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Cooperativa 70 
Energia solar Energia neta 

produirà energia solar

Dins la tasca de foment del consum responsable que fa 
Cooperativa 70, la component mediambiental hi té un 

tractament destacat com un dels criteris a tenir en compte 
de manera molt especial en el moment de prendre les 
decisions de compra i en el consum d’energia. Ara, a més, 
la Cooperativa contribueix a disminuir les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle amb la creació d’instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica.

Cooperativa 70 promou, juntament amb l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Codines i l’empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica Electra Caldense, dues instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica fotovoltaica.

Planta a Sant Feliu de Codines

La primera d’aquestes plantes s’instal·larà al 
sostre del Pavelló Esportiu Municipal de Sant 
Feliu de Codines, gràcies a un conveni signat amb 
l’Ajuntament. En total, la superfície ocupada per la 
instal·lació és de 1.200 m2. Amb una potència nominal 
de 50 Kw, produirà uns 65.000 kwh anuals, i equival 
a deixar d’emetre a l’atmosfera unes 100 tones anuals 

de CO2. La inversió total en aquesta planta és de 350.000 
euros, i ha estat realitzada íntegrament per Cooperativa 
70.

Aquesta instal·lació es basa en una tecnologia 
relativament nova en l’àmbit de la producció fotovoltaica. 
Les plaques instal·lades són de silici amorf, i la seva 
principal característica és la capacitat de produir energia 
elèctrica independentment de l’angle d’incidència dels 
raigs de sol, és a dir, sense necessitat de disposar-les en 
orientacions o inclinacions específiques que les situïn en 
un pla perpendicular a les emissions solars.

La  instal·lació serà operativa a mitjans de setembre.

La planta de Caldes de Montbui

L’altra via d’acció de Cooperativa 70 en l’àmbit de la 
producció energètica solar fotovoltaica es basa en una 
aliança amb la companyia de distribució d’energia elèctrica 
Electra Caldense que s’articula a través de la societat 
conjunta Electra70, Energia i Sostenibilitat, SL. 

El primer projecte de la nova empresa és la creació d’una  
intal·lació de plaques solars fotovoltaiques sobre el sostre 
de la nau d’Electra Caldense al polígon la Borda de Caldes 
de Montbui. Aquesta planta, que també serà operativa a 
mitjans de setembre, amb una potència nominal de 67 
kw, produirà més de 92.000 kwh per any, que representen 
un estalvi d’emissions de gasos amb efecte hivernacle 
equivalent a 154 tones anuals de CO2. La inversió de la 
nova societat en aquesta planta és de 450.000 euros. 

En coherència amb aquestes accions, la Cooperativa 
incrementarà la intensitat de la seva tasca divulgativa i 
educativa orientada a donar a conèixer la transcendència 
que les nostres decisions individuals de consum tenen 
en el medi ambient, incidint especialment en el camp 
energètic i sobre la problemàtica del canvi climàtic per 
tal de fomentar hàbits de consum cada vegada més 
sostenibles.

A sobre i al peu de plana, imatges de la construcció de la 
planta al Pavelló de Sant Feliu de Codines.

Imatge de l’acte de presentació de la instal·lació de Sant 
Feliu de Codines. D’esquerra a dreta, Josep Maria Ibars,  
President de Cooperativa 70; Pere Pladevall, Alcalde de Sant 
Feliu; Maria Antònia Gómez, regidora d’Esports; Arnau  
Ramírez, regidor d’Energia; i Jaume Vilardell, regidor de Medi 
Natural. A la foto inferior, una vista de les obres d’instal·lació de la  
planta de la nau d’Electra Caldense. 
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Cursos i tallers

Salut

Chi Kung 
El Chi Kung aplega una sèrie de tècniques relacionades amb la medicina tradicional 
xinesa, i contempla la ment, la respiració i l’exercici físic. Normalment es practica per 
al manteniment de la salut, però en alguns casos es pot prescriure amb objectius 
terapèutics específics. 

