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del primer trimestre, ja va començar a notar-se l’efecte 
d’aquesta nova oferta en l’adhesió de nous socis i sòcies.

Per contra, només s’han registrat quatre baixes durant el 
mateix any 2009.

La mitjana d’edat dels nous socis del 2009 s’ha situat als 
43,34 anys. Cal tenir en compte que la mitjana d’edat 

de la massa social a 31 de desembre de 2005 era de 60 
anys. El 85% d’aquestes noves altes son menors de 55 
anys. 

Una de les estratègies que ha contribuït a continuar 
amb aquesta dinàmica de rejoveniment de la massa 
social a partir de la incorporació de nous socis i sòcies 
ha estat l’establiment de col·laboracions amb diverses 
entitats locals, algunes d’elles marcadament juvenils.

Aquestes col·laboracions, a més, també han permès 
continuar incrementant el nombre de participants a 
les diverses activitats de la Cooperativa.

A les activitats que ja es portaven a terme en 
col·laboració amb altres entitats, com el Concurs 
de Fotografia del Correfoc amb el Ball de Diables i 
el mercat d’Art amb 7 d’Art, durant l’any 2009 hem 
fet diverses col·laboracions amb d’altres entitats, 
com Caldes Solidària, La Guspira, La Comunitat del 
Drac Roig, Caixa Manresa, o el Cercle d’Amics de 
Taunusstein, entre d’altres associacions i entitats 
cíviques.

Increment i participació dels socis

RESUM D’ACTIVITATS 2009
Durant l’any 2009, el número de persones que s’han 
donat d’alta com a sòcies de cooperativa 70 ha estat de 
122. Aquest fet és una conseqüència de la posada en 
marxa del servei de dinars, que ha atret a la cooperativa 
més afluència. Molts d’aquests clients del restaurant 

Evolució de la mitjana d’edat dels nous socis

han trobat un motiu suficient en els avantatges en els 
dinars per fer-se soci de la Cooperativa. Durant l’exercici 
anterior, en què el servei de dinar es va incorporar a final 

Participació en activitats de la cooperativa

Evolució de les altes de socis
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RESUM D’ACTIVITATS 2009
Àrea de consum

Atencions de l’OMIC

En l’àrea de consum —el foment del consum responsable 
i els avantatges per als socis—, destaca la consolidació 
del servei de dinars amb bufet lliure. L’increment de 
facturació respecte a l’any 2008 es deu a que el 2009 
ja s’ha ofert aquest servei durant tot l’exercici i també 
al sostingut increment del nombre de dinars servits 
diàriament. L’any 2008 la mitjana era de 17 dinars diaris, 
i el 2009 es va consolidar una mitjana de 26. Els primers 
cinc mesos de 2010 s’han tancat amb una mitjana de 
30 dinars. D’altra banda, també és destacable el servei 
de cafeteria, que ha observat un creixement del 13% de 
facturació respecte al 2008.

De tots els avantatges per als socis, el més voluminós 
quant a usuaris i volum econòmic continua essent el 
servei de gasoil a domicili, amb més de 430.000 litres 
servits, corresponent a 517 comandes.

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 1.200, de les quals 206 han acabat 
en reclamacions. Els sectors energètic i de telecomunicacions 
continuen essent els que motiven més reclamacions.

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.

Durant l’any 2009, la planta situada al Pavelló Esportiu 
Municipal de Sant Feliu de Codines ha produït 57.666 
Kw/h/any, un 104,7% per sobre de les previsions, amb 
una facturació de 24.503,39 euros.

L’altra planta, situada sobre la nau d’Electra Caldense, 
ha tancat l’any a un 101,8% sobre previsions amb una 
facturació total de 42.486,97 euros.

Les dues plantes de producció fotovoltaïca han estalviat un 
total de 245 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

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’ampliació de l’abast 
del 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.

Cal destacar que la tasca que la Cooperativa ha realitzat 
en els darrers anys en el foment de l’esportivitat i 
una pràctica esportiva educativa, ha merescut el 
reconeixement  del Premi pel suport i foment 
dels valors en l’esport, guardó que va ser lliurat per 
Montse Hernández, regidora d’Educació i Treball, i Josep 
Coral, regidor d’Urbanisme, Espais i Via Pública.

