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ASSEMBLEA 2011

Resum l’informe de gestió

Creixement de socis i serveis
El segon compromís del Consell amb l’Assemblea era
reemprendre la reconducció de la situació econòmica
de la Cooperativa, iniciada l’any 2009. S’està treballant
per reorgantizar el deute de la Cooperativa i aconseguir
minimitzar l’impacte de les despeses financeres sobre el
compte de pèrdues i guanys. Els comptes anuals aprovats
a l’Assemblea, que reproduïm en aquesta informació,
són la millor avaluació dels resultats obtinguits en aquest
àmbit.

La mesa de l’Assemblea. D’esquerra a dreta, Alfons Miàs,
vicepresident, Carme Tura, presidenta i Jordi Maspons, secretari

El passat 7 de juliol es va celebrar al nostre Local
Social l’Assemblea General, en què, com és preceptiu
estatutàriament, es va presentar l’informe de gestió,
els comptes de l’any 2010 i la proposta de distribució
de resultats. També es van elegir els nous censors de
comptes.
Els compromisos del Consell
En el moment d’iniciar la lectura de l’informe de gestió
corresponent a l’any 2010, la presidenta, Carme Tura, va
recordar tres compromisos que
el Consell havia adquirit en el
moment de la seva elecció.
El primer compromís era la
creació de nous mecanismes
de participació dels socis en
la gestió. En aquest sentit, el
Consell ha crear tot un seguit
d’àrees obertes a la participació
dels socis i les sòcies. Aquestes
comissions es corresponen amb
les diferents àrees funcionals
de la Cooperativa i permeten
la implicació directa dels socis i
les sòcies en aquells aspectes de
la gestió de la cooperativa que
resultin més del seu interès.
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El Consell també es va comprometre en la seva elecció a
preparar una reforma dels Estatuts Socials amb l’objectiu
de millorar alguns aspectes que afecten l’operativitat
de la Cooperativa. En aquest punt, el Consell ha volgut
prendre’s un temps per a poder impulsar un procés
obert i participatiu de redacció de les propostes de
canvi. L’Assemblea Extraordinària per a l’aprovació de la
reforma dels Estatuts es convocarà en els propers mesos.
Informe de gestió 2010
El primer punt que es va destacar és que la cooperativa
continua fent socis i sòcies nous. En el 2010, hi va haver
un increment de 212 socis titulars amb una mitjana d’edat
de 45,47 anys, de manera que es continua rejovenint la
massa social.
Pel que fa als avantatges al consum als socis, l’any 2010
es van incorporar de 6 nous convenis de col·laboració,

ASSEMBLEA 2011
de manera que ara ja sumen 42 convenis amb empreses de Caldes de Montbui en una de les activitats
i comerços que ofereixen algun avantatge als socis i les educatives programades dins el programa JUGA-LA.
Van ser uns tallers presencials a una de les sales del
sòcies de la Cooperativa.
Camp Nou orientats a treballar sobe els valors de
El servei de gasoli a domicili continua essent el més l’esportivitat.
sol·licitat, amb gairebé 600 comandes anuals. El servei
d’assistència domiciliària convingut amb Fundació Santa El repte fonamental d’aquesta àrea és aconseguir nous
Susanna es manté estable en 275 hores mensuals de convenis amb terceres empreses que diversifiquin les
fonts d’ingressos.
demanda mitja.
Pel que fa a la producció d’energia solar fotovoltaïca,
la planta de Sant Feliu de Codines va tancar l’any a un
96% respecte a les previsions i la de Caldes de Montbui
a un 90% de les previsions. El Consell està estudiant
un projecte al voltant de les energies renovables que
La Cooperativa continua portant la gestió de l’Oficina farà d’aquesta activitat un dels eixos importants de
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). L’any la nostra activitat, amb objectius d’ampli abast. El
2010 aquest servei ha atès un total de 1.790 consultes i projecte serà presentat a l’Assemblea per a la seva
aprovació.
s’han tramitat 134 reclamacions i se n’han resolt 41.
Pel que fa a la cafeteria i el servei de restauració, la facturació
global ha restat estable, amb una mitjana de 30 serveis
diaris de menú. S’estan prenent mesures per rendibilitzar al
màxim aquest servei i dinamitzar el Local Social.

