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També cal remarcar que continua la tendència a la 
disminució pel que fa a l’edat mitjana dels nous socis. Un 
dels objectius marcats l’any 2003, quan la Cooperativa 
va començar la nova etapa amb la inauguració de 
l’actual Local Social, era intentar atraure segments de 
població més joves, i molt especialment a famílies, a 
socis i sòcies amb infants. 

Cal remarcar, també respecte a l’edat dels nous socis 
que El 77% de les noves altes corresponen a persones 
d’entre 26 i 45 anys

Pel que fa a la participació a les activitats programades 
al local social, també es pot observar una tímida 
recuperació que esperem veure com es consolida com 
a tendència.

S’ha passat d’un total de 1672 participants de 
l’any 2007 als 1738 de l’any 2008. S’ha fet un 
esforç de comunicació i promoció, tot i que les 
principals mesures es van incorporar ja a finals 
de l’any, de manera que els seus efectes és 
d’esperar que es manifestin amb plena efectivitat 
en l’any 2009.

Un altre factor a tenir en compte quant a 
l’estratègia a l’hora de programar activitats és 
del creixent nombre d’accions que es porten 
a terme en col·laboració amb altres entitats 
locals, de manera que s’amplia la capacitat 
de convocatòria i s’orienta la programació 
cap a àmbits d’interès compartit per diversos 
col·lectius cívics. 

Increment i participació dels socis

RESUM D’ACTIVITATS 2008
Durant l’any 2008, 134 persones s’han donat d’alta 
com a nous socis, de manera que es torna als nivells 
de 2006 quant a inscripcions després d’una davallada 
durant l’any 2007.

Evolució de la mitjana d’edat dels nous socis

Aquesta recuperació en les xifres de nous socis es deu 
sobretot a la incorporació del servei de dinars, que per la 
seva bona acollida ha propiciat que molts clients hagin 
optat per fer-se socis per a poder gaudir del descompte 
corresponent.

Participació en activitats de la cooperativa

Àrea de consum

Distribució de les reclamacions recollides a l’OMIC

Litres de gasoil tramitats

En l’àrea de consum —el foment del consum responsable 
i els avantatges per als socis—, la principal novetat ha 
estat l’inici del servei de dinars amb bufet lliure.

De tots els avantatges per als socis, el més voluminós 
quant a usuaris i volum econòmic continua essent el 
servei de gasoil a domicili, que es manté estable al voltant 
dels 500.000 litres servits.

D’altra banda, també és destacable el servei de cafeteria, 
que ha observat un creixement del 45% de facturació, 
a banda de l’increment atribuït al nou servei de dinars. 

Els productes de comerç just ofereixen un lleuger 
increment (8%), la venda d’oli presenta un retrocés 
i en global, el nombre de tiquets de venda emesos ha 
incrementat en un notable 50%; hem passat de 10.488 
a més de 15.000 actes de venda.

Finalment, i pel que fa a les atencions a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor que gestiona la Cooperativa, 
se n’han arribat a fer més de 152, sense comptar consultes 
telefòniques o en persona, de les quals 127 han acabat en 
reclamacions. En el gràfic es pot observar com els sectors 
del proveïment energètic i de telecomunicacions són els 
que motiven més reclamacions.

Evolució de les altes de socis
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Altres activitats destacables
El darrer terç de l’any 2008 va culminar amb la posada 
en marxa de dues plantes solars d’energia fotovoltaïca, 
una manera de contribuir a l’increment de producció 
d’energia a partir de fonts sostenibles i netes.

Una de les plantes és al sostre del Pavelló Esportiu 
Municipal de Sant Feliu de Codines. Amb una superfície 
de 1.200 m2 i una potència nominal de 50 Kw, produirà 
uns 65.000 kwh anuals, que equival a deixar d’emetre a 
l’atmosfera unes 100 tones anuals de CO2. 

