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Accions del programa a Caldes i Sant Feliu
Fem equip, fem ciutat

Els Ajuntaments de Caldes de Montbui i de Sant Feliu 
de Codines porten a terme el programa Fem Equip, Fem 
Ciutat, un dels projectes inclosos dins l’apartat d’Esport i 
Ciutadania de la Fundació Futbol Club Barcelona, i coordinat 
per Cooperativa 70 arreu del de Catalunya.

El programa s’orienta a fomentar 
l’aspecte educatiu i socialitzador de 
l’esport i el compromís dels clubs 
esportius amb aquest vessant de la 
seva activitat. A través dels valors 
positius que es desprenen de la 
vivència de l’esportivitat s’afavoreix 
el desenvolupamen personal i social 
d’infants i joves.

Les unitats bàsiques de treball 
de FEM EQUIP, FEM CIUTAT són 
les entitats esportives, que estan 
formant esportistes, però també 
ciutadans. En segon lloc, l’àmbit de 
desenvolupament és el municipal, 
de manera que són  els ajuntaments 
els que posen a l’abast dels clubs 

les eines i els recursos inclosos en el programa. Com a 
elements fonamentals del programa, podem citar el curs 
per INTERNET per als entrenadors dels clubs esportius, els 
compromisos que signen els mateixos entrenadors, les 
famílies dels esportistes i els clubs com a entitats, i diverses 

edicions amb recomanacions per a 
tot el col·lectiu esportiu.

Alt nivell d’adhesió

El programa va arrencar el mes de 
desembre, amb  les respectives 
presentacions oficials a ambdós 
municipis.

A Caldes de Montbui s’han adherit al 
programa les entitats Club Bàsquet 
Caldes, Club Hoquei Caldes, Club 
Natació Caldes, Club Futbol Caldes, 
Esport Ciclista Calderí, Club d’Escacs 
Caldes i Associació de Futbol Sala 
Caldes de Montbui. En total, el 
programa afecta a 786 esportistes 
mensors de 16 anys i 79 entrenadors, 
58 dels quals s’han inscrit en el curs 
en línia per a entrenadors. A més 
21 monitors del Pla Català a Esport  
l’Escola  del CEIP Montbui i de 
l’Escola Pia també participen en el 

curs per a entrenadors que s’inclou en FEM EQUIP, FEM 
CIUTAT.

A Sant Feliu de Codines, els adherits són Club Futbol Sant 
Feliu, Club Hoquei Patins Sant Feliu i Club Tennis Sant Feliu, 
amb un total de 323 esportistes escolars i 41 monitors.

Accions realitzades

A més de l’inici del curs a distància per tècnics 
i monitors, “L’educació Integral a través de 
l’esport” el mes de gener, a Caldes i Sant Feliu s’han 
portat a terme diverses accions dins el programa FEM 
EQUIP, FEM CIUTAT, que sempre intenta adaptar-se a 
les dinàmiques locals i a les prioritats dels diferents 
agents implicats.

Un dels col·lectius sobre els que s’ha treballat 
específicament és el dels pares i les mares dels joves 
esportistes. A Sant Feliu de Codines, el passat 24 de 
gener es va organitzar una conferència “Com poden 
intervenir els pares en la formació del jove 
escaquista. La seva col·laboració amb l’escola”, a 

Acte de presentació de FEM EQUIP, FEM CIUTAT a Caldes de Montbui. L’alcalde, Jordi Soler i la 

regidora d’Esports, Montserrat Grau,  acompanyats dels presidents dels clubs adherits

L’ Alcalde de Sant Feliu de Codines, Pere Pladeval, i la Regidora d’educació, Marta Verdaguer, 

en l’acte de presentació a Sant Felu de Codines

càrrec de Joaquín Fernández, Doctor en Pedagogia i 
monitor federat. 