Pel que fa a l’Àrea de Civisme i Cooperació, i dins
la ja llarga relació amb la Fundació FC Barcelona, a
banda dels ingressos que aporta a la cooperativa, el
fet més destacat és la participació de 150 escolars

Finalment, l’Assemblea va nomenar els nous Censors de
Comptes, per dimissió dels anteriors. Van resultar elegits
Marc Congost i Martos, soci 4.214; Lluís Garriga i Molist;
soci 1.423 i Joan Marès i Torras, soci 2.980

PARTICIPACIÓ

Assemblea General
Interventors de Comptes

Comitè de Recursos
Consell Rector

Administració /
Economia

Patrimoni

Civisme

Restauració

Activitats Socials /
Culturals

Energia

Seguim treballant conjuntament PER i AMB els socis i sòcies de la Cooperativa. Recordeu que podeu participar de
forma directa a les comissions creades aportant idees, suggeriments, propostes, crítiques i tot allò que considereu
que ens pot ser útil com a Cooperativa. També podeu formar part íntegra de la comissió assistint a les reunions
d’aquestes.
Recordeu que les vies de contacte són tres: adreçant-se al Local Social de la Cooperativa, telefònicament al
93 865 45 30, o per correu electrònic a coop70@cooperativa70.coop
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PROGRAMACIÓ
Novembre - Desembre

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.
Els dimecres, de 4 de a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals
NOU GRUP MATINS: els dimecres d’11 a 1 del migdia

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
És una proposta de lleure creatiu en el que aprofitem les ganes de dibuixar
d’infants, 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 infants de 2n cicle de primària: Una sessió setmanal 20 €. Dues sessions setmanals 40 €.
Preus mensuals juvenil i adult: Una sessió setmanal 30 €. Dues sessions setmanals 60 €.
Dimecres i dijous, de 6 a 8 del vespre

Lleure

Els secrets de la fotografia digital
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 la il·luminació, la composició de l’escena
o la profunditat de camp.
Els dilluns de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 85 euros mensuals
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PROGRAMACIÓ NOVEMBRE - DESEMBRE
Manualitats

El club de fer mitja
Has pensat mai quina bufanda, quin barret o quin jersei et posaries per
passar les èpoques d’hivern? I si te’l fas tu?
Aprèn a desenvolupar la teva imaginació, a dissenyar-te els teus vestits,
jerseis,...i posa-ho en pràctica a través de la mitja.
Troba el teu grup (nivell inicial o avançat) i “mans a l’agulla”.
Grup d’iniciació: divendres de 4 a 2/4 de 6 de la tarda
Grup nivell avançat: divendres de 6 a 2/4 de 8 del vespre
Preu: 30 euros mensuals

Muntatge de bijuteria
Si vols crear polseres, collarets, arracades o altres peces
de bijuteria dissenyades al teu gust, aquest és el teu taller.
En 4 hores aprendràs tècniques de muntatge de diferents
bijuteries. T’emportaràs acabada la peça que hagis volgut
realitzar per a tu o per a regalar a qui tu prefereixis.
Per a realitzar les teves peces trobaràs diversos materials disponibles
a les sessions, des de pedres semiprecioses o fornitures de metall o
altres materials (cordill, cuir,...).
Sessió* 1: 30 de novembre · Sessió* 2: 21 de desembre
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia
Preu: 40 euros la sessió (en finalitzar el taller t’emportes la teva peça acabada)
*tallers independents

Aprèn a filar
Vols aprendre a preparar fibres precioses per filar? Doncs cardem-ho!
Apunta’t al taller de filar on crearem fil a partir de la llana cardada
utilitzant un fus i una roda de filar. També coneixeràs diferents materials
aptes per filar com la llana, alpaca, cotó, seda, bambú, ...