Pel que fa al foment del consum responsable, s’ha 
culminat la creació de  “La Bitàcola del Consum”, un lloc 
WEB que s’ofereix als docents de segon cicle d’ESO com 
a recurs per a l’educació en el consum responsable, i que 
aborda aspectes tan diversos com l’impacte ambiental, 
l’estalvi personal i familiar, el consumisme com a fenòmen 
social i actitud personal, la salut i la sanitat, l’alimentació 
i els transtorns associats, la influència de la publicitat, els 
mecanismes de penetració al mercat de les marques, el 
comerç just, el cooperativisme de consum i els productes 
cooperatius, les addiccions a substàncies (tabac i alcohol) 
o les addiccions socials, entre altres aspectes relacionats 
amb el consum. 
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ASSEMBLEA EXERCICI 2009

Eleccions als òrgans socials
Assemblees 2010
El diumenge dia 4 de juliol  es van celebrar 
les Assemblees Ordinària i Extraordinària 
de Cooperativa 70.

Pel que fa a l’Assemblea Ordinària, com 
cada any, es va presentar l’informe de 
gestió i els comptes anuals de 2009. 
Els comptes van ser aprovats per 72 
vots a favor 27 abstencions i cap vot en 
contra. El compte de resultats mostra que 
l’activitat pròpia de la Cooperativa ofereix 
un resultat d’explotació positiu de gairebé 
70.000 euros. Per contra, els resultats 
financers negatius (243.415,12) per causa 
de les despeses financeres originades per 
les inversions en curs, fan que el resultat 
de l’exercici sigui també de signe negatiu.

Assemblea Extraordinària

L’Assemblea Extraordinària d’enguany es va convocar a 
efectes de realitzar les eleccions per a renovar els òrgans 
socials. Enguany s’havia de renovar la meitat del Consell 
Rector, els Censors de Comptes i el Comitè de Recursos.

Pel que fa al Consell Rector, calia cobrir les quatre places 
que quedaven vacants per finalització de mandat i una 
cinquena motivada per la dimissió d’un Conseller amb 
el mandat encara vigent. Aquesta  darrera elecció era 
per a un període de dos anys, el temps que quedava de 
vigència del mandat del conseller que havia dimitit.

A l’elecció per conseller titulars es van presentar els socis 
Armando Cañizares,  Joan Chinchilla, Josep Maria Coll, Enric 
Cuartiellas,  Montserrat Estany,  Josep Maria Ibars, Josep 
Ramon Marañés, Joan Marès, Pere Pladevall i Jordi Tusell. 

Els socis  Maribel Poch, Joseba Polanco, Joan Puig, Aleyda Riquel i 
Carmen Rivera es van presentar a l’elecció per a les quatre places 
de conseller suplent, dues que calia renovar per finalització de 
mandat i dues que s’havien generat per la dimissió de consellers 
titulars en actiu. La candidatura de Kàrol Belzunces per a una 
plaça de consellera suplent es va sotmetre a l’acceptació prèvia 
de l’Assemblea, tràmit estatutari en els casos que sol·licita optar 

a l’elecció una persona que, a més de sòcia, és treballadora de 
la cooperativa. La majoria dels presents van votar en contra, 
de manera que aquesta sòcia no es va poder presentar com a 
candidata. 

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.  D’aquesta manera, va quedar establerta 
la la nova composició del Consell Rector de Cooperativa 70:

President: Josep Maria Coll
Secretari: Jordi Maspons
Vicepresident: Armando Cañizares
Vicesecretari:  Jaume Codina.
Vocals: Joan Chinchil la, Montserrat Estany, 
Eusebi Gutiérrez, Pere Pladevall.
Consellers Suplents: Maria Isabel Poch, Joseba Polanco, 
Joan Puig, Carmen Rivera.

El Comitè de Recursos va quedar composat per Jaume 
Ferrer, Lupe Prades i Sergi Ribé com a titulars, i Lourdes 
Valiente, Judit Muns i Xavier De Castro com a suplents.

Lluís Baulenas, Ana Maria López i  Ramón Prat van ser 
elegits censors de comptes.
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ASEMBLEA EXERCICI 2009

Arts escèniques

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

Curs de francès  
Idiomes

Un curs d’iniciació a la llengua francesa. S’enfoca d’una manera lúdica  i molt 
pràctica, amb l’objectiu que ens puguem comunicar a nivell elemental per resoldre 
les necessitats que se’ns presentin si anem de viatge a qualsevol país francòfon.

Horari de migdia 
Del 19 d’octubre al 28 de desembre. 

Els dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5

Horari de tarda 
Del 21 d’octubre al 23 de desembre. 

Els dijous de 6 a 7

Preu: 60 euros.

Curs de clown
El propòsit del curs és fer possible que cada persona descobreixi la seva 
pròpia manera de ser i de fer, més enllà dels rols socials que molt sovint 
representem a la feina, en família, etc., i que sovint fan que una part 
important de la nostra identitat resti amagada o reprimida.

