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Un any més
representat per Josep Maria Ibars,
president; Joan Marès, vicepresident,
i Jordi Maspons, secretari— va
traslladar a l’Assemblea el resum de
les accions realitzades durant l’any
2006 —l’Informe de Gestió— i va
sotmetre a aprovació els comptes
anuals del mateix exercici. A més,
com ja és habitual en la nostra
Cooperativa, el Consell fa un breu
resum de tots els projectes en curs
i de les prioritats marcades per als
següents exercicis.
Informe de Gestió i
comptes anuals

Un any més, els socis de Cooperativa 70 han acudit a la
convocatòria d’Assemblea General Ordinària perquè el
Consell els doni comptes de la gestió de la Cooperativa
en el 2006.
Aquesta cita anual és el moment en què es materialitzen
i s’expressen en tota la seva magnitud la garantia de
transparència total i el funcionament que caracteritzen
les cooperatives i són dels principals trets diferenciadors
respecte a les altres empreses.
Com és preceptiu, el Consell Rector —aquesta vegada


Pel que fa a l’Informe de Gestió, es va
repassar el grau d’assoliment de les
prioritats i objectius que a l’anterior Assemblea s’havien
marcat per al 2006. L’evolució de la massa social i els
mecanismes de comunicació i participació dels socis, les
activitats al Local Social, els avantatges al consum per als
socis, el foment del consum responsable i els valors cívics,
les activitats de la cooperativa en l’àmbit de l’economia
social i la gestió econòmica són els diferents aspectes
que es van tractar.
Els comptes anuals van presentar un resultat positiu
de 55.275 euros abans d’impostos i aprovats en la
corresponent votació de l’Assemblea.
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La massa social continua
creixent durant l’any 2006

Creix la participació en les
activitats del Local Social

Durant l’any 2006 es va continuar amb una tònica de
creixement de la Cooperativa, amb la incorporació de
137 socis titular nous, que vol dir una mitjana d’un soci
nou cada tres dies.

L’oferta de cursos, excursions, xerrades o tallers que
es porten a terme al nostre Local Social han atret la
participació de 2059 persones en total.

Aquest increment tot i que resulta inferior al dels anys
anteriors, es considera molt satisfactori. Cal tenir en
compte que el Local Social i l’inici de les activitats que s’hi
fan es van produir el setembre de 2004, de manera que
els dos anys immediatament precedents estaven marcats
per aquesta embranzida inicial pròpia de qualsevol
activitat d’èxit en la seva posada en marxa.
Una altra de les necessitats per a garantir el futur de la
Cooperativa és el rejoveniment de la massa social, perquè
la mitjana d’edat se situa ara sobre els 60 anys. A tal
efecte, es van prendre una sèrie de mesures orientades
a captar socis més joves. L’any 2006, la mitjana d’edat
dels nous socis donats d’alta a la Cooperativa va ser de
47, i més del 75% del total de noves altes corresponen a
persones de menys de 55 anys d’edat.
Pel que fa als socis beneficiaris, els increments s’han
mantingut proporcionals, amb un augment del 19% el
nombre de socis beneficiaris registrats, és a dir que han
sol·licitat el carnet.
En els propers exercicis estan previstes tot un seguit
d’actuacions orientades a compensar l’efecte de novetat que
gradualment es va esvaint amb nous incentius i amb més
obertura a la societat, de manera que es pugui estabilitzar
per uns anys més un bon ritme de noves altes.

Això representa continuar amb la tònica de lleus increments
en la participació. Un dels factors que afavoreix això és la
política de realitzar activitats en col·laboració amb altres
entitats de Caldes, com el Ball de Diables, o els Castellers
de Caldes, per citar dos exemples d’aquest mateix 2006.
Aquesta és una línia que, a més, es pretén continuar i
incrementar en propers exercicis.