Dues sessions: el 28 i el 30 de desembre de 10 a 12 del migdia
Preu: 45 euros les dues sessions
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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 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

Idiomes

Conversa en anglès per adults
“Sorry but I don’t understand you...Can you repeat it, please?”
Si frases com aquestes són les que et vénen al cap quan estàs pensant en
viatjar, o quan et truquen per telèfon a la feina, o quan et trobes un turista
amb un mapa a les mans,...i estàs farta d’haver estudiat el present simple,
el past perfect, etc. La millor opció és perdre la por i practicar la llengua.
Per això, amb els grups de converses en anglès podrem posar en practica aquesta llengua, parlant de
diferents temes que ens agradin, a través dels quals anirem també incorporant vocabulari nou que ens
ajudarà a superar situacions com les que hem anomenat.
Grup matí: els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11
Possibilitat grup tarda: d’1/4 de 4 a 1/4 de 5 de la tarda (dies en funció de la demanda)
Preu: 30 euros mensuals

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. A partir d’ara pots trobar la versió
impresa del bulletí al local. Recorda que 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.
Si encara no reps la informació per correu electrònic només cal que ens el facis arribar!
Recorda que també ens pots agregar al Facebook!
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PROGRAMACIÓ NOVEMBRE - DESEMBRE

Correfoc ’11, Ball de Diables
concurs i exposició de fotografia

Com cada any la Cooperativa 70 participa al concurs de fotografia del Ball
de Diables de la Festa Major de Caldes de Montbui, organitzat conjuntament
amb l’associació cultural Ball de Diables de Caldes de Montbui.
La recollida de fotografies originals es fa al local de Cooperativa70 de dilluns a
divendres de 9 a 19h fins el 4 de novembre. I el veredicte i el lliurament
de premis es farà públic el dia 11 de novembre a les 7 del vespre al mateix
local.
Recordeu que després les fotografies que han participat seguiran exposades
al local de la Cooperativa fins al 2 de desembre.
Per a participar podeu consultar les bases del concurs al
lloc web o a la recepció del local.

Foto guanyadora del concurs 2010.
Autor: Quim Dasquens
coorganitzat amb:

XERRADA

Internet i negoci
Internet: descobreix una plataforma oportuna
per a la situació actual de botiguers,
professionals i empreses en general
Fer servir Internet per a la nostra professió o negoci, no només és
necessari sinó que resulta imprescindible en un entorn canviant i de
crisi sense precedents com l’actual.
Emprendre un negoci, donar a conèixer els nostres productes,
atraure més clients, obrir nous mercats, augmentar les vies d’ingressos, gestionar millor el negoci,etc... les
necessitats són diverses i Internet pot ajudar-nos a trobar solucions.
De vegades però, Internet ens pot aclaparar de tal manera que ens sentim sobrepassats i acabem distanciant-nos-en, fent
un ús limitat o inclús incorrecte i acabem desaprofitant el gran potencial que té.
El propòsit d’aquesta xerrada és apropar Internet als botiguers, professionals i empresaris de Caldes de Montbui
aportant-los un coneixement dels recursos i oportunitats que hi trobem. Volem així contribuir a incentivar iniciatives
de millora empresarial basades o complementades en Internet de manera que s’obtinguin altres opcions efectives per a
superar la crisi.
www.morethansites.com
coorganitzat amb:

Dijous, 1 de desembre a 2/4 de 9 al Local de la Cooperativa
Entrada lliure
7

SERVEIS ALS SOCIS

Sortides i viatges

Visita guiada del Costa Serena
El passat 7 d’octubre, una trentena de socis i sòcies van poder visitar el creuer Costa Serena i van passar tot un matí
a les seves instal·lacions, varat al Port de Barcelona.
Van poder conèixer els racons d’aquest vaixell, el Costa Serena, un espai de 6.000m2 dividits en dos pisos, amb
2.100m2 dedicats íntegrament al Centre de Benestar Samsara Spa, un dels espais de relaxació més grans construïts
dins d’un vaixell de creuer.
L’activitat, totalment gratuïta i ofertada per Viajes Iberia de Caldes de Montbui, va consistir en una visita guiada per
les instal·lacions del creuer, un dinar al restaurant del vaixell, i el gaudi d’una sobretaula fins les tres de la tarda.
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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
OFIDEUTE, assessorament front
l’impagament de préstecs hipotecaris
En la conjuntura econòmica actual que estem vivint,
les nostres preocupacions per arribar a final de mes
augmenten dia a dia. I la possibilitat de perdre la
nostra llar per les dificultats econòmiques que
estem patint és una realitat.

poder fer front al deute.