A través del clown i d’un seguit d’exercicis d’ improvisació i joc teatral, 
s’intenta facilitar a cadascú aquest procés d’autodescoberta, ajudant 
a eliminar les pors de tota mena que dificulten avançar per aquest 

Del 18 d’octubre al 27 de desembre · Els dilluns de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 60 Euros.

PROGRAMACIÓ
SETEMBRE-DESEMBRE  
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE-DESEMBRE

Yuki i meditació

Reeducació i consciència corporal  

Teràpia japonesa basada en la imposició de mans que canalitza, cura i 
regenera el nostre ésser. Ens pot permetre alliberar tensions acumulades, 
relaxar-nos, recuperar el son i el món oníric, aprendre de nosaltres mateixos 
i canalitzar l’energia. Sessió de demostració el dia 27 d’octubre.

Salut

A partir del 3 de novembre · Els dimecres de 10 a 11 del matí ·  Preu: 35 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 o de 1/4 de 4 a 3/4 de 5 de la tarda 
Preu: 45 euros mensuals

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
Aquest setembre reprenem per segon any el taller de dibuix de còmic i il·lustració. 
Després de l’èxit del curs anterior, i de la gran acceptació que ha tingut el taller 
d’estiu, tornem amb aquesta proposta de lleure creatiu en el que aprofitem les 
ganes de dibuixar de nens, joves i grans, per a cultivar la creativitat i desenvolupar 
aspectes tant interessants com la capacitat d’observació, el procés creatiu, i la 
destresa en el dibuix artístic en general.

Preus mensuals per a nens de 2n cicle de primaria:  Una sessió setmanal 20 €. Dues sessions setmanals 40 €.

Preus mensuals juvenil i adult: Una sessió setmanal 30 €. Dues sessions setmanals 60 €.

A partir d’octubre ·  De dimarts a dijous, de 6 a  8 del vespre · Matrícula 30 euros pel material

Iniciació a la fotografia digital  
Us oferim un curs que  permet conèixer les principals variables que 
defineixen la composició fotogràfica i aprendre el maneig de les 
opcions de la càmera perquè el resultat sigui el desitjat pel que fa 
a il·luminació, composició de l’escena o la profunditat de camp. La 
darrera sessió serà una sortida per Caldes per a posar en pràctica tot 
el que haurem après.

Dimarts i dijous,  del 2 de novembre al 2 de desembre · De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre · 95 euros
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE-DESEMBRE

Inauguració el dia 10 de desembre a les 8 del 
vespre. Exposició fins el 9 de gener

Entrada lliure

Fotografia

Correfoc 2010

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 5 de novembre, una fotografia d’una obra 
recent i el vostre currículum d’artista.

En col·laboració amb

Lliurament de premis el 12 de novembre  
Exposició de les obres fins el 3 de desembre 

Entrada lliure

IX Mercat d’Art

“Banyut” de Jordi Safont Sala 
1r. Premi del concurs fotogràfic del Ball de Diables 2009

Pintura

La Cooperativa torna a col·laborar amb el concurs de 
fotografia del Ball de Diables.

Les obres presentades a aquest concurs anual estaran 
exposades al Local Social de Cooperativa 70, espai on 
també es celebrarà el lliurament de premis.

Organitzat amb:

Creuer

Vaixell Costa Pacífica · Des de 515 €, taxes incloses
Creuer de 7 nits/8dies
Pensió completa i estada en camarot interior
Acivitats i ús de les instal·lacions del vaixell

Sortida el 16 de novembre · Informa’t a Coop 70

Bases del concurs de fotografia

TEMA: fotografies del Correfoc 2010 del Ball de Diables de Caldes de 
Montbui, que tindrà lloc el dissabte 9 d’octubre a les 21.00h, així com 
de qualsevol acte de la Festa Major de 2010 que tingui els diables i la 
bèstia com a protagonistes. 

PARTICIPANTS: tothom que li agradi el foc i la fotografia. MODALITAT: 
en color i/o BiN, fent servir qualsevol tècnica. 

FORMAT i PRESENTACIÓ: les fotografies seran d’un mínim de 20x20 
cm i un màxim de 20x30 cm, acceptan també qualsevol altre proporció 
dintre d’aquestes mides. Les obres hauran de ser còpies fotogràfiques i 
no s’acceptaran impressions. Hauran d’anar muntades sobre cartolina 
de 30x40 cm. Al dors de cada obra es farà constar un lema. Cal adjuntar 
un sobre tancat per cada foto presentada amb el lema escrit a l’exterior i 
amb les dades personals de l’autor a dins (nom, adreça, telèfon i correu 
electrònic). Cada autor podrà presentar un màxim de 3 fotografies 
no premiades ni publicades anteriorment. Es valorarà especialment la 
qualitat artística, la creativitat i l’originalitat de lesobres presentades. 

