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ASSEMBLEA EXERCICI 2012

El passat 3 de juliol de 2013, a les 7 de la tarda, es 

va celebrar l’Assemblea General Ordinària per tal 

de presentar l’informe de gestió i els comptes de 

l’exercici 2012, principalment. 

Tant l’Informe de Gestió com els Comptes Anuals van ser 

aprovats per majoria amb 35 vots a favor, cap en contra 

i una abstenció.

Informe de gestió:

El Consell Rector ha mantingut com a objectiu principal 

pel 2012 el mateix que ja es va posar com a fita l’any 

anterior, que és la reducció de despeses i l’ajust de 

cascuna de les àrees per tal d’aconseguir l’equilibri 

necessari per poder fer front a la  situació de crisi general 

i de la nostra Cooperativa en particular.

Pel que fa a la participació, increment i rejoveniment de 

la massa social, es va informar que hi ha hagut 35 altes 

noves de soci amb una mitjana d’edat de 45 anys i que hi 

ha hagut 10 baixes. Quant als avantatges al consum per 

a socis, durant l’exercici 2012 s’han consolidat 2 nous 

convenis amb empreses i comerços de la zona, i per tant 

s’ofereixen descomptes per als socis en un total de 44 

comerços.  S’ha continuat amb la venda de productes de 

Comerç Just i de productes Cooperatius. En canvi, tant 

les comandes de gasoil de calefacció com els litres servits 

han estat inferiors als d’anys anteriors. Els socis que fan 

ús del servei de Suport a la llar i la persona de Santa 

Susanna durant el 2012 han estat 20, amb una mitjana 

de 136 hores mensuals.

A mitjans del 2012, davant la impossibilitat de trobar una 

sortida que fes viable el servei de dinars i cafeteria que 

s’oferia al Local Social, el Consell Rector va decidir tancar-

lo rescindint tots els contractes laborals del personal 

que hi treballava. Es va considerar oportú treballar per 

la gestió externa d’aquest servei que finalment, durant 

part del 2013, ha estat gestionat per la Cooperativa de 

Treball el Cafè del Centre sota el nom de “El Caldo de la 

Cooperativa”.

Sobre el foment del consum responsable se segueix 

informant al soci de diferents qüestions en matèria de 

consum a través del butlletí trimestral o al web. Les 

atencions realitzades per la gestió de l’OMIC han estat 

de 1895 consultes i 159 reclamacions. 

Pel que fa al foment de valors cívics, es va recordar que 

la Fundació FC Barcelona no va renovar els projectes 

educatius que gestionàvem per aquest fi, veient-se 

afectada la plantilla que hi treballava, de la qual només 

s’ha mantingut el lloc de treball d’una persona la qual 

dedica part de la jornada laboral a tasques de Coop70 

(manteniment de pàgina web, elaboració del butlletí 

digital,...) i l’altra part a “CoopEduca”, el servei de 

classes de reforç i suport escolar que ofereix Coop70 als 

socis a un preu força assequible, en grups reduïts i horari 

extraescolar. També s’han consolidat els Casals de Nadal 

i de Setmana Santa per a infants durant les vacances 

escolars d’aquests períodes.

Dins l’objectiu d’intervenció en l’economia social,  es va 

informar de la situació de les plantes fotovoltaiques de 

St. Feliu de Codines i Caldes. Ambdues han superat en 

un 5%, aproximadament, la producció de l’any passat.

Quant a la comunicació, opinió i participació dels socis 

es continua editant trimestralment el butlletí però només 

en format electrònic, el qual s’envia a tots els socis que 

Informe de gestió i comptes de 2012
Assemblea General Ordinària 
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han facilitat el seu correu a Coop70 i a banda es publica 

al web de la Cooperativa. També es disposa d’exemplars 

impresos al Local per si algun soci el vol consultar o 

se’l vol emportar. Així doncs, el soci té diverses vies per 

les quals rep la informació referent a Coop70: correus 

electrònics, butlletí, el web de la Cooperativa o a través 

del Facebook.

