercat, a més d’oferir un descompte 

pels socis. 
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Cursos i tallers

PROGRAMACIÓ
Novembre - Desembre

Manualitats per a la llar

Patchwork
El Patchwork és una tècnica per ajuntar robes, colors i formes de manera 
creativa. Les classes de Patchwork desenvolupen les capacitats de creació 
artística amb una àmplia varietat de coneixements pràctics i de materials per 
treballar amb formes i colors.

Els dimecres, de 4 de a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració

Aquest any en iniciar el taller de còmic-manga ens proposarem un repte 
nou per anar més enllà d’explicar històries mitjançant el dibuix i que tot 
quedi a casa. Sortirem afora perquè tothom ho vegi: farem una revista, 
la nostra revista. Aprendrem a planificar les seccions, els continguts, 
els diferents apartats que considerem entre tots, la línia editorial, el 
seu nom, etc. Tots amb les seves habilitats hi participaran i en farem 
tants números com en siguem capaços. Continuarem fent dibuixos, 
aprendrem a dibuixar encara més i farem una revista. Per tal de dur a 

terme una bona coordinació seria desitjable que tots, si és possible, poguessin assistir el mateix dia.

Dies possibles: dimecres o dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre

Preus mensuals per una sessió setmanal · 35 euros
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PROGRAMACIÓ NOVEMBRE - DESEMBRE

Salut i benestar

Reeducació Corporal Funcional 
Retrobaràs emocions i dolors ocults que et bloquegen i 
restabliràs l’equilibri corporal. El curs s’orienta a combatre 
aspectes com els problemes musculars, articulars i ossis, 
les disfuncions orgàniques, mecàniques i estructurals i els 
problemes posturals, estètics i de falta de concentració.

(www.reeducacioncorporalfuncional.com)

Els dimecres de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia  

Preu: 45 euros mensuals

Lleure

Curs de fotografia digital

El curs et permetrà adquirir coneixements tècnics sobre la càmera digital, 
la composició fotogràfica i aprendre el funcionament de les opcions de la 
càmera, il·luminació, composició de l’escena i la profunditat del camp.
També adquiriràs coneixements del procés d’edició digital i retoc de les teves 
fotografies. Es faran sortides pràctiques a l’exterior.

Els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre · Inici: 7 de gener · Preu: 85 euros mensuals

Aprèn a ballar Swing

Aprèn a ballar Swing, un dels balls més animats, divertits i complerts. 

Precursor d’altres balls com el Rock”n”Roll. 

No cal que hagis ballat mai, t’ensenyem des del nivell 0.

Millor porta’t la parella de ball.

Els dijous de 7 a 8 del vespre 

Inici: dijous 10 de gener

Preu: 90 euros trimestrals per alumne
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PROGRAMACIÓ NOVEMBRE - DESEMBRE

Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit 
d’avantatges, com els descomptes en els serveis de cafeteria, els preus 
especials en els productes de comerç just i de cooperatives catalanes 
i els descomptes a diversos establiments comercials i empreses de 
serveis amb conveni amb la Coperativa.

Aquests avantatges es fan extensius a tots els membres de la unitat 
familiar (cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència 
de la seva orientació sexual, els descendents i ascendents comuns i els 
de qualsevol d’ambdós que convisquin amb el soci).

Per fer-se soci només cal fer un únic pagament de 18 euros per a tota la unitat familiar,
sense quotes addicionals ni de manteniment

Fes-te’n sociSi encara no ho ets:

Ser soci de Cooperativa 70 té molts avantatges

Idiomes

Per conèixer i no perdre el coneixement d’una llengua, cal practicar-
la. Per això, amb els grups de conversa en anglès podrem posar en 
pràctica aquesta llengua, parlant de diferents temes que t’agradin o et 
puguin ser útils, a través dels quals aniràs també incorporant vocabulari 
nou que t’ajudarà a superar situacions amb les que et puguis trobar o 
simplement trobaràs l’espai on practicar una llengua que t’agrada i que 
potser en el teu dia a dia no t’és fàcil posar en pràctica. 