Contiunuem a partir del dimecres 17 de setembre. De 10 a 11 del matí.  Preu: 35 euros mensuals

Curs d’iniciació a l’euskera
Curs bàsic fonamentalment pràctic i oral. Un primer contacte amb l’euskera, per a 
persones que no en tenen cap noció. Una oportunitat per a adquirir algun coneixement 
inicial d’aquesta llengua mil·lenària.

Idiomes

Del 6 d’octubre al 22 de desembre · Els dilluns, de 10 a 2/4 de 12 del migdia · Preu: 40 euros mensuals

Teatre i dansa

Curs d’usuari de l’ordinador personal
Curs adreçat a persones que vulguin iniciar-se o progressar en l’ús de l’ordinador. El curs incideix en 
els programes d’ús més generalitzat, com el processador de textos, el full de càlcul, la navegació per 
INTERNET o el correu electrònic.

Del 2 d’octubre al 18 de desembre · Els dimarts i els dijous, de 6 a 8 del vespre · Preu: 70 euros mensuals

La nostra aula d’informàtica

Aprenem a ballar?

PROGRAMACIÓ
SETEMBRE - DESEMBRE

Joieria en plata
Podràs dissenyar i crear les teves pròpies joies de plata amb la tècnica del 
modelatge amb cera. Al final del curs, portarem els motlles al fonedor de plata 
i  hauràs obtingut la teva primera obra de joieria. Aquest Nadal podràs regalar 
peces fetes amb les teves mans.  (Curs de 20 hores en 10 sessions)

Des del 16 d’octubre al 18 de desembre · Els dijous de 6 a 8 del vespre 
Preu: 75 Euros, material inclòs, excepte la plata  

(no inclou el cost del fonedor i la plata, dependrà de cada peça)

Joieria artesana

Fem titelles?, fem teatre?

Taller i teatre de titelles

Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia. Des del 25 d’octubre. 
Representació, el dimarts dia 23 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda 

Preu: 50 euros

Taller de teatre a partir dels titelles. Creació de titelles propis i posterior assaig d’una 
obra de teatre amb tots els assistents, que serà representada al final del curs amb 
l’assistència de pares i familiars a la representació.

Taller d’street dance

Els dilluns, a partir del 29 de setembre.  
De 2/4 de 7 a 8 del vespre

Preu: 35 euros al mes

Si et va agradar Fama, no et podràs resistir al que hem preparat per 
tu a Cooperativa70. A partir de setembre, tindrem amb nosaltres 
una professora de hip hop, funky, sexy style, popping, mixtura, 
afro, ragga...Tot un ventall de possibilitats dins el món del ball de 
carrer. Amb els estils que més s’estan ballant a Londres, Los Àngeles, 
Brasil i amb introducció a danses africanes, una oportunitat única 
per conèixer aquest estil. 

A ritme de Ragga

Els divendres, a partir del 3 d’octubre.  
De 10 del matí a 2/4 de 12 del vespre

Preu: 35 euros al mes

El ragga és un estil de ball que fusiona el hip hop, la dansa africana i 
el reggae. El taller tractarà d’ensenyar-nos a ballar aquest moviment 
d’expressió que engloba tots tres estils. Ens haurem de moure i 
seguir les notes d’aquest gènere musical que ens transportarà a la 
manera de fer d’altres cultures molt properes, descobrint el ritme i 
els moviments que tots i totes portem dins.
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DESAFECTOS, ESCLAVOS DE FRANCO EN EL PIRINEO (30’)
Dimecres, 26 de novembre a 2/4 de 8 del vespre

Després de la Guerra Civil, centenars de milers d’homes i dones van ser 
militaritzats i obligats a treballar per força per aixecar una Espanya gran i lliure. 
Persones esclavitzades treballant en condicions infrahumanes i en camps que 
no van desaparèixer totalment fins principis dels anys 60.
Aquesta pel·lícula ens mostra com, entre 1939 i 1941, més de 2000 d’aquests 
socialistes, anarquistes, comunistes i nacionalistes van construir una carretera 
per unir Zarautzi i Erronkari, les valls més orientals del Pirineu navarrès.