L’altra planta és sobre la nau d’Electra Caldense —amb qui 
s’ha establert una societat participada — al polígon La Borda 
de Caldes de Montbui. Aquesta planta, amb una superfície 
de 932 m2  i una potència nominal de  67,5 Kw, produirà 
uns 92.000 kwh per any, que equival a deixar d’emetre a 
l’atmosfera unes 154 tones anuals de CO2. 

Pel que fa a l’àrea de Civisme i Cooperació, continua 
la col·laboració amb la Fundació FC Barcelona, amb el 
programa JUGA-LA —el recurs educatiu en línia basat 
en els valors de l’esportivitat— i amb l’arrencada d’un 
nou programa, FEM EQUIP, FEM CIUTAT, un model de 
foment de l’esportivitat i l’educació a través de l’esport 
que es posa a disposició dels Ajuntaments per tal que 
l’apliquin a les entitats esportives de les respectives 
ciutats.

El setembre de 2008 començava el programa-pilot amb 
5 ciutats: Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, 
Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts i Tarragona.

En total, el programa afecta gairebé 2.500 esportistes 
menors de 16 anys i 295 entrenadors de 27 clubs 
esportius.

PROGRAMACIÓ
SETEMBRE-DESEMBRE  

Una iniciativa col·lectiva d’estalvi energètic
Llars verdes
L’associació Barnamil,  la Cooperativa El Rusc i Cooperativa 
70  realitzaran durant el mes d’octubre el programa Llars 
Verdes al local de la Cooperativa70. A través d’aquest 
programa es convida les famílies a participar en un procés 
d’aprenentatge col·lectiu destinat a millorar la gestió 
domèstica de l’energia i l’aigua. 

Les persones  participants podran organitzar i fer 
funcionar la seva llar de forma més responsable i solidària. 
Amb accions senzilles i petits canvis d’hàbits reduiran 
les seves factures. Com a part del programa es lliurarà a 
tots els participants materials informatius sobre la gestió 
sostenible de la llar i un obsequi per començar a reduir el 
consum domèstic. 

Què ofereix Llars Verdes?

A Caldes es trealitzaran 3 Tallers de caràcter pràctic 
en relació a la reducció del consum energètic i d’aigua  
domèstics: 

•	 Taller	 tèrmic:	 Per	 què	 cal	 repensar	 l’energia,	
calefacció,	aigua	calenta	i	cuina.	

Divendres	2	d’octubre,		
de	2/4	de	7		a	2/4	de	9	del	vespre

•	 Taller	d’il·luminació	i	aparells	elèctrics.
	Divendres	16	d’octubre,	

de	2/4	de	7		a	2/4	de	9	del	vespre

•	 Taller	 de	 mobilitat	 sostenible	 i	 avaluació	 dels	
canvis.	

	Divendres	30	d’octubre,	
de	2/4	de	7		a	2/4	de	9	del	vespre

Llars	 verdes	 també	 inclou	 assessorament	 tècnic	
per	anar	 resolent	 tot	 tipus	de	dubtes	que	puguin	
anar	sortint	al	llarg	del	programa		i	un	kit	d’estalvi	
per	 començar	 a	 posar	 en	 pràctica	 petits	 canvis	
a	 la	 nostra	 llar,	 format	 per	 una	 bombeta	 de	 baix	
consum,	reductors	per	les	aixetes	i	un	termòmetre	
per	regular	la	Tª	de	climatització	a	la	llar.

INSCRIPCIÓ	IMPRESCINCIBLE		
ABANS	DEL	29	DE	SETEMBRE

Els	interessats	us	podeu	inscriure	al	Local	
Social	de	Cooperativa70,	telefònicament	al	
93	865	45	30	o	per	correu	electrònic	a	l’adreça	

coop70@cooperativa70.coop

Organitzat	amb:

Obres d’instal·lació de la planta d’energia solar  
al sostre del Pavelló Esportiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Cerimònia d’inauguració de la Setmana Temàtica “Mou-te i Cuida’t” al CEIP Montbui de Caldes
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Cursos i tallers
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.