Nivell 0: els dilluns de 6 a 7 del vespre
Nivell 1: els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí

Nivell 2: els dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia
Preu: 30 euros mensuals

Conversa en anglès per adults

Classes de reforç escolar

•	 Reforç de Primària i ESO.
•	 Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
•	 Activitats lúdico-acadèmiques a través de tallers.

Per a consultar preus i horaris, o obtenir més informació:

Trucar al 938.654.530 o a través del correu electrònic anna@cooperativa70.coop
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Organitzen:

El passat dimarts 20 de novembre s’ha realitzat la xerrada  

informativa per als consumidors sobre productes financers d’alt 

risc i informacions que han de tenir en compte sobre aquests.  

La xerrada, d’unes dues hores de durada, ha comptat amb la  

participació d’un especialista de l’Associació d’Usuaris de Bancs,  

Caixes i Assegurances (ADICAE) i ha comptat amb la presència d’una  

setantena de persones, usuaris i estudiants de l’Institut Manolo Hugué. 

Al final de la xerrada, els assistents han pogut participar resolent dubtes i  

debatent sobre els temes exposats. 

XERRADA REALITZADA

EXPOSICIONS REALITZADES

 

Del 21 de setembre al 21 d’octubre, els alumnes adults del Taller d’Art 

Municipal Manolo Hugué han realitzat l’exposició de Gravats sota el 

nom “Incisió, color i textura”. 

S’han exposat les obres dels setze alumnes dels cursos sota les directrius 

de la professora Rosa Permanyer.

“Incisió, color i textura”

“Exposició Correfoc ‘12”

Aquest any el concurs de fotografia del “Correfoc ‘12” ha comptat 

amb 29 fotografies, de les quals les tres següents han estat les 

premiades:

1r premi: “Línies de Foc”, de Jaume Ventura Nualart 

2n premi: “Espardenyes de 7 vetes i Llambordes”, de Roser Rifà Jané 

3r premi: “Botafoc”, d’Humbert Batlles

La resta d’obres finalistes han estat: “L’encesa del Campanar” de Roser Rifà; “Ple” de Jordi Safont; “Espetega” 

i “Carretillada” de Joaquim Díaz; “Guineu I” i “Guineu II” d’Agnès Vidal; i “Nit de foc” de Toni Martínez.

Pots visitar les obres exposades de tots i totes les participants al Local de Cooperativa 70 fins al 14 de desembre.
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Comerç just

Productes d’alimentació: Cacaus i xocolates, cafès i infusions, pasta, mel, melmelades i molts productes més de 
gran qualitat. Productes d’artesania: decoració, bijuteria, bosses i motxilles, moda, complements i decoració.

Visita els productes d’artesania al web http://www.cooperativa70.coop/index.php/botiga

Oli verge extra 
Denominació d’Origen Les 
Garrigues, elaborat per la 

Cooperativa d’Alcanó.

20 Euros garrafa de 5 l.

Vi Blanc de Serè 
D.O. Costers del Segre 

Cooperativa de 
l’Olivera

6 euros l’ampolla

Vi negre  Costers 
del Gravet 

D.O. Montsant 
Coop. Capçanes

13 euros l’ampolla

Orus: Cervesa de baixa fermentació,  5,6º,  33 cl. 
Flama: Cervesa d’alta fermentació, 6,2 º 33 cl. 
Fosca: Cervesa d’alta fermentació, 5,8 º 33 cl.

2,50 Euros/unitat 

Cerveses artesanals

Productes cooperatius catalans

Ecològic

Primers vins negres 
D.O. Costers del Segre 

Cooperativa de 
l’Olivera

7,50 euros l’ampolla

NOU!!
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Serveis de neteja Cabassa
Descompte d’entre

el 5% i el 10%, 
segons periodicitat i volum de contractació 

NETEGES CABASSA · 609 714 881

Carrer Major, 1 · 17856 OIX 
Tel. 972 29 43 47

www.hostaldelarovira.es

Descompte del 5% sobre tarifa 
pels socis de la cooperativa

Hostal de la Rovira
Vedella de qualitat certificada ecològica.