Un altre dels eixos del programa per incidir en les famílies 
és la conferència “Com influeixo en la pràctica 
esportiva del meu fill?”, a càrrec d’Anna Melguizo, 
mestra d’educació especial, terapeuta i monitora de la 
prova pilot del Pla Català d’Esport a l’Escola de Granollers. 
Aquesta xerrada es va fer a Sant Feliu de Codines el mes 
de març, inclosa dins un cicle de xerrades del Pla Educatiu 
d’Entorn, i es durà a terme també a Caldes de Montbui 
el dijous 16 d’abril per a famílies d’esportistes de les 
entitats esportives calderines adherides, i el 7 de maig 
per a familiars d’alumnes dels centres educatius calderins 
que estan aplicant el Pla Català d’Esport a l’Escola.

Amb l’experiència que s’està recollint enguany, i un 
balanç de participació molt positiu, ja s’està començant 
a treballar en els eixos operatius de la temporada vinent 
i una expansió del programa a altres municipis. Ara són 
5 els municipis catalans que estan aplicant el programa: 
Caldes de Montbui, Castelldefels, Sant Feliu de Codines, 
Sant Vicenç dels Horts i Tarragona ciutat. 

FEM EQUIP, FEM CIUTAT es coordina amb un altre 
programa d’Esport i Ciutadania de la Fundació FC 
Barcelona, Juga-la!, un recurs pedagògic en línia per 
a centres educatius, amb activitats que treballen els 
valors de l’esportivitat ( www.juga-la.cat ).

Enguany, a Caldes, el CEIP El Calderí hi ha participat, amb 
dues activitat sobre la dona al món de l’esport i els Drets 
Humans: (http://suplement.juga-la.cat/educacio/80-
calderi ).

També cal destacar que el CEIP Montbui va incloure 
el treball amb diverses activitats de Juga-la! a la seva 
setmana temàtica “Mou-te i cuida’t”, del 2 al 6 de març, 

organitzant unes Olimpíades en les que hi van participar 
tots els alumnes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà. En aquestes 
olimpíades el treball es va dividir en tres grans línies: la 
part esportiva, practicant diversos esports, tant olímpics 
com paralímpics; la part històrica, estudiant l’origen dels 
jocs olímpics i del moviment olímpic; i la part humana, 
aprofundint en el treball de valors tant importants com 
l’esforç, la cooperació, la constància, la companyonia i la 
participació, valors que es treballen amb Juga-la!.

A la inauguració hi van assistir la presidenta de la 
Fundació Futbol Club Barcelona, Marta Segú, l’Alcalde 
de Caldes, Jordi Solé, la regidora d’Educació, Montse 
Hernández i el regidor Jordi Coll. 

I a les escoles, JUGA-LA!
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Recurs didàctic WEB “en construcció”
La bitàcola del consum

Cooperativa 70 està realitzant un recurs 
pedagògic sobre consum responsable 
que s’anomena “La Bitàcola del Consum” 
i s’oferirà per INTERNET a totes les 
escoles de Catalunya. Aquesta iniciativa 
és impulsada per la Federació de 
Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya (FCCUC), i es porta  a terme 
en col·laboració amb les cooperatives 
ABACUS, Consum i SCIAS. “La Bitàcola 
del Consum” s’adreça a l’Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO) i és una 
eina al servei dels docents, no un recurs 
d’autoaprenentatge.

La Bitàcola del Consum té com a element fonamental 
i fil conductor un bloc fictici, d’un personatge imaginari. 
És el Bloc de la Txell

La Txell

La Txell és una estudiant d’ESO —una adolescent de 
gairebé16 anys— que viu en una família de classe mitja 
composada pel seu pare i la seva mare i un germà més 
petit. El dia 15 de març —que coincideix amb el Dia 
Internacional del Consum—, la Txell decideix, com fan 
tants joves de la seva edat, començar a escriure un bloc,  
també denominat blog o bitàcola a INTERNET. 

La Bitàcola del Consum recull dos mesos d’aquest 
bloc fictici, i a partir de les vivències del personatge, del 
dia a dia de la Txell,  anem observant diversos aspectes 
relacionats amb el consum que propicien, per a cadascun 
dels apunts del bloc, una o més activitats didàctiques que 
el professorat pot portar a terme amb els seus alumnes.