REPRESSIÓ FRANQUISTA A LA POSTGUERRA · MEMÒRIA HISTÒRICA

Cinema social
Cicle de cine fòrum
Cooperativa 70 oferirà un cicle de cine fòrum a partir de cinc pel·lícules amb una 
temàtica marcadament social. Podrem viure el conflicte entre Israel i Palestina des 
del punt de vista dels nens i nenes, seguir les peripècies d’una immigrant cubana a 
Espanya, coneixerem el projecte d’instal·lació d’una refineria de petroli a Extremadura 
i els seus possibles efectes ambientals, sabrem com els vençuts de la Guerra Civil 
espanyola sobrevivien als camps de treballs forçats del primer franquisme, i finalment 
confrontarem les vivències i la visió del món d’un nen barceloní i un nen d’Hebron. En 
els debats posteriors, podem reflexionar sobre les problemàtiques que ens presenten 
les pel·lícules.

ISRAELIANS I PALESTINS

PROMISES (1’ 42’’) 
Una pel·lícula de Justine Saphiro, B.Z. Goldberg i Carlos Bolado
Dimecres, 15 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre.

Entre els anys 1997 i 2000, Justine Shapiro y B.Z. Goldberg van entrevistar set 
nens palestins i israelians, que van arribar a conèixer-se entre ells. Dos anys 
més tard, els nens, ara de 13 i 15 anys, comparteixen el seu punt de vista 
sobre “l’altre”, els seus pensaments i sobre la possibilitat de conèixer-se i els 
seus somnis per al futur.

AGUA CON SAL (94’)
Una pel·lícula de Pedro Pérez-Rosado (Espanya i Puerto Rico)
Dimecres, 29 d’octubre a 2/4 de 8.

Una jove cubana arriba a Espanya amb una beca pels seus estudis pensant 
que amb això començarà una vida millor. Però al cap d’un temps serà una 
immigrant il·legal que patirà marginació, no podrà tornar a casa i s’haurà de 
buscar la vida. Alhora, una altra jove valenciana, nascuda dins una família 
plena de problemes es trobarà amb ella i esdevindran les dues treballadores 
il·legals d’una fàbrica de mobles que cobren 2,00 euros l’hora. 

IMMIGRANTS SENSE PAPERS

MIENTRAS EL AIRE ES NUESTRO  (58’)
Un documental de José Camello Manzano
Dimecres, 12 de novembre a 2/4 de 8 del vespre

Els combustibles fòssils s’acaben, cosa que obligarà a diversificar les fonts 
d’energia i utilitzar energies renovables que no s’esgotin, no suposin un perill i no 
contaminin. Però algunes persones prefereixen mantenir els seus privilegis i els 
de les grans fortunes. Una de les empreses més contaminants d’Europa compta 
amb suport institucional i empresarial per instal·lar una refineria a Extremadura, 
el propòsit més tòxic i contradictori dels últims 40 anys a l’estat espanyol.

MEDI AMBIENT

SIN PIEDRAS (53’)
Dimecres, 10 de desembre a 2/4 de 8 del vespre

Les mirades de dos nens, Yazan d’Hebron i Sergi de Barcelona convergeixen i 
ens mostren els seus mons, el seu dia a dia. Veurem la particular realitat dels 
dos protagonistes, com reaccionen davant els àmbits de vivències: col·legi, 
família, somnis, diversions... Així doncs veurem com es viu el conflicte àrab 
israelita de manera diferent com ens ho expliquen els mitjans de comunicació 
i paral·lelament, una vida sense guerra a Barcelona però amb punts en comú 
amb la vida a Hebron.

VIURE A BARCELONA, VIURE A HEBRON I SER UN NEN

ENTRADA LLIURE A TOTES LES SESSIONS
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Exposicions

Una altra vegada, el nostre Local Social acollirà el 
Mercat d’Art, una oportunitat per adquirir obres 
d’artistes de Caldes de Montbui.

Els socis interessats a exposar pintura en el Mercat 
d’Art haureu de portar a la Cooperativa, abans 
del dia 2 de novembre, una fotografia d’una 
obra recent i el vostre currículum d’artista.