Política de millora de la
comunicació amb els socis
L’altra línia de treball per a que la nostra massa social
sigui cada vegada més nombrosa, activa i implicada
amb els valors cooperatius, és la millora dels canals de
comunicació amb els socis, tant perquè estiguin ben
informats sobre el que els ofereix la cooperativa com per
a recollir les seves propostes i suggeriments.
La confecció del lloc WEB de la Cooperativa l’any 2006
ha estat el primer pas per a modernitzar aquestes vies de
comunicació, en un desplegament que inclourà l’ús del
missatges de mòbil i el correu electrònic.
També està previst a curt termini una actualització i
ampliació del lloc WEB que inclourà recursos molt més
dinàmics
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Diversifiquem l’oferta i creix la demanda

Els socis disposem de més
avantatges i en fem més ús
Evolució de les vendes de Gasoil de calefacció (Litres)

Pel que fa a les compres col·lectives, destaca la
incorporació d’un ampli assortit de pel·lícules infantils i
jocs d’ordinador en català i amb una orientació educativa,
productes que sovint es fa difícil de trobar en un assortit
ampli i concentrat en un sol establiment. Els socis de la
Cooperativa poden comprar aquests articles un 15%
més barats que el preu de venda al públic general.

Els convenis amb terceres empreses, les compres
col·lectives i també la possibilitat de gaudir dels preus
especials a la cafeteria constitueixen els principals
instruments per a proporcionar avantatges al consum a
la massa social de la Cooperativa.

Pel que fa al Comerç Just, activitat iniciada ja anys enrere,
la novetat ha consistit en un important increment de
l’assortit, amb la incorporació de productes d’artesania
com material d’escriptori, indumentària, bijuteria, bosses
i motxilles, mocadors i altres objectes de regal.
Això va permetre realitzar una campanya de Nadal
d’aquests productes que va propiciar un increment
important del volum de vendes.

Nous convenis i compres col·lectives
Increment de la demanda i l’estalvi cooperatiu
La Cooperativa ha establert durant l’any 2006 sis nous
convenis amb empreses i comerços perquè ofereixin
als nostres socis unes condicions especials. Aquests
convenis s’han subscrit amb SAUC (serveis de psicologia
infantil), Viatges Ibèria, Itaca (teràpies naturals), Atorrentat
Sentmenat (rentat de cotxes), Ombra Natural (pintura
decorativa artística) i ab2 (instal·ladors d’aire condicionat).

Amb un 118% sobre l’any anterior, els Productes de
Comerç Just ofereixen els increments més notables de
vendes, atribuïbles a l’increment de l’assortit, a la campanya
de Nadal i a la consolidació de la línia de producte, que ha
anat generant un efecte de boca-orella que fa que cada
vegada hi hagi més clients d’aquesta línia.
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L’oli, amb un 71% d’increment arriba ja a uns nivells
de venda de 928 garrafes, equivalents a 4.640 litres
amb una facturació total de 20.000 euros. També s’han
experimentat increments notables en el servei de cafeteria
(un 30,6%).

En tres mesos, l’OMIC supera
les atencions de tot l’any passat

Enguany, a causa de la benignitat de les temperatures
de l’hivern, hi ha hagut un descens del consum de gasoil
de calefacció, xifrat en el 13%. Tanmateix, les xifres
d’aquesta línia de producte continuen essent molt altes,
amb més de mig milió de litres servits.
Les vendes de vins, per la seva banda, han experimentat
un increment del 18%.
Globalment, l’increment del volum econòmic de les
activitats de venda que es fan dins el local social, és a
dir excloent els convenis amb tercers i les activitats, ha
estat del 32%, aproximadament, i s’ha assolit un estalvi
cooperatiu global de més de 36.000 euros.

Tot i que finalment es va culminar durant l’any 2007,
en l’any 2006 ja es va començar a treballar sobre un
conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui
en virtut del qual la Cooperativa gestiona l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), amb seu
a les mateixes instal·lacions de la cooperativa. Per això
aquesta nova activitat i el seu progrés també van ser
explicats a l’Assemblea.
Les funcions d’aquesta oficina són l’atenció a les
reclamacions dels consumidors i la realització d’accions
formatives i informatives sobre temes de consum i de
foment del consum responsable. L’horari d’atenció al
públic és de dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 2/4 de 2
i dilluns i dimecres de 5 a 7 de la tarda.
Amb aquesta col·laboració la Cooperativa aprofita i
millora els recursos que actualment ja emprava per les
funcions d’informació a les persones sòcies, i l’Ajuntament
pot oferir aquest servei de competència municipal amb
més capacitat d’atenció a la ciutadania.
En els tres primer mesos de funcionament, el nou servei
municipal gestionat per la Cooperativa ja ha superat el
total d’actes d’atenció realitzats l’any 2006 per l’oficina
mòbil de la Diputació que visitava periòdicament Caldes
de Montbui.
Els usuaris han efectuat en aquest servei un total de 37
consultes, de les quals 34 han estat resoltes i 3 resten
pendents i 47 reclamacions, de les quals 20 ja han estat
resoltes i 27 resten pendents de resolució.
Les consultes i reclamacions més freqüents han estat
relacionades amb la telefonia, amb 22 en total. Ja a
molta distància segueix el bloc de les relacionades amb
els proveïments d’aigua (3) electricitat (2) i gas (7).
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Foment del civisme i la cooperació