Referent a l’equilibri pressupostari, des de l’àrea 

econòmica i el Consell s’ha treballat per a reorganitzar 

l’endeutament de la Cooperativa dels préstecs que 

té i aconseguir minimitzar l’impacte que les despeses 

financeres tenen sobre el compte de pèrdues i guanys 

així com per reduir la despesa corrent al màxim. I sobre la 

gestió del patrimoni, durant l’exercici 2012 tots els locals 

comercials que disposa Coop70 han estat llogats i sense 

cap incidència. Fins i tot, les oficines que antigament 

ocupava el Departament de Civisme han estat llogades 

a un despatx d’Arquitectura. Pel que fa a l’oferta de 

compra que GMSSA va fer pel local que ocupava Càritas 

finalment no s’ha dut a terme ja que l’Ajuntament els ha 

reubicat en algun dels equipaments dels que disposa per 

tal de minimitzar la despesa i millorar el resultat econòmic 

d’aquesta empresa municipal de serveis. Finalment, sobre 

les inversions en promocions immobiliàries, la societat 

participada Cruïlla Centre continua afectada per la crisi 

general i és la inversió de més difícil defensa ja que l’any 

2012 no s’ha realitzat cap venda, així com el terreny de 

Sentmenat que continua aturat. 

Comptes anuals corresponents a l’exercici 2012:

L’informe de l’Auditoria externa corrobora que la 

comptabilitat ha estat portada d’acord amb les normes 

legals, que les operacions es troben comptabilitzades i 

s’ajusten a la realitat i als comprovants de les mateixes en 

els termes que s’estableixen a l’auditoria efectuada per 

l’empresa auditora RSM GASSÓ Auditores, SLP.

Els comptes presentats, debatuts i aprovats de l’exercici 

2012 han tingut un resultat positiu el qual es destinarà a 

eixugar pèrdues d’exercicis anteriors.

Finalment, l’Assemblea ha acabat explicant els projectes 

en curs d’aquest primer semestre de 2013. S’ha explicat 

la situació actual sobre el projecte de la construcció 

d’una estació de servei, que s’ubicaria a 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. També s’ha parlat de l’acord 

d’intercooperació entre la Cooperativa de treball el Cafè 

del Centre i Coop70 per la gestió de l’espai de Cafeteria 

Restaurant del Local Social. Sota el nom d’“El Caldo 

de la Cooperativa”, el projecte de restauració inspirat 

en conceptes d’agroecologia, temporalitat d’horta i 

concepte de Km 0, va iniciar l’activitat el darrer mes de 

febrer. Tot i així, a hores d’ara, just abans del període que 

el Local Social està tancat per vacances, van comunicar 

que no podrien continuar amb aquest projecte i és per 

això que s’ha iniciat un procés per a la concessió de la 

gestió de l’espai de Cafeteria Restaurant del Local Social.

Cal remarcar també el treball intens que s’ha portat a 

terme per poder presentar a les entitats financeres un pla 

econòmic viable per a negociar una reorganització del 

deute de la Cooperativa. 

L’Assemblea ha acabat amb el punt de preguntes 

i suggeriments, on un soci ha comunicat que la 

Confederació de Cooperatives de Catalunya ha participat 

a la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir on les 

organitzacions van subscriure l’acord de fer pedagogia 

del “dret a decidir” entre altres compromisos, suggerint 

així al Consell Rector que valori si Cooperativa 70, com 

a agent social de Caldes, s’ha de posicionar en algun 

moment en el sentit de promoure l’exercici del Dret a 

Decidir lliurement.
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Recomanacions per a la tornada a l’escola i a les 
activitats com esports, idiomes, ...

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

Agència Catalana del Consum

A la pàgina web de l’ACC hi ha un article interessant 

i recomanable per a tenir en compte durant aquest 

mes de setembre - octubre, on, tot i no ser l’inici 

d’any, sí que és l’inici del curs escolar, d’altres 

cursos que triem fer o fins i tot propòsits que ens 

marquem com inscriure’ns al gimnàs o començar 

una nova col·lecció per fascicles d’algun producte. 

En aquest article hi ha un resum d’aquells aspectes que 

cal tenir en compte a l’hora d’iniciar aquestes activitats.

Consells per evitar compres ràpides que poden 

desestabilitzar l’economia familiar:

•	 Elabora un pressupost d’allò que pots gastar en 

funció d’allò que disposes.