Directe del productor i repartiment a domicili.
Servim caixes de 6 quilos

5% de descompte en el preu de comanda

Feu la vostra comanda a:
93 866 27 21 · lasoleia@ramaderiaecologica.cat

SERVEIS ALS SOCIS

Nous avantatges per als socis 

10% de descompte als socis
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Descomptes en productes culturals,  
educatius, papereria i joguines

A totes les botigues Abacus.
Informeu-vos a Coop70 o a www.abacus.es

Assegurances d’automòbil, llar, vida i 
accident; plans de pensions i d’estalvi

Informeu-vos a la Cooperativa
Tel 93 865 45 30

10% de dte. en revelat  
analògic o digital, o en la  
compra d’àlbums i marcs

Av. Pi i Margall, 87 · Caldes · 93 865 45 70 · is27@image-solutions.es  
Av. St. Esteve,45 · Castellar · 93 714 28 89 · is10@image-solutions.es  
Av. Catalunya, 137 · Parets · 93 562 33 18 · is48@image-solutions.es  

Instal·ladors d’aire condicionat
15% de descompte en 

maquinària

Ctra. de la Sagrera, 35 Local  · Santa Eulàlia de Ronçana
Tel 93 844 76 73

Descompte de 0,012 €/l. a partir dels  
300 litres de servei

Comandes a la Cooperativa · Tel 93 865 45 30

Descomptes del 8% al 15 % en tècniques termals
Plaça de la Font del Lleó, 10 · 08140 Caldes de Montbui

Tel 93 865 01 00

Productes ecològics
3% de descompte en tots els productes
Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 45 00

Entre un 5 i un 10% de descompte en  
material de muntanya i ciclisme

Avda. Pi i Margall, 13 · 08140 Caldes de Montbui
Tel 93 865 47 28

Descomptes en el Servei de 
Suport a la Persona. Per socis i  
beneficiaris majors de 65 
anys anys.

Informeu-vos a la Cooperativa · tel 93 865 45 30
5% de descompte en herboristeria

Agustí Santa Cruz, 23 · 08182 St. Feliu de Codines
Tel. 93 866 27 89

D’un 5 a un 8% de descompte en viatges de proveïdors propis
Av. Pi i Margall, 50 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 51 70

Perruqueria. 10% de descompte  
els dimarts, dimecres i dijous

P. Marquès,10 · 08140 Caldes de Montbui · 93 865 16 82

Entre el 15 i el 20% de 
descompte sobre preus de  
tarifa en pintura decorativa

Tel. 93 866 25 87
Mòbil 600 28 45 49

PAU
10% de descompte en  
classes particulars i manteniment 
d’ordinadors a domicili.

660 550 242
pau.informatica@gmail.com

5% de descompte sobre els 
preus de residència, centre de 
dia i centre de salut.

Avda. Catalunya, 264 
Palau Solità i Plegamans

Tel. 93 147 90 00
Entre el 10 i el 15% de descompte 
en assessoria laboral, fiscal, comp-
table i jurídica

Sant Pau, 94 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25

Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte

Corredossos de baix, 2 4art. 2a.
Caldes de Montbui

Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

Assessorament jurídic

La 1a visita 25 euros. Posteriors en-
càrrecs 15% de descompte

682 731 934 · E.mail: advor@advor.es

D’un 5 a un 8% de descompte en viatges de proveïdors propis
Av. Pi i Margall, 50 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 51 70
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Mutualitat de previsió social que ofereix condicions 
especials per als socis de Coop70

Demana informació a la Cooperativa i t’adreçarem a 
un comercial de la mutua per tal que t’assessori

Oferta especial per col·lectius
Informa’t a l’oficina de Caldes
Pi i Margall, 19 · 93 865 22 02