Cooperativa 70 col·labora
amb la Fundació FC Barcelona
directament relacionats amb el desenvolupament
personal, com la responsabilitat, l’esforç, la perseverança
o la modèstia. A JUGA-LA per a conviure, es tracta
la relació de l’individu amb les persones i l’entorn, com
la cortesia, el respecte, l’honestedat, la companyonia, o
el compromís. Finalment, JUGA-LA per la humanitat
es centra en la dimensió de l’esport com a llenguatge
universal i element de germanor entre persones i pobles,
com la solidaritat la pau, la justícia o la igualtat.
JUGA-LA, és a l’adreça WEB www.juga-la.cat.

La Cooperativa ha establert una relació de col·laboració
amb la Fundació FC Barcelona en l’àmbit del foment dels
valors cívics. En aquest cas, es tracta de traslladar a l’àmbit
personal i social les actituds positives característiques
de l’esportivitat i el fairplay prenent l’esport com una
activitat educativa.

“Avui parlem amb...” ens
porta convidats d’alt nivell

JUGA-LA
La primera realització dins aquesta col·laboració és el
programa JUGA-LA, consistent en la creació i difusió en
el sistema educatiu català d’un recurs pedagògic basat
en INTERNET en què l’esport és el fil conductor de tot un
seguit d’activitats que poden ser emprades pels docents
com a instrument educatiu en valors i ciutadania.
A més de facilitar el reconeixement d’aquests valors i
actituds, les activitats de JUGA-LA s’adiuen amb molts
dels altres objectius del currículum escolar, incidint en
competències com la comprensió i expressió oral, escrita
i audiovisual, la recerca i organització de la informació,
en especial amb l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) o desenvolupament d’estratègies
per a aprendre de manera autònoma.
Les unitats de JUGA-LA s’agrupen en tres grans apartats.
A JUGA-LA per a millorar, es tracten els valors molt

L’altra gran línia d’actuació dins la tasca de foment
i reflexió a l’entorn de l’exercici responsable de la
ciutadania és el cicle de xerrades “Avui parlem amb...”,
que ens acosta a la Cooperativa la visió de personalitats
reconegudes en l’àmbit social, cultural i polític.
El 2006, el cicle va comptar amb la participació de
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya,
Raimon Obiols, europarlamentari; els historiadors
Gabriel Cardona i Josep Termes; el director del
Centre UNESCO de Catalunya UNESCOCAT, Agustí
Colomines; l’expert en la biografia i l’obra d’Anselm
Clavé, Joan Giralt; el comunicador i empresari Miquel
Calçada (Mikimoto); el periodista Carles Capdevila i
l’exacalcalde de Sabadell, Antoni Farrés.
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Activitats en l’economia social