A	partir	d’octubre	·		Els	dimecres,	de	4	de	a	6	de	la	tarda	·	Preu:	35	euros	mensuals

Iniciació a la costura
Si aprenem a cosir,  podem estalviar diners i reciclar la roba i donar-li 
un altre aire, i no haver-nos de desprendre de peces que ens agraden 
només per un trist estrip. Començant pel més senzill, aprendrem les 
tècniques que ens permetran treballar sobre la nostra roba.

A	partir	d’octubre	·	Els	dilluns,	de	2/4	de	7	a	2/4	de	9	del	vespre	·	Preu:	35	euros	mensuals

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.

La nostra aula d’informàtica

Del	19	d’octubre	al	9	de	desembre	·		Dilluns	i		dimecres,	de	2/4	de	6	a	2/4	de	8	del	vespre	(30	hores)	·	Preu:	150	euros

Chi Kung 

Reeducació i consciència corporal  

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. 

Salut

A	partir	d’octubre	·	Els	dimecres	de	6	a	7	de	la	tarda	·		Preu:	30	euros	mensuals

Retrobarem emocions i dolors ocults que ens bloquegen i restablirem 
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. 

A	partir	d’octubre	·	Els	dilluns	de	10	del	matí	a	2/4	de	12	del	migdia	·	Preu:	45	euros	mensuals

Mostra de jocs de taula  
Lleure

Presentació i introducció a diversos jocs de taula no convencionals. 
Vine si vols sortir dels típics Parxís i La oca i no saps com decidir-
te davant l’oferta comercial actual. Coneixeràs jocs nous, amens, 
divertits i fins i tot una mica transgressors. Bon humor i diversió estan 
assegurats, t’hi esperem!. 

Dissabtes,	26	de	setembre,	31	d’octubre	i	28	de	novembre	·	De	5	de	la	tarda	a	8	del	vespre	·	Activitat	gratuïta

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	16	hores	en	8	sessions)

Des	del	29	d’octubre	al	17	de	desembre	·	Els	dijous	de	6	a	8	del	vespre	·	Preu:	80	Euros.	
Material	inclòs,	excepte	la	plata		(no	inclou	el	cost	del	fonedor	i	la	plata,	dependrà	de	cada	peça)

Joieria artesana

Cuina amb Thermomix
Aquest taller ens permet conèixer les prestacions i utilitats i familiaritzar-nos 
amb el funcionament d’aquest versàtil i complet robot de cuina. 

Dissabte	3	d’octubre	·	D’11	del	matí	a	1	del	migdia	·	Gratuït	·	Places	limitades	·	Cal	confirmar	assistència

Taller de cuina

Organitzat	amb:
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Els Banys d’Arles i Prats de Molló

ConferènciesExposicions  
Política

La democràcia Alemanya
Dietmar Enders, Director de l’Escola Louise Schroeder, de 
Wiesbaden, ens farà una reflexió sobre la història política i 
el present d’Alemanya amb la xerrada “Desenvolupament 
de la democràcia parlamentària alemanya. 60 anys de 
constitució alemanya i commemoració dels 20 anys de 
la destrucció del Mur de Berlín”. Seguidament, es farà 
un col·loqui per discutir el paral·lelisme entre la democràcia 
alemanya i l’espanyola.