Inauguració el dia 12 de desembre a les 8 
del vespre. Exposició fins el 7 de gener

Entrada lliure

En col·laboració amb

L’impacte del VIH/SIDA: Vida dels orfes de Swatziland
Aquesta exposició fotogràfica itinerant 
creada per la Fundació FC Barcelona 
mostra moments de la vida de nens i 
nenes de Swatziland que són orfes per 
causa de la SIDA, estan infectats pel VIH 
o ambdues coses. 

Swatziland es considera el país amb la 
taxa i prevalença de la la SIDA més altes 
del món, i atendre la gran quantitat 
de nens i nenes orfes és un dels més 
importants reptes per al govern del país i 
les ONG que hi operen. A falta dels pares, 
els infants esdevenen “caps de família” a 
una edat molt precoç, i han d’ocupar-se 
dels seus germans i germanes més petits i 
tenir cura de la casa i del benestar de tots 

ells.  Per tot això, les actuacions a Swatziland tene un pes molt rellevant dins els diferents 
programes compartits entre UNICEF i la Fundació FC Barcelona. 

Inauguració i lliurament de premis el 14 de novembre.  
Exposició de les obres fins el 7 de desembre 

Entrada lliure

Com cada any, l’entitat Ball de Diables 
de Caldes de Montbui ens convida a 
tots els socis i sòcies de la Cooperativa 
a participar en el concurs fotogràfic del 
Correfoc. Fes alguna fotografia  del 
Correfoc 2008 del Ball de Diables de 
Caldes de Montbui, que tindrà lloc el 
dia 11 d’octubre a les 9 del vespre,  o 
de qualsevol acte de la Festa Major de 
2008 que tingui els diables i la bèstia 
com a protagonistes, i participa en el concurs.  Les obres s’han 
de lliurar al local social de Cooperativa 70 com a màxim el dia 7 
de novembre.

Totes les obres presentades al concurs s’exposaran al Local Social 
de Cooperativa 70.

VII edició del Mercat d’Art

Del 15 de setembre al 5 d’octubre 
Entrada lliure

Consum responsable. L’etiquetatge dels productes

A l’hora d’adquirir un producte, els consumidors 
tenim dret a poder conèixer-ne les característiques 
a través d’un etiquetatge veraç, clar i amb suficient 
informació.

Aquesta exposició itinerant de la Diputació de 
Barcelona ens mostra i ajuda a interpretar aquelles 
informacions que obligatòriament han de constar 
en l’etiqueta dels productes que ens ofereixen 
als comerços. Alimentació, tèxtil i calçat, mobles, 
joguines i alguns electrodomèstics són els exemples 
que ens mostra l’exposició.

Del 22 al 31 d’octubre 
Entrada lliure

Exposició del Concurs de Fotografia del Correfoc

En col·laboració amb

Foto guanyadora del concurs fotogràfic del Ball 
de Diables 2007, de Jaume Ventura.
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Fem equip, fem ciutat
Model de foment de l’esportivitat

En els mesos de setembre i octubre s’iniciarà el programa 
FEM EQUIP, FEM CIUTAT un model d’actuació que es posa 
a disposició dels municipis per a incidir positivament en les 
pràctiques dels clubs esportius, i orientat a generar una 
dinàmica de millora en la qualitat educativa de l’activitat 
esportiva. Per això, tot i que afecta íntegrament a tots 
els clubs que s’hi adhereixen, està especialment adreçat 
als equips de base, és a dir, d’infants i joves fins a 15 o 
16 anys.

Aquest model és impulsat per la Fundació FC Barcelona, i 
Cooperativa 70 es responsabilitza de la seva realització.

En la primera edició, aquesta temporada 2008-2009, 
el model s’implantarà a Caldes de Montbui, Sant Feliu 
de Codines, Sant Vicenç dels Horts, Tortosa, Tarragona i 
Castelldefels.

Pel que fa a Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines 
cal recalcar el gran interès i plena disposició amb què els 
respectius ajuntaments van acollir la proposta, i també 
la seva total sensibilitat respecte a la importància que la 
pràctica esportiva es porti a terme en unes condicions 
que resulti educativa per a infants i joves, i que serveixi 
per a transmetre’ls valors de l’esportivitat com l’esforç, 
la perseverança, l’autoestima, la cortesia, el respecte, la 
humilitat, o l’autocontrol, entre molts d’altres.