•	 Fes una llista del material o serveis que necessitaràs, 

i elimina de la llista de la compra tots aquells que ja 

disposis.

•	 Compara els preus en diversos establiments i valora la 

compra sostenible, responsable amb el mediambient 

i de qualitat, i valora la compra de proximitat, pensa 

que el desplaçament també té un cost econòmic i 

mediambiental, tant pel que fa al teu desplaçament 

com pel que fa al del producte. Tingues en compte 

altres aspectes relacionats amb la compra de 

qualsevol producte (guardar el tiquet de compra 

o factura per a possibles canvis o desperfectes,...). 

Consells per a la inscripció a cursos i/o activitats com un 

gimnàs o una acadèmia d’idiomes:

•	 Els preus totals que et presentin han de portar l’IVA 

inclòs, t’han d’informar de les condicions contractuals 

i del procediment de baixa.

•	 Informa’t de les condicions econòmiques de 

pagament i quins serveis estan inclosos en el preu 

que et mostren i quins poden ser opcionals.

•	 Recorda que la publicitat és vinculant i pots exigir-ne 

el compliment.

Consells per a començar una col·lecció com per exemple 

cromos, col·leccions per fascicles, etc.

•	 Informa’t del preu real de cada entrega, de la durada 

i dels fascicles de la col·lecció.

•	 Calcula el preu total i complet, amb IVA, de la 

col·lecció a realitzar, les seves característiques i valora 

si és el que estàs buscant, el que necessites o fins i 

tot si t’ho pots permetre.

•	 Conserva les dades dels responsables de la col·lecció 

per si necessites fer qualsevol tipus de reclamació.

 

Consells generals:

•	 Recorda que totes les empreses han de disposar de 

fulls oficials de reclamació/denúncia.

•	 És una garantia escollir una empresa adherida al 

sistema arbitral de consum.

* Article resumit i extret del següent enllaç:  http://www.consum.

cat/recomanacions/tornada_escola/index.html
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EDUCACIÓ

Ja hem acabat l’estiu i ara cal afrontar el nou curs

CoopEduca · Reforç escolar

Aquest curs 2013 - 2014 continuem amb l’activitat dirigida a nens i nenes, nois i noies que estudien Primària o 

Secundària i que necessiten un petit cop de mà per tirar el curs endavant. 

En tot moment s’ha complert l’objectiu de treballar en grups reduïts 

i la veritat és que es treballa còmodament. L’acompanyament que 

es realitza de tot l’alumnat és molt individualitzat, ells solen marcar 

el ritme d’aprenentatge i la mestra sol cercar els recursos que 

considera més oportuns per a cadascun d’ells per tal que puguin 

assolir els seus objectius i resoldre els dubtes i/o problemes que 

els vagin sorgint al llarg del curs. També s’intenta tenir la màxima 

comunicació possible amb les famílies, utilitzant diferents vies, des 

del telèfon a reunions presencials si la família ho considera oportú. 

Enguany també hem fet classes durant el mes de juliol per l’alumnat 

que ha volgut continuar treballant perquè li ha calgut recuperar 

matèries al setembre o bé, simplement, per reforçar i no perdre el 

treball realitzat durant el curs. 

Pensem que és una activitat que està anant en bon camí. Entenem que és un esforç econòmic que les famílies hi 

destinen però a la vegada estem contents perquè la majoria dels resultats han estat favorables, i per tant, considerem 

que la feina feta tant per part de la mestra com per part de l’alumnat ha estat positiva i ho continuarà essent. 

Així que, agraïm a les famílies que curs rere curs estan confiant en nosaltres per a rebre aquest servei i animem a què 

si algú creu que li pot interessar rebre classes de suport escolar no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li 

aclarirem qualsevol dubte que pugui tenir.

Desitgem un bon curs escolar 2013 - 2014 a tots i a totes.            

Casal de Nadal 2013
Aquest desembre tornem a oferir l'activitat de Casal de Nadal per a infants 

d'entre 5 i 10 anys. Un altre any que passarem les hores plenes d'activitats. A 

través de diferents tallers i activitats, exercitarem la imaginació, la memòria, la 

lògica, i un munt d'habilitats més. Farem manualitats, jocs, reciclarem, ballarem, 

riurem i moltes coses més.  