Divendres,	9	d’octubre	a	les	7	del	vespre	·		Entrada	lliure

Creuer

Preus:
Cabina Interior   450 euros
Cabina Exterior   590 euros
Cabina Exterior amb balcó  740 euros

Sortida	el	17	de	novembre
Tornada	el	24	de	novembre

Excursions  
Fotografia

Correfoc 2009

Nova edició del Mercat d’Art. El nostre Local Social 
acollirà el Mercat d’Art, una oportunitat per adquirir 
obres d’artistes locals. 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	11	de	desembre	a	les	8	
del	vespre.	Exposició	fins	el	10	de	gener

Entrada	lliure

En	col·laboració	amb

Lliurament	de	premis	el	13	de	novembre		
Exposició	de	les	obres	fins	el	7	de	desembre	

Entrada	lliure

Sortida de Barcelona cap a la Jonquera. Farem 
una primera aturada a Amélie Les Bains (Els Banys 
d’Arles), ciutat turística per excel·lència del Vallespir. 
Visitarem els punts més importants de la població, 
i continuarem fins a Prats de Molló on farem una 
segona aturada i visitarem les seves fortificacions 
amb valors històrics molt importants. Tornarem cap 
a Catalunya travessant la frontera de Coll d’Ares 
direcció a Setcases per dinar.

VIII Mercat d’Art

Organitzat	amb:

“Aniversari” de Jonathan Antolin Rivera. 
1r. Premi del concurs fotogràfic del Ball de Diables 2008 

Pintura

El Vallespir

Una imatge de Prats de Molló

El 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.  
Totes les obres presentades 
s’exposaran al Local Social de 
Cooperativa 70. Les bases es 
publicaran properament.

Diumenge	8	de	novembre	
Hora	de	sortida	a	confirmar	

Preu:	43	euros

Audiovisual amb la presentació de diverses obres realitzades per les integrants 
dels grups de Patchwork de Cooperativa 70, Sarrià i Olesa de Montserrat.

Obres de patchwork
Audiovisual

Dimecres,	30	de	setembre	a	les	6	de	la	tarda

Els experts de Caixa Manresa Òscar Ferrer, director de la 
Zona Vallès de Caixa Manresa; David Palobart, director de 
Banca Institucional de Caixa Manresa i Nicolau Gerardi, 
gestor de Banca Privada de Caixa Manresa, participaran 
en la reunió informativa “Expectatives de les principals 
economies mundials, mercats financers i les millors 
inversions en l’entorn actual”. L’acte acabarà amb un 
torn de preguntes.

Expectatives econòmiques i mercats financers

Economia

Dijous,	1	d’octubre	a	3/4	de	7	del	vespre	·		Entrada	lliure	
Cal	confirmar	assistència	abans	del	25	de	setembre	al	telèfon	93	878	27	00	de	Caixa	Manresa,	

a	la	Cooperativa	o	per	correu	electrònic	a	confirmacions@caixamanresa.es

Organitzat	amb:

Amb	el	suport	de:
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CRASH	(110’)
Una	pel·lícula	de	Paul	Haggis
Dijous	3	de	desembre	a	2/4	de	8	del	vespre

El descobriment del cos d’un home brutalment assassinat farà que les vides de diverses 
persones es trobin a Los Angeles. Un policia veterà i racista; el seu company novell 
i idealista; una mestressa de casa, blanca, dona del fiscal del districte; un botiguer 
iranià; una parella de color i adinerada...Aquests són alguns dels personatges entre 
els quals sorgiran tant tensions racials, com religioses, com de classe i que il·lustren 
el caos de les vides dels habitants de Los Àngeles.

UN CADÀVER A LOS ANGELES

Cinemes.coop
Nosaltres mateixos
En	aquest	quatrimestre,	presentem	cinc	pel·lícules	ben	diverses	pel	seu	plantejament	
i	temàtica,	però	que	tenen	com	a	comú	denominador	parlar	de	les	persones,	inquietar-
nos	amb	el	millor	i	el	pitjor	de	nosaltres	mateixos.	El	reclutament	i	l’intent	d’atemptat	
de	dos	joves	palestins	suïcides,	un	interessant	experiment	a	les	aules	que	mostra	els	
mecanismes	que	fan	possible	els	règims	totalitaris,	la	situació	d’una	jove	llevadora	
quan	s’enfronta	a	la	màfia	russa,	la	tensió	que	s’apodera	de	les	relacions	de	diverses	
persones	que	conviuen	en	una	ciutat	quan	es	decobreix	un	cadàver,	i	el	viatge	d’un	
jove	Che	Guevara	per	Amèrica	del	 Sud	ens	presenten	diverses	aproximacions	als	
desconcertants	terrenys	de	la	naturalesa	humana.