Iniciativa municipal

FEM EQUIP, FEM CIUTAT, és un model de caire clarament 
municipal, en què l’Ajuntament hi té la funció de màxim 
impulsor. La Fundació FC Barcelona, doncs, posa  a 
disposició dels ajuntaments interessats els continguts i els 
materials i també el suport tècnic i professional necessaris 
per a la implantació del programa.

Combina un lloc WEB interactiu, amb funcions d’aula 
virtual i d’intercanvi d’informació, amb accions presencials, 
tant en els aspectes d’opinió pública com d’intervenció 
directa en l’àmbit de la conscienciació del valor educatiu 
de l’esport i la capacitació dels tècnics.

Es presenta com un sistema de treball basat en accions 
que té en compte, de manera coordinada i en una 
estratègia coherent:  

La creació de vies de comunicació específiques entre •	
l’Ajuntament i els clubs per a canalitzar totes les 
accions del model i la seva coordinació.

Accions de sensibilització de tots els agents •	
socialitzadors del club esportiu: directiva, tècnics i 
familiars dels esportistes infantils, així com també 
dels mateixos infants.

Accions de formació de tècnics esportius dels clubs •	
per a millorar les components més educatives en la 
direcció dels equips.

Accions de compromís explícit amb els valors de •	
l’esportivitat i el fairplay adreçats als clubs com a 
entitats, a les juntes directives com a gestors, als 
tècnics, als familiars i als mateixos esportistes. 

Accions de comunicació social i d’opinió pública •	
adreçats a la divulgació tant de la implantació del 
model i les activitats que comporta com dels valors 
que es propugnen.

El triangle esportiu

Aquest model està orientat a afavorir a curt i llarg termini 
la intervenció municipal per a fomentar una pràctica 
esportiva educativa i per a traslladar a la societat general 
els valors de ciutadania. Per això:

Actua sobre tots els agents socialitzadors relacionats •	
amb l’esport. És el denominat “triangle esportiu”.

Es planteja com la implantació d’instruments i •	
dinàmiques permanents d’intervenció social, en una 
estratègia a curt i llarg termini.

Inclou accions d’orientació pràctica per a impulsar •	
canvis efectius en la gestió educativa dels clubs 
esportius, més enllà dels elements purament 
formatius i sensibilitzadors.

És adaptable a la realitat social de cada municipi, amb •	
la incorporació al model de línies d’acció preexistents 
i d’interrelació amb altres agents socials.

Les il·lustracions d’aquesta pàgina formen part dels 
materials que es proporcionen al club perquè facin la 
seva tasca de millora del nivell d’esportivitat en tots els 
aspectes i activitats del club, i simbolitzen algunes de 
les recomanacions que es fan sobre comportaments 
a fomentar i valors a tenir molt en compte en el dia a 
dia de les entitats esportives, com la companyonia i el 
dret de tots els infants de l’equip a jugar i competir; la 
cortesia entre adversaris, amb els àrbitres i amb el públic; 
la necessitat que els pares i mares dels joves esportistes 
respectin el paper de l’entrenador o entrenadora i 
s’abstinguin d’intentar dirigir els infants durant els 
partits i entrenaments, o que es respectin el material i les 
instal·lacions esportives, tant si són del club o l’ajuntament 
com si juguen de visitants. 
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La Fundació Prevenció de Residus i Consum ha elaborat 
un informe sobre el consum de bosses de plàstic d’un 
sol ús.

Cada setmana, els catalans gastem uns 14 milions de 
bosses de plàstic, equivalents a unes 110.000 tones que 
ja representen el 3% del pes de les deixalles domèstiques. 
L’estalvi d’una sola bossa de plàstic per cada català 
suposaria un estalvi de 300.000 Kwh i evitaria l’emissió 
de 117 Tn de CO2 a l’atmosfera.