PREMIS: 1r Premi: 300 euros i la publicació com a cartell del Correfoc 2011, 
2n Premi: 200 euros i 3r Premi: 100 euros. Un mateix autor no podrà obtenir 
més d’un premi. En aquest supòsit, se li reconeixerà el mèrit però només rebrà 
la quantia del premi més gran, atorgant-se l’altre a la següent foto finalista 
en condició d’accèssit. La foto guanyadora, en el supòsit d’haver-se realitzat 
amb una càmera digital, es demanarà en l’arxiu digital.LLIURAMENT DE LES 
FOTOS: els originals s’hauran de presentar alLocal Social de Cooperativa 70 
(Font i Boet, 7 de dilluns a divendres de 9 a 19 h fins el dia 5 de novembre. 
El veredicte i lliurament depremis es farà públic el dia 12 de novembre. 
De l 12 de novembre al 3 de desembre es farà una exposició de totes les 
fotografiespresentades al Local Social de Cooperativa 70. El jurat estarà 
format per professionals de la fotografia, artistes i membres organitzadors. 
La decisió del jurat serà inapel·lable. 

ALTRES DETERMINACIONS: la participació implica l’acceptació 
d’aquestes bases. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol 
imprevist, segons el seu criteri. Les 10 fotografies finalistes quedaran en 
poder dels organitzadors. Les obres no premiades ni finalistes es podran 
recollir al Local Social de Cooperativa 70 fins el 31 de gener del 2011. 
Passat aquest termini les fotografies no recollides passaran a formar part 
de l’arxiu del Ball de Diables de Caldes de Montbui.
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE-DESEMBRE

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.

Oli verge extra Denominació 
d’Origen Les Garrigues, elaborat 

per la Cooperativa d’Alcanó.

21 Euros garrafa de 5 l.

Vi Blanc de Serè. 
D.O. Costers del Segre 

Coop.Vallbona de les Monges

5,80 euros l’ampolla

Vi negre  Costers del Gravet 
D.O. Montsant 
Coop. Capçanes

12 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
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE-DESEMBRE

Cada dia són més les persones que 
opten per aquesta oferta basada en 
un ampli assortit de productes i la 
possibilitat de triar un menú equilibrat 
i ajustat a les necessitats nutritives i als 
gustos de cadascú.

La Cooperativa  envia als socis i sòcies 
que compleixin anys un targetó de 
4x3, és a dir, que després de dinar a la 
cooperativa tres vegades, el quart àpat 
és gratuït.

Programari lliure a COOP 70

Vine a dinar a la Cooperativa

Cooperativa 70 ha instal·lat programari lliure a tots els ordinadors de la seva sala 
d’informàtica. El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i 
modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió 
modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions 
mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. 
D’aquesta manera, el coneixement, el desenvolupament del programari, sempre 
està a disposició de la comunitat de manera gratuïta. 

Les aplicacions més conegudes que s’han instal·lat a la Cooperativa són l’Ubuntu —una 
distribució del sistema operatiu GNU/Linux—, l’OpenOffice —aplicacions d’ofimàtica—, 

Nous avantatges per als socis
Serveis de neteja Cabassa
Descompte d’entre el 5% i el 10%,
segons periodicitat i volum de contractació 

NETEGES CABASSA · 609 714 881



SERVEIS ALS SOCIS
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE-DESEMBRE

Les activitats dia a dia

VINE A DINAR A LA COOPERATIVA

Octubre
Dilluns, 4

Reeducació Corporal
Grup matí: de 10 a 2/4 de 12

Grup tarda: d’1/4 de 4 a ¾ de 5

Dimarts, 5

Inici taller dibuix de còmic i  
il·lustració

A les 6 de la tarda

Dimecres, 13

Continuació del Taller de 
Patchwork

A les 4 de la tarda

Dilluns, 18

Inici taller de clown
A les 7 de la tarda

Dimarts, 19

Inici curs de francès  
(Grup migdia)

A 2/4 de 4 de la tarda

Dijous, 21

Inici curs de francès  
(Grup tarda)

A les 6 de la tarda

Dimecres, 27

Sessió demostrativa
Taller de Yuki i meditació

A les 10 del matí

Novembre
Dimarts, 2

Inici curs de fotografia digital
A 2/4 de 7 de la tarda

Dimecres, 3

Inici taller de Yuki i meditació
A les 10 del matí

Divendres 12

Lliurament de premis Concurs de
Fotografia Correfoc 2010 i  

inauguració exposició
A les 8 del vespre

Desembre
Divendres 11

Inauguració del IX Mercat d’Art
A les 8 del vespre