ATEMPTAT SUÏCIDA

PARADISE	NOW	(90’)
Una	pel·lícula	de	Hany	Abu-Assad
Divendres	23	d’octubre	a	2/4	de	8	del	vespre

Khaled i Said són dos joves palestins, amics des de la infància, als quals recluten 
per dur a terme un atemptat suïcida a Tel Aviv. Després d’una última nit 
amb les seves respectives famílies, surten cap a la frontera amb els explosius 
enganxats al seu cos. Però una sèrie d’imprevists els obliga a separar-se. El 
director Hany Abu-Assad va aconseguir amb aquest film el Premi del Públic al 
Festival de Berlín 2005 i el Premi Amnistia Internacional.

LA	OLA	(DIE	WELLE)	(110’)
Una	pel·lícula	de	Dennis	Gansel
Divendres	6	de	novembre	a	2/4	de	8	del	vespre

Un professor d’Institut pregunta als seus alumnes: “creieu que és impossible 
que una altra dictadura torni a implantar-se a Alemanya?” En aquell moment 
decideix fer un experiment. Instituir un règim d’extrema disciplina a la seva 
classe, restringint les seves llibertats i formant-los com a unitat. Davant la seva 
sorpresa, els alumnes s’entusiasmen fins al punt de començar a espiar-se els 
uns als altres i a acorralar aquells que no volien unir-se al grup.

DICTADURA EXPERIMENTAL

PROMESAS	DEL	ESTE	(99’)
Una	pel·lícula	de	David	Cronenberg
Divendres	20	novembre	a	2/4	de	8	del	vespre

El misteriós i carismàtic Nikolai, és el xofer d’una de les famílies més importants 
del crim organitzat d’Europa Oriental. Però la sort d’aquesta “gran família” 
trontolla per culpa de l’eixelebrat Kirill, fill d’en Semyon, que fa més cas al Nikolai 
que al seu propi pare. Enmig d’aquesta situació, la cautelosa vida d’en Nikolai 
canviarà sobtadament quan coneix  l’Anna, una llevadora que treballa en un 
hospital de Londres. 

PROBLEMES AMB LA MÀFIA RUSSA

DIARIOS	DE	MOTOCICLETA	(128’)
Una	pel·lícula	de	Walter	Salles
Divendres	18	de	desembre	a	2/4	de	8	del	vespre

Ernesto “Che” Guevara i el seu amic el Dr. Alberto Granado,  es van embarcar 
en un viatge recorrent Amèrica del Sud en una destralada moto Norton de 
500 cc., quan Guevara era un jove estudiant de medicina de 23 anys l’any 
1952. Basada en els diaris i en un dels llibres del propi “Che” i d’Alberto 
Granado, no explica la radicalització d’un revolucionari, és la crònica d’un jove 
que abandona la seva llar i experimenta el món del seu voltant.

ERNESTO i ALBERTO VIATGEN PER AMÈRICA DEL SUD

ENTRADA LLIURE A TOTES LES SESSIONS
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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.

Condicions	especials	de	Caixa	Manresa	per	als	socis	de	Cooperativa	70

Oferta especial Caixa Manresa

COMPTE CORRENT

•	 Comissió de manteniment: Exempt
•	 Ingrés de xecs: Sense comissió
•	 Transferències: Sense comissió
•	 Quota VISA Or: Sense comissions ni de manteniment 

ni de reintegrament en les primeres 4 operacions als 
caixers SERVIRED

•	 Servei de Banca a distància: gratuït

PROSOLUCIONS 
ProCompte:	Compte	corrent	d’alta	remuneració	que	
li	permet	obtenir	un	excel·lent	rendiment	pels	seus	
estalvis	amb	disponibilitat	total.