Descompte del 8% al 15% 
en tècniques termals

C. Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 01 50

TERÀPIES 
NATURALS

Descompte del 10% en les visites
Major, 34 B · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 657 669 435

10% de descompte
Major, 100 Local · Caldes de Montbui Tel 93 865 47 81

www.umfotografs.com

Avda. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans

tel. 93 864 94 71

P. de l’Església, 5
Caldes de Montbui

Tel. 93 862 62 2310% de descompte

5% de descompte en tractaments spa i ungles
C. Buenos Aires, 42 · Caldes de Montbui

Tel 93 865 13 63 · 649 446 328

Pintura Decorativa
Jose Romero

10% dte. en treballs de pintura
Tel i fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

10% de descompte en 
serveis de jardineria

Verge del Remei, 15 Local 1
08147 Santa Eulàlia de Ronçana

93 476 20 65 · 667 890 553

La primera setmana del mes de prova
i gratuïta en la pràctica d’Aikido

Buenos Aires, 56 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com

JOANMI MIRON
10% de descompte

Aigua · Gas · Electricitat
Calefacció · Aire Condicionat

Calderon de la Barca, 1-3 3r 2a · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 24 94 · 661 84 99 02

10% de descompte
en la tramitació

Importació de vehicles d’Alemanya
Mòbil 661 856 635 · Fax 93 715 83 52

info@import-pons.com

10% de descompte
en les sessions

Plaça Marquès, 12
Caldes de Montbui · 93 862 51 92

15% de descompte sobre els 
honoraris. Informació  sense 

compromís
Sant Pau, 24 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 38 90 · fax 93 865 50 03
despatx@pradasimarti.com

15% de descompte + altres avantatges per als socis
- Arquitectura
- Enginyeria
- Gestió Tècnica
- Urbanisme
- Projectes d’edificació residencial, equipament  i industrial
- Estudis d’edificabilitat
- Cèdules d’habitabilitat
- Projectes d’activitats
- Projectes d’instal·lacions
- Gestions davant organismes oficials

Pare Poch 44_08140 Caldes de Montbui_Barcelona_T938652896

Descompte del 6% pels socis en majoristes preferents
C/Alfons Solà, 5 (xamfrà Plaça Moreu)                                                           

08140 Caldes de Montbui · Tel.: 93 862 60 62

5% de descompte en les sessions de fotos d'estudi

Rams, plantes i arranjaments florals amb disseny 
propi i personalitzat. Ikebana (art floral japonès) a 
domicili.

15% de descompte pels encàrrecs 
amb una antelació mínima de 2 dies

Carrer del Forn, 1 · 08140 Caldes de Montbui
tallerfloralcarles@gmail.com · 689 626 518 



Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
C. Font i Boet, 7 Caldes de Montbui 

Dimarts i dijous de 10 a 1 del migdia i dimecres de 5 a 7 de la tarda 
omic@caldesdemontbui.cat

Cada setmana us oferim ofertes especials en els esmorzars, ja sigui 
a partir d’entrepans especials com a través de combinacions entre 
quelcom de menjar i beure.

Vine a esmorzar i comprova-ho tu mateix!

De dilluns a divendres

Ofertes especials d’esmorzars cada setmana

Festes de Nadal
Vacances escolars

Aquest Nadal, Cooperativa 70 torna a oferir a les famílies una proposta d’activitats per la 
quinzena de vacances escolars on es realitzaran jocs, manualitats i altres activitats.

Per a més informació vine al Local de Cooperativa70, visita el web www.cooperativa70.coop, 
o truca al 93.865.45.30 d’11 del matí a 1 del migdia. Places limitades.

Del 24* de desembre al 4 de gener 

De 9 del matí a 1 del migdia, i de 4 a 6 de la tarda 

Preu: 70 euros 

Activitats adreçades a nens i nenes de 5 a 10 anys 

* el 24 i el 31 de desembre només es farà horari de matí