Cada vegada són més persones, més famílies, les que no
poden fer front al pagament del préstec hipotecari arreu
de Catalunya. OFIDEUTE és un servei que ofereix la
Generalitat per informar i assessorar a aquestes persones.

El primer contacte amb OFIDEUTE ha de ser
telefònicament.

OFIDEUTE s’ofereix com a mediador entre aquestes
persones afectades i l’entitat financera, per intentar
evitar el desnonament a través d’estratègies viables per a

Aquest servei va destinat als propietaris d’un únic i principal
habitatge del qual no poden fer front al pagament del
préstec hipotecari, com ja s’ha dit anteriorment.

Per posar-se en contacte és imprescindible demanar
primer dia i hora de visita a través dels dos telèfons
a disposició: 93 553 88 29 o 93 553 88 28. A través
de la trucada, informen del lloc de visita (a la seu o a
les Oficines Locals de l’Habitatge més properes) i de la
documentació necessària que cal aportar.

Per més informació:
•

www.gencat.cat/habitatge

•

Agència de l’Habitatge de
Catalunya

•

Trucant al 012

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
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SERVEIS ALS SOCIS

Nous avantatges per als socis
HALCÓN VIATGES

6% de descompte en majoristes preferents
Alfons Solà, 5 (Cantonada Plaça Moreu) · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 862 60 62

NAMASTE

Descompte del 10% en tractaments corporals
Carrer Pau Cuscó, 28 · 08140 Caldes de Montbui
Maite 617 485 014 · Priscila 646 245 807

HOSTAL DE LA ROVIRA
Gaudiu d’un entorn natural no contaminat i molt verd
a l’Hostal de la Rovira a Oix.
www.hostaldelarovira.es
Descompte del 5% sobre tarifa
Carrer Major, 1 ·17856 OIX
972 29 43 47
correu electrònic: hostaldelarovira@hotmail.com
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SERVEIS ALS SOCIS

TALLER FLORAL CARLES
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

ADVOR

Assessorament jurídic.
La 1a visita 25 euros. Posteriors encàrrecs 15% de descompte
682 731 934 · E.mail: advor@advor.es

LA SOLEIA
Vedella de qualitat certificada ecològica.
Directe del productor i repartiment a domicili.
Servim en caixes de 6 quilos
5% de descompte en el preu de comanda
Granja La Soleia s/n · 08046 Gallifa
Feu la vostra comanda a:
93 866 27 21 – lasoleia@ramaderiaecologica.cat
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SERVEIS ALS SOCIS

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.

Productes cooperatius catalans

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

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

Vi Blanc de Serè.
D.O. Costers del Segre
Coop.Vallbona de les Monges

20 Euros garrafa de 5 l.

13 euros l’ampolla

5,80 euros l’ampolla

Cerveses artesanals
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
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SERVEIS ALS SOCIS

Programari lliure a COOP 70
Cooperativa 70 té instal·lat programari lliure a tots els ordinadors del local
social. El programari lliure 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. 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—,
i el Gimp —programa de tractament d’imatges..

Vine a dinar a la Cooperativa
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.
A banda, hi ha el servei de carmanyola, amb el qual es pot agafar allò que es vulgui del bufet lliure (+ aigua + peça
de fruita) i emportar-s’ho a casa o a la feina (Preu soci: 6,50 Preu no soci: 8,00).