La proposta concreta d'activitats, els horaris i el preu s'informaran cap a finals de 

novembre. Hi haurà places limitades.

T'esperem!

Tallers per a infants
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Com ja es va informar a finals de juliol, la Cooperativa el 

Cafè del Centre va decidir, en la seva Assemblea plenària 

del passat 15 de juliol, tancar l’espai gastronòmic “El 

Caldo de la Cooperativa”, que havia començat l’activitat 

el passat mes de febrer d’aquest any. 

Analitzant aquesta nova situació, es va considerar oportú 

tancar el servei de Cafeteria Restaurant del nostre Local 

i obrir un concurs públic per poder adjudicar en 

concessió aquest espai, i poder tornar a oferir aquest 

servei al soci. 

Un cop finalitzat el període de consultes i recepció de 

propostes el proper dia 22 de setembre, esperem que abans del 22 d’octubre ja puguem comunicar qui serà el nou 

gestor de l’espai.

Desitgem que la proposta escollida engegui amb força, que tots els socis i sòcies fem el possible per a mantenir-la 

activa, i que tinguem l’espai del Local Social de Font i Boet com a centre social i punt de trobada de tots nosaltres.

Concurs per a la concessió de l’espai 
de Cafeteria Restaurant

Local Social

T’informem que pots continuar trobant productes de comerç just i de cooperatives 

catalanes a la botiga de Cooperativa 70. Trobaràs diferents productes d’alimentació com 

cafès mòlts i solubles, arrossos, pastes, cacaus, sucres, xocolates i altres productes com 

sabons o objectes d’artesania. També disposes de l’oli de Baró de Maials en garrafa de 

5 litres, i de tres olis en ampolles petites d’olis ecològics (Oli ecològic Novaterra d’oliva 

arbequina, Novaterra Condiment d’oli d’oliva picant i Novaterra Condiment d’oli d’oliva 

a l’alfàbrega). I finalment seguim disposant d’ampolles de vi negre “Costers del Gravet”, 

D.O. Montsant Cooperativa de Capçanes.

Botiga al Local Social

Productes de comerç just i 
productes cooperatius catalans
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Cursos i tallers

PROGRAMACIÓ
OCTUBRE - DESEMBRE

Manualitats

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 a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals

Inici: dimecres 2 d’octubre

Lleure

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.

Nivell 0: dimarts de 7 a 8 del vespre

Inici: dimarts 1 d’octubre, vine a provar-ho gratis

Nivell 1: dijous de 7 a 8 del vespre 

Inici: dijous 3 d’octubre 

Preu: 90 euros trimestrals per alumne

Taller d’”SCRAP”

Realitzarem un àlbum de cartró craft amb combinacions de 

papers, ple de butxaques i detalls cosits. Utilitzarem la tècnica 

de l´embossing calent i reciclarem un cartró per fer les portades, 

pelant-lo i donant-li un detall de color amb pintures acríliques. 

Cal inscripció prèvia · Consultar el material que cal portar al web.

Divendres 4 d’octubre de 4 a 8 del vespre  

Preu: 30 euros (material específic inclòs)
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Idiomes

Per conèixer i no perdre el coneixement d’una llengua, cal practicar-la. Per 

això, amb els grups de conversa en anglès podràs 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. Amb una mestra nadiua. 

Consulta el teu nivell i incorpora’t el més aviat possible.

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
Nivell 2: els dilluns de 7 a 8 del vespre
Preu: 30 euros mensuals · Inici durant el mes d’octubre

Conversa en anglès per adults i per infants

HORARI ADULTS HORARI INFANTS

Els dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre 

Preu: 35 euros mensuals

Inici: dimarts 1 d’octubre

Curs de rus per adults
L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma oficial a Rússia, 

Bielorrússia, Kirguizistan i Kazajistan. És un dels sis idiomes oficials de les 

Nacions Unides. És el quart idioma més parlat del món tenint en compte 

els parlants totals. Per aquest curs es realitzaran dos nivells de coneixement 

de la llengua:

Nivell 0: Introducció al rus, on es treballarà gramàtica i conversa

Els divendres de 6 a 7 de la tarda 

Preu: 30 euros mensuals

Inici: divendres 4 d’octubre

Bellesa · Salut

Aprèn a reconèixer el teu tipus de pell i quines són les cures bàsiques que 

li calen. Taller gratuït a càrrec de Lidia Siles, sòcia i consultora de bellesa 

independent.