•	 Tipus d’interès: Euribor trimestral -0,5%
•	 Revisió trimestral
•	 Disponibilitat total
•	 Saldo mitjà: 20.000 euros trimestrals

Compte	Professional	–	pòlissa	de	crèdit	:	Finançament	
a	nivell	particular	que	l’ajudarà	a	atendre	les	seves	
necessitats	familiars.	

•	 Fins a 30.000 euros
•	 EURIBOR +1% (mínim 3,5%)
•	 5 anys de termini, renovació tàcita
•	 Comissió d’obertura i estudi: 0%. 
•	 Comissió s/saldo no disposat: 0%.

Conveni	ICO	AVANZA:	Finançament	d’inversions	en	
material	Informàtic	(Hardware	i	Software)	i	serveis	
per	accessos	a	Internet	en	banda	ampla.

•	 Fins a 50.000 euros, 100% de la inversió exclòs l’IVA
•	 36 mesos sense carència o amb 3mesos de carència
•	 Tipus d’interès: 0%
•	 Comissió Obertura: 0%
•	 Amortització anticipada: 0%

GESTIÓ DE REBUTS 
0,10	euros	per	rebut	i	les	devolucions	0,5	euros

RÈNTING 
El	seu	vehicle	d’empresa	amb	tots	els	avantatges	de	
caixaManresa	Rèntig.	Podrà	estrenar	cotxe	amb	tot	
inclòs	i	gaudint	importants	avantatges

SERVEI NÒMINA caixaManresa
Li	realitzem	tots	els	tràmits	perquè	domiciliï	 la	seva	
nòmina	de	 la	manera	més	 fàcil	 i	pugui	 començar	a	
gaudir	de	tots	aquests	avantatges:

•	 Sense comissió de manteniment al compte d’ingrés 
de la nòmina

•	 Condicions preferents en crèdits i finançament en 
general

•	 Targeta de crèdit o dèbit amb la primera quota gratuïta
•	 Li permetrà efectuar reintegraments a dèbit, sense 

comissions, en les quatre primeres operacions 
mensuals en més de 28.000 caixers Servired

•	 Domiciliació gratuïta de tots els seus rebuts
•	 Accés gratuït a la nova Línia d’Orientació Mèdica 24 

hores, una línia telefònica exclusiva, el 902 222 132, 
des d’on un equip mèdic especialitzat l’ajudarà a 
resoldre qualsevol dubte o problema de salut

•	 Accés gratuït al Servei Segona Opinió Mèdica per 
obtenir, davant un diagnòstic de malaltia greu, 
una segona opinió facultativa consultant els més 
prestigiosos especialistes d’Europa i els Estats Units

MANRESA GARANTIT 8 FI
El	Manresa	Garantit	8	FI,	és	un	nou	fons	d’inversió	
garantit	de	renda	fixa	amb	el	qual	podràs	fer	créixer	
els	teus	estalvis	i,	al	venciment	del	període	de	garantia,	
recuperar	 el	 100%	 del	 capital	 inicial	 i	 gaudir	 d’un	
atractiu	 rendiment	 assegurat	 del	 20,05%(4%TAE).	
Tranquil·litat	 més	 rendiment	 des	 de	 només	 1.000	
euros.

Per	més	informació:	Eduard	Barri	i	Montes	
Oficina	de	CALDES	DE	MONTBUI	

Pi	i	Margall	71	“Vila	Termal”,	08140	·	Telf:	93	865	57	95	·	Fax:	93	865	58	04		
També	902	36	25	29	/	www.caixaManresa.com

Importació de cotxes d’Alemanya
Import Pons	ofereix	un	descompte	del	10%	en	les	despeses	de	tramitació

Import Pons és una 
empresa fundada l’any 
2.004 especialitzada en la 
importació de vehicles d’Alemanya.