Cooperativa 70 prepara la seva
primera promoció d’habitatges
Cooperativa. A més, aquest benefici
beneficiarà a la globalitat dels socis
perquè contribuirà a la incorporació
de nous serveis i a la posada en
marxa d’altres actuacions de caire
social en camps com la gent gran
i les dependències, per exemple,
i també a enriquir la programació
d’activitats del Local Social.
Ara s’estan desenvolupant els
projectes bàsic i executiu, i
posteriorment ja es podrà anunciar
els terminis de la promoció, les
característiques i preus de venda
dels pisos i les condicions exactes
d’accés, i posar en marxa la
convocatòria dels interessats i el
sorteig dels habitatges.
Habitatge social
Cooperativa 70 ha adquirit un solar edificable en una
zona cèntrica de Sentmenat per a edificar-hi vint-i-un
habitatges, que vendrà prioritàriament entre els socis a
un preu avantatjós gràcies a que la Cooperativa aplicarà
a l’operació un marge de benefici molt inferior del que
és habitual en l’activitat immobiliària, de manera que els
socis beneficiats obtindran uns preus més baixos dels del
mercat.
L’accés als habitatges quedarà condicionat a fer-ne un
ús de primera residència, ocupar-lo en un termini breu,
no poder-lo vendre a preu de mercat durant un període
prudencial i no posar-lo a lloguer. Així s’evita que
ningú hi accedeixi amb finalitats especulatives o
per a obtenir un lucre immediat.
Tot i que els socis que accedeixin a l’habitatge obtindran
un considerable estalvi econòmic, l’operació es tancarà
amb un guany suficient per a garantir que es podran
repetir operacions d’aquest tipus sense descapitalitzar la

Una de les línies de treball prioritàries de la Cooperativa
dins la filosofia d’intervenir en aquells camps on es
detecten més necessitats socials, és la de realitzar
accions de promoció d’habitatges dins l’economia
social.
La Cooperativa té la voluntat d’operar en l’àmbit de
l’Habitatge de Protecció Oficial (HPO), però aquesta
modalitat d’habitatge social requereix l’accés a sòl
gratuït o a preus extremadament baixos que només
pot proporcionar l’Administració, especialment els
Ajuntaments o l’Institut Català del Sòl.
L’accés a aquest tipus de sòl s’ha comprovat que és
llarg i difícil i no depèn només de nosaltres. Tot i així, es
continua treballant amb les administracions per a intentar
obtenir sòl en condicions adequades per a realitzar-hi
actuacions d’Habitatge de Protecció Oficial, en règim de
compravenda o de lloguer.

PROGRAMACIÓ
SETEMBRE - DESEMBRE

Cursos i tallers
La nostra aula d’informàtica

Iniciació a l’ordinador personal (nivell I)
Curs adreçat a persones sense cap pràctica en l’ús de l’ordinador. (Curs de 20 hores).
De l’1 d’octubre al 3 de desembre · Els dilluns, de 6 a 8 del vespre · Preu: 100 euros

Iniciació a l’ordinador personal (nivell II)
Curs adreçat a persones que ja tenen alguna noció de l’ús de l’ordinador. (Curs de 20 hores).
Del 3 d’octubre al 5 de desembre· Els dimecres, de 6 a 8 del vespre · Preu: 100 euros

Les matrícules de més de 45 euros es poden abonar en pagaments fraccionats
Regals de Nadal únics i originals

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 úniques fetes amb les teves mans. (Curs de 16 hores)
Del 19 d’octubre al 21 de desembre · Els divendres, de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 75 Euros, material inclòs
(no inclou el cost del fonedor i la plata, dependrà de cada peça)

Curs de Patchwork

Les tècniques de Patchwork ens permeten confeccionar un ampli ventall
d’objectes de decoració de la llar, peces úniques, originals. Taller permanent.
Inscripció mensual.
HORARI DE MATÍ: Els dimecres, de 10 del matí a 1 del migdia
HORARI DE TARDA: Els dimarts, de 5 de la tarda a 8 del vespre

Preu: 35 euros mensuals
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Activitats infantils

Tallers de manualitats amb elements
naturals i materials reciclats.
El taller consta de 8 sessions, en cadascuna de les quals es fa un treball
manual diferent que s’acaba el mateix dia, de manera que cada sessió
és independent de les altres. Orientat a nens i nenes de 6 anys o més.
Les primeres quatre sessions les dedicarem a fer manualitats amb
materials de rebuig o reciclables. Els nens i nenes aprendran la importància
de la reducció, reutilització i reciclatge dels residus. A les quatre sessions
restants, les manualitats es faran amb elements naturals, com pedretes,
sorra, canyes, troncs, etc. Així es crea un lligam dels infants amb la
natura i es fomenta el respecte al medi ambient.
Del 20 d’octubre al 22 de desembre · Els dissabtes de 10 del matí a 12 del migdia · Preu: 7 euros/taller