Tot i que és un hàbit tan arrelat que sembla difícil 
d’eradicar, el cert és que algunes iniciatives, a Catalunya 
i a altres països, demostren que no és així, que amb una 
actuació decidida es pot reduir de manera molt important 
la generació d’aquests residus.

Per una banda, la Fundació Catalana per a la Prevenció 
de Residus i la Federació d’Ecologistes de Catalunya 
demanen al Govern de la Generalitat que apliqui a partir 
de 2009 un impost ecològic de 20 cèntims per bossa. 

Comerç just, productes cooperatius

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

De dilluns a divendres de dos quarts de deu del matí a  dos quarts de dues de la tarda.
Dimecres i divendres obert també de 5 a 7 de la tarda. 

C. Font i Boet, 7 Caldes de Montbui

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. 

Diguem adéu a les 
bosses de plàstic 

Consum responsable amb el medi ambient

Segons aquestes entitats, una mesura similar realitzada 
a Irlanda ha provocat una reducció del 90% del consum 
de bosses d’un sol ús.

També fan referència a una experiència portada a terme 
pels forns i pastisseries de Terrassa, que han aconseguit 
Una reducció del 97% en el consum de bosses de 
plàstic.

Altres països ja apliquen taxes, sigui sobre la matèria 
primera, el polímer de polietilè (Itàlia) o a la bossa ja 
confeccionada (Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Alemanya 
o Bèlgica entre d’altres).

La mateixa Fundació Prevenció de Residus i Consum, 
conjuntament amb el Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat i l’Agència de Residus de Catalunya, també 
impulsen una campanya divulgativa que ja és present a molts 
punts de Catalunya, i que ofereix diversos materials divulgatius 
a més del disseny d’una bossa de roba per a proporcionar-la 
als consumidors com a alternativa a les bosses de plàstic.

NOU AVANTATGE PER ALS SOCIS

Cooperativa 
Vine a dinar a la 

Oferim una alimentació variada i saludable 
basada en productes de qualitat garantida i 
elaboracions  originals i saboroses
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Les activitats dia a dia
Setembre

Dilluns 15 

Exposició fotogràfica 
L’impacte del VIH/SIDA:  

Vida dels orfes de Swatziland
Entrada lliure

Dimecres 17

Continuació del Grup de Chi Kung
A les 10 del matí

Dilluns 29

Taller d’estreet dance
A 2/4 de 7 del vespre

Octubre
Dijous 2 

Curs d’iniciació a l’ús de l’ordinador personal

A les 6 de la tarda

Divendres 3

Taller de Ragga
De 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia

Dilluns 6 

Curs d’iniciació a l’Euskera
A les 10 del matí

Dimecres 15 

Cine fòrum: Promises
A a 2/4 de 8 del vespre

Dijous 16

Taller de joieria en plata
A les 6 de la tarda

Dimecres 22

Exposició: L’etiquetatge dels productes
Entrada lliure

Dissabte 25

Taller i teatre de titelles
A les 10 del matí

Dimecres 29

Cine fòrum: Agua con sal
A 2/4 de 8 del vespre

Novembre
Dimecres 12

Cine fòrum: Mientras el aire es nuestro
A 2/4 de 8 del vespre

Divendres 14

Inauguració de l’exposició del concurs de  
fotografia del Correfoc i lliurament de premis

A les 8 del vespre

Dimecres 26

Cine fòrum
Desafectos, esclavos de Franco en el pirineo

A 2/4 de 8 del vespre

Desembre  
Dimecres 10

Cine fòrum: Sin piedras
A 2/4 de 8 del vespre

Divendres 12

Inauguració de la VII edició del Mercat d’Art
A les 8 del vepre

Dimarts 23

Representació de l’obra de teatre de titelles 
A 2/4 de 7 de la tarda

Feu-nos suggeriments
Què trobeu a faltar o què canviaríeu 
de tot el que  ofereix la Cooperativa? 
Què mereix la vostra aprovació i 
què creieu que cal millorar?. Ho 
podeu fer als fulls que posem a la 
vostra disposició al Local Social o al 
formulari de contacte del nostre WEB 
a www. cooperativa 70.coop