Serveis de neteja Cabassa

Descompte d’entre
el 5% i el 10%,
segons periodicitat i volum de contractació
NETEGES CABASSA · 609 714 881
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SERVEIS ALS SOCIS
Descomptes en productes culturals,
educatius, papereria i joguines
A totes les botigues Abacus.
Informeu-vos a Coop70 o a www.abacus.es
10% de dte. en revelat
analògic o digital, o en la
compra d’àlbums i marcs

Assegurances d’automòbil, llar, vida i
accident; plans de pensions i d’estalvi
Informeu-vos a la Cooperativa
Tel 93 865 45 30
Instal·ladors d’aire condicionat
15% de descompte en
maquinària

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

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

DESSCOMPTE d’u
un 5% pels socis
s
de Coo
operativa 70
Dispo
osem de tot tipus de bom
mbetes i làm
mpades, LED
D

: 618 861 999
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: ecolohabitat@
@gmail.com
m

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

Perruqueria. 10% de descompte
els dimarts, dimecres i dijous
P. Marquès,10 · 08140 Caldes de Montbui · 93 865 16 82

PAU
de
descompte

10%
en
classes particulars i manteniment
d’ordinadors a domicili.
660 550 242
pau.informatica@gmail.com
Entre el 10 i el 15% de descompte
en assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica
Sant Pau, 94 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25
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Tel. 93 866 25 87
Mòbil 600 28 45 49
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
Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte
Corredossos de baix, 2 4art. 2a.
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

SERVEIS ALS SOCIS
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
Avda. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans
tel. 93 864 94 71

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

P. de l’Església, 5
Caldes de Montbui
Tel. 93 862 62 23

10% de descompte

Pintura Decorativa
Jose Romero
5% de descompte en tractaments spa i ungles
C. Buenos Aires, 42 · Caldes de Montbui
Tel 93 865 13 63 · 649 446 328

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

Mutualitat de previsió social que ofereix condicions
especials per als socis de Coop70
Descompte del 6% pels socis en majoristes preferents
C/Alfons Solà, 5 (xamfrà Plaça Moreu)
Demana informació a la Cooperativa i t’adreçarem a
08140 Caldes de Montbui · Tel.: 93 862 60 62
un comercial de la mutua per tal que t’assessori

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

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

Pare Poch 44_08140 Caldes de Montbui_Barcelona_T938652896

- 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
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PROGRAMACIÓ NOVEMBRE - DESEMBRE

Les activitats dia a dia
Inici Curs Fotografia Digital
De 2/4 de 7 de la tarda
a 2/4 de 9 del vespre

NOVEMBRE
Dimecres 2
Continuació Taller de Dibuix i
Il·lustració
A les 6 de la tarda
Continuació Taller Patchwork
Grup matí: d’11 del matí a 1
del migdia
Grup tarda: de 4 a 6 de la tarda
Divendres 4
Inici “Club de Mitja”
Grup iniciació: de 4 a 2/4 de 6
de la tarda
Grup avançat: de 6 a 2/4 de 8
del vespre
Dilluns 7
Continuació grup Reeducació
Postural
Grup matí: de 10 a 2/4 de 12
del matí
Grup tarda: d’1/4 de 4 a 3/4 de 5 de
la tarda

DESEMBRE

Dimarts 8

Dijous 1

Inici Curs de conversa
en anglès
De 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí

Xerrada “Internet i negoci”
A 2/4 de 9 del vespre

Divendres 11
Lliurament de premis i
inauguració Exposició
del concurs de fotografies
Correfoc 2011
A les 7 de la tarda

Dimecres 14
Taller de muntatge de bijuteria
De 2/4 de 10 del matí a
2/4 de 2 del migdia

Dimecres 21
Dimecres 23
Taller de muntatge de
bijuteria
De 2/4 de 10 del matí
a 2/4 de 2 del migdia
Dimecres 30
Taller de muntatge de
bijuteria
De 2/4 de 10 del matí
a 2/4 de 2 del migdia

Taller de muntatge de bijuteria
De 2/4 de 10 del matí
a 2/4 de 2 del migdia
Dimecres 28
Inici del taller de Filar
de 10 a 12 del migdia

Vine a dinar a
la Cooperativa o emporta’t
la teva carmanyola
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