Cal inscriure’s abans del dijous anterior a cada taller. Et pots inscriure als tallers que vulguis

Bellesa

Taller de maquillatge
“Sembla un lloro”. Aquesta frase s’aplica quan algú ha fet un ús destraler del
maquillatge. En canvi, un maquillatge adequat manté una sensació de naturalitat,
matisa i embelleix els nostres trets facials i també protegeix la nostra pell de les
agressions ambientals. En aquest curs aprendràs tot el que cal saber per a aplicarte el maquillatge que més t’afavoreixi.
En col·laboració amb

El dimecres 24 d’octubre de 6 de la tarda a 8 del vespre

Salut

Grups de reeducació i
de consciència corporal
Mitjançant petits moviments que s’inicien a l’interior d’un mateix
anirem prenent consciència corporal de la unitat del nostre cos,
retrobarem emocions i dolors ocults que ens bloquegen i restablirem
l’equilibri corporal. El curs s’orienta a combatre aspectes com:
• Problemes musculars, articulars i ossis.
• Disfuncions orgàniques, mecàniques i estructurals.
• Problemes posturals, estètics i amb falta de concentració.

Els dilluns. Grup matí: de 10 a 2/4 de 12 del matí. Grup Tarda: de 7 a 2/4 de 9 del vespre
La inscripció és per mesos, i el cost mensual és de 50 euros.
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Col·laboració amb el Ball de Diables

Curs i concurs de fotografia
Per tercer any consecutiu, la Cooperativa col·labora amb la colla Ball de Diables
en el concurs de fotografia del Correfoc. Complementàriament, hem programat el
Curs d’Iniciació a la Fotografia Creativa.
Tècnica i creativitat

Curs d’introducció a la fotografia creativa
Hem preparat un curs d’iniciació que ens introduirà en les variables que determinen una bona fotografia.
Una vegada haurem fet algunes fotografies, a més, aprendrem a manipular-les amb l’ordinador per a
millorar-les i acabar-les segons la nostra opció creativa. El curs inclou una sortida el dia 13 d’octubre al
Correfoc de Festa Major per tal de fer les fotografies per a participar en el concurs organitzat pel Ball
de Diables amb la col·laboració de Cooperativa 70. (Curs de 14 hores).
Del 25 de setembre al 18 d’octubre
Els dimarts i els dijous de 2/4 de 7 a 8 del vespre
Preu: 100 EUROS

Concurs i exposició

Concurs fotogràfic
del Correfoc
Fes alguna fotografia del Correfoc 2007
del Ball de Diables de Caldes de Montbui,
que tindrà lloc el dia 13 d’octubre a les
9 del vespre, o de qualsevol acte de la Festa
Major de 2007 que tinguin els diables i la bèstia
com a protagonistes, i participa en el concurs.
Totes les obres presentades al concurs
s’exposaran al Local Social de Cooperativa 70.
En col·laboració amb

Fotografia guanyadora de l’edició de l’any passat del concurs
fotogràfic del Correfoc. Obra d’Irene Casanovas Palaudàrias

Inauguració i lliurament de premis el 9 de novembre a les 8 del vespre
Visita l’Exposició fins el dia 9 de desembre
Entrada lliure
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Més exposicions
“Sport places”

Excursió a
Santa Pau

Fotografies d’Ignasi López
Exposició des del 7 fins el 30 de setembre
Inauguració 21 de setembre a les 8 del vespre

Exposició de pintura

Obres de Teresa de la Fuente
Inauguració 5 d’octubre · Exposició fins el 28 d’octubre

VI edició del Mercat d’Art
Sortirem de Caldes i arribarem a Santa Pau, una població
d’origen medieval de la Garrotxa, al peu de la Fageda
d’en Jordà.

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.
En col·laboració amb
Exposició del 14 de desembre al 5 de gener
Inauguració el dia 14 a les 8 del vespre

La Fageda d’en Jordà, un dels boscos més bonics de
Catalunya, a la tardor és possiblement quan llueix en la
màxima expressió tota la seva bellesa, amb una àmplia
tonalitat de colors ocres de les fulles seques.
Després de visitar Santa Pau, recorrerem la Fageda en
carruatges antics per a poder admirar-la ben de prop.