Tot el procediment és molt més transparent si és el client 
qui escull el què vol, directament o través d’Internet, 
en algun dels milers de concessionaris alemanys que 
ofereixen els seus vehicles a través de la Xarxa.

Import Pons es posa en contacte amb el concessionari 
venedor i comprova que el vehicle està en les condicions 
anunciades i que la documentació i els tràmits es faran 
amb tota correcció

L’Agència Tributària va incloure Import Pons al Registre	
d’Operadors	 Intracomunitaris. Això significa que 
poden comprar els vehicles legalment a Alemanya sense 
pagar el 19% d’IVA als concessionaris. Quan lliuren el 

vehicle al client, ho fan amb factura pròpia, amb el 
16% d’IVA d’aquí, de manera que s’obté un estalvi 
del 3% respecte el preu de venda als concessionaris 
d’Alemanya.

Mòbil:	661	856	635	·	Fax:	93	715	83	52

Comerç just, productes cooperatius

Consulta	psicològica
El	centre	psicològic	Caldes	ofereix	als	socis	
de	 Cooperativa	 70	 el	 10%	 de	 descompte	
respecte	al	preu	habitual	de	les	sessions.

Telèfon	93	862	51	92
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE-DESEMBRE

Les activitats dia a dia
Setembre

Dissabte 26
Mostra	de	jocs	de	taula

A les 5 de la tarda

Dimecres 30
Presentació	Audiovisual	

Patchwork
A les 6 de la tarda

Octubre
Dijous,1

Conferència
Expectatives de les principals 
economies mundials, mercats 

financers i les  millors inversions 
en l’entorn actual.

A 3/4 de 7 de la tarda

Divendres 2
Llars	verdes

Per què cal repensar l’energia, 
calefacció, aigua calenta i cuina

A 2/4 de 7 de la tarda

Dissabte 3
Taller	de	Cuina	amb	Thermomix

A les 11 del matí

Dilluns 5
Continuació	del	taller	de	costura

A 2/4 de 7 de la tarda

Inici	grup	de	Reeducació		
Corporal

A les 10 del matí

Dimecres 7
Inici	grup	de	Chi	Kung

A les 6 de la tarda

Continuació	del	Taller	de	
Patchwork

A les 4 de la tarda

Divendres 9
Conferència

60 anys de constitució alemanya 
i commemoració dels 20 anys  

de destrucció del mur de Berlin
A les 7 de la tarda

Divendres 16
Llars	verdes

Taller d’il·luminació i  
aparells elèctrics.

A 2/4 de 7 de la tarda

Dilluns 19
Inici	del	curs	d’informàtica

A 2/4 de 6 de la tarda

Divendres 23
Cinemes.coop
Paradise Now

A 2/4 de 8 del vespre

Dijous 29
Inici	del	curs	Joieria	en	Plata

A les 6 de la tarda

Divendres 30
Llars	Verdes

Taller de Mobilitat sostenible i 
avaluació dels canvis.
A 2/4 de 7 de la tarda

Dissabte 31
Mostra de Jocs de Taula

A les 5 de la tarda

Novembre
Divendres 6
Cinemes.coop

La Ola
A 2/4 de 8 del vespre

Diumenge 8

Excursió	al	Vallespir
Horari de sortida a confirmar

Divendres 13

Inauguració	i	lliurament	de		
premis	Concurs	de		

Fotografia	Correfoc	2009	
A les 8 del vespre

Divendres 20
Cinemes.coop

Promesas del Este
A 2/4 de 8 del vespre

Dissabte 28
Mostra	de	jocs	de	taula

A les 5 de la tarda

Desembre
Dijous 3

Cinemes.coop
Crash

A 2/4 de 8 del vespre

Divendres 11
Inauguració	del		
VIII	Mercat	d’Art
A les 8 del vespre

Divendres 18
Cinemes.coop

Diarios de motocicleta
A 2/4 de 8 del vespre

VINE A DINAR A LA COOPERATIVA