2n dilluns de mes · Sessions independents: 

14 d’octubre, 11 de novembre, 9 de desembre. 

De 10 a 11 del matí o de 12 a 13 del  migdia. 

Taller gratuït per a socis · Cal inscripció prèvia

Taller “Tenir cura de la pell”  
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Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
 
Aquest any en 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. 

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. 

Els dimecres de 6 de la tarda a 8 del vespre 

Preus mensuals per una sessió setmanal · 35 euros 

Inici: dimecres 2 d’octubre

La Fàbrica de lletres

Curs d’escriptura
La Fàbrica de Lletres és un taller d’escriptura en el que fomentem la creativitat i donem 
les eines per traslladar les idees al paper. Els participants treballen la llengua a nivell 
escrit i a nivell oral. A nivell escrit es reforcen els recursos literaris i el domini del text 
quant a la sintaxi, ús dels verbs i les persones, el narrador, els escenaris i el devenir 
dels arguments. A nivell oral busquem reforçar el ritme del text i l’efecte en ser llegit 
en veu alta, això permet copsar les diferències amb la lectura en silenci i detectar els 
punts forts i els febles de cada text. 
D’altra banda, els participants coneixen els gèneres literaris i les diferències entre ells, i 
fan un recorregut a través de la història de la literatura universal i els autors clau i llur 
obra. 
El taller està plantejat de manera que sigui accessible a totes les edats, a partir dels 15 
anys. Treballem els textos de cada participant de manera molt personal i amb molta 
cura.

Els dimecres, de 6 a 8 del vespre  

Preu: 78 euros mensuals (Durada del curs: 3 mesos)

Inici: dimecres 2 d’octubre

Curs de lectura
La Fàbrica de Lletres [Taller de lectura] és un taller en el que estimulem i potenciem 
la lectura en veu alta de textos literaris, davant de tot tipus de públic. Els participants 
coneixen què és un orador i els tipus d’oratòria, treballen la lectura i la veu, obtenen 
els coneixements bàsics sobre la comunicació no verbal, descobreixen els diferents 
tipus de textos literaris, i els ensenyem a enfrontar-se al pànic escènic.
El taller està plantejat de manera que sigui accessible a totes les edats, a partir dels 
14 anys. Treballem amb cada participant de manera molt personal i amb molta cura.

Els dilluns de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del migdia 

Preu: 72 euros mensuals (Durada del curs: 2 mesos)

Inici: dilluns 7 d’octubre

Realitzats per Judit Ortiz.
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Com ens pot ajudar la hipnosi? L’estat hipnòtic és un mecanisme natural de la nostra ment a l’abast de tots 

nosaltres, però la majoria de vegades no el tenim identificat i no el sabem gestionar.

És una tècnica que ens ajuda a arribar als nostres records i a partir d’aquí, poder tenir una altra visió de les coses. 

El que ha passat ja no té remei, però sí l’actitud i el que en puguem fer del record traumàtic.

També veurem com es pot gestionar a través de la hipnosi la por, l’estrès, l’ansietat, l’insomni, les fòbies, les 

addiccions, el dolor... 

La hipnosi en la resolució de conflictes

Data a determinar · Podràs consultar-la al web o a través del c/e que rebràs com a soci

ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA

Xerrada

Xerrada a càrrec de Pau Porcel
Hipnòleg, terapeuta Gestalt i soci de Cooperativa 70
Més de 20 anys d’experiència en el camp de la hipnosi

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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Avantatges pels socis

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 Cooperativa.

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

El web al dia

www.cooperativa70.coop
 
Per estalvi econòmic i per reduir el consum de paper en les comunicacions i així contribuir a la protecció 
del medi ambient, hem deixat d’enviar en paper el butlletí als socis. Recorda que pots trobar la versió 
impresa del butlletí al local. A més, a través del lloc web de la Cooperativa 70 et pots mantenir informat 
de les diverses activitats que es van programant al llarg del curs i et pots descarregar la versió digital del 
butlletí.
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