Diumenge dia 28 d’octubre
Preu: 39 Euros.
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NOUS AVANTATGES

Preus especials per a col·lectius

Mútua General de Catalunya
persones i que presta aquest servei a diversos col·lectius
professionals, empreses, associacions i particulars
d’arreu de Catalunya.
Cooperativa 70 ha signat un conveni amb Mútua
General de Catalunya per a que aquesta entitat
ofereixi als socis unes condicions preferencials en la
contractació dels seus productes d’assistència sanitària
que poden representar un estalvi d’entre el 5% i el
10% respecte a les tarifes generals, segons producte i
característiques dels usuaris.

Entre les seves assegurances destaca l’A-S Total,
que garanteix una atenció a mida amb les millors
cobertures, prestada pels millors professionals, centres
i clíniques d’Espanya.

Les persones interessades a conèixer en profunditat
els serveis de Mútua General i els avantatges que
ens ofereix, s’han de posar en contacte amb l’oficina
La Mútua General de Catalunya és una mutualitat de de l’entitat a Granollers, o bé comunicar-ho a la
previsió social, entitat asseguradora sense finalitat de Cooperativa, que farà que personal comercial de
lucre, que ja fa 25 anys que vetlla per la salut de les Mútua es posi en contacte amb els interessats.
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
Carrer Anselm Clavé 37, 3r. · 08400 Granollers · Telèfon 93 860 02 88

Serveis per a gossos i gats
Entre altres, ofereixen serveis com:

L’empresa Francesc Barnadas ofereix el 10% de
descompte en els seus serveis adreçats a la cura de
gats i gossos.

•

Ensinistrament caní (educació, obediència, bona
conducta).

•

Perruqueria i estètica canina i felina.

•

Etologia canina
comportament)

•

Teràpies naturals amb Flors de Bach

•
La gamma de serveis que ofereix és molt àmplia i
personalitzada, i contempla tots els aspectes relacionats •
amb el bon estat de salut física dels animals i la correcta •
convivència amb les persones.
•

i

felina

(problemes

Cursos de cadells
Tractament antiparàsits.
Transport d’animals de companyia
Servei de cangur i passejades de gossos

Carrer Buenos Aires, 8 · 08140 Caldes de Montbui · Telèfon 938 650 226 · Telèfon mòbil 606 255 991
a/e: info@francescbarnadas.com
www. francescbarnadas.com
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE - DESEMBRE

Les activitats dia a dia
Setembre
Divendres 7
Inici exposició “Sport Places”
Fotografies d’Ignasi López
A les 9 del matí
Divendres 21

Inici del curs Iniciació a l’ordinador personal nivell II
A les 6 de la tarda
Divendres 5
Inauguració de l’exposició de pintura
de Teresa de la Fuente
A les 8 del vespre
Divendres 19

Festa de l’exposició “Sport Places”
Fotografies d’Ignasi López
A les 8 del vespre

Inici del curs Joieria en plata
A les 6 de la tarda

Dimarts 25

Dissabte 20

Inici del curs de fotografia creativa
A 2/4 de 7 del vespre

Inici dels tallers infantils de manualitats
A les 10 del mati
Dimecres 24

Octubre

Taller de Maquillatge
A les 10 del mati

Dilluns 1

Diumenge 28

Continuació del grup de
reeducació postural. Grup matí.
A les 10 del matí

Excursió a Santa Pau i La Fageda d’en Jordà
A les 10 del mati

Inici del curs
Iniciació a l’ordinador personal nivell I
A les 6 de la tarda
Continuació del grup de
reeducació postural. Grup tarda
A les 7 del vespre
Dimarts 2
Continuació del curs de Patchwork
Grup tarda
A les 5 de la tarda
Dimecres 3
Continuació del curs de Patchwork
Grup matí
A les 10 del matí

Novembre
Divendres 9
Inauguració de l’exposició de fotografia i
lliurament de premis del
Concurs Correfoc 2007
A les 8 del vespre

Desembre
Divendres 14
Inauguració del VII Mercat d’Art
A les 8 del vespre

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: www. cooperativa 70.coop