Aquestes activitats didàctiques, a més de propiciar 
el treball en matèria de consum responsable, també 
encaixa perfectament en el currículum escolar per altres 
aspectes, ja que la diversitat procedimental que presenta 

està molt relacionada amb les principals competències 
del currículum escolar.

L’altre punt d’interès del bloc és el fil argumental, una petita 
narració, que es pot extreure de la lectura seqüencial dels 
apunts del bloc i que té la funció d’incrementar l’interès 
dels usuaris, d’incitar a seguir aquest argument, aquesta 
història d’aquests dos mesos de la vida de laTxell.

Un fil argumental

Tan aviat com la Txell comença a escriure el seu bloc, ens 
immergim en la dinàmica de canvi, en l’evolució accelerada 
i permanent que caracteritza l’edat adolescent. A més, hi ha 
dos fets que fan que, en aquests dos mesos, la Txell tingui 
un procés especialment intens de replantejament d’alguns 
aspectes de la seva vida, de la seva manera de veure moltes 
coses, fins i tot en la seva relació amb els altres.

Per una banda, comença a sortir amb un noi que li agrada 
molt, el Daniel, un xicot un parell d’anys més gran que ella. 

Paral·lelament, l’economia familiar, fins aleshores força 
sòlida, pateix les conseqüències de la crisi econòmica —
la consultoria fiscal i comptable del seu pare perd alguns 

clients importants— i això els obliga a modificar alguns 
hàbits, a tenir més cura pel que fa a la gestió dels diners, 
perquè, tot i que els ingressos de la mare no s’han alterat 
—és metgessa de la sanitat pública—, el pressupost 
familiar total ha baixat de manera apreciable.

L’evolució de la Txell

La Txell veu com algunes despeses habituals per a   
ella —telèfon mòbil, compra de roba, activitats de lleure— 
s’han de reduir. Primer amb gran disgust i fins i tot amb 
certa rebel·lia, després amb comprensió, finalment la Txell 
assumeix aquesta necessària i molt relativa austeritat, i 
això la fa reflexionar i prendre consciència sobre els seus 
actes de consum.

La influència d’en Daniel té un paper fonamental en 
aquesta evolució. Ell, per conviccions polítiques i visió 
social, ja presenta una resistència personal a qualsevol 
expressió de consumisme, ha desenvolupat un marcat 

sentit crític respecte a molts dels elements que 
influeixen sobre els nostres hàbits de consum, i té en 
compte aspectes com l’impacte social i ecològic de les 
seves decisions de compra. Daniel vol ser ambientòleg i 
forma part d’una entitat juvenil del seu barri que sovint 
organitza xerrades sobre la sostenibilitat ambiental i 
social de l’actual model econòmic basat en el consum i 
el creixement permanent.

En aquest procés, la Txell no només canvia alguns hàbits, 
sinó que reconeix la importància de tenir una visió crítica 
davant el consum, aprèn que en cada decisió de compra 
hi intevenen molts factors que cal considerar.

Aquesta evolució, aquest aprenentatge i presa de 
consciència, a més, s’emmarca dins un procés de 
maduració personal que té conseqüències generals pel 
que fa a la relació de la Txell amb el seu entorn familiar, 
social i ambiental i amb la seva visió personal de moltes 
qüestions que fins aleshores no s’havia plantejat.
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Cursos i tallers

Cursos i tallers

Curs d’usuari de l’ordinador personal
Curs adreçat a persones que vulguin iniciar-se o progressar en l’ús de l’ordinador. El curs incideix en 
els programes d’ús més generalitzat, com el processador de textos, el full de càlcul, la navegació per 
INTERNET o el correu electrònic.

La nostra aula d’informàtica

PROGRAMACIÓ
ABRIL - JULIOL  

Manualitats per a la llar

Patchwork
El Patchwork és la forma creativa i dinàmica d’ajuntar robes, colors i 
formes segons un projecte creatiu. A les nostres classes de Patchwork, 
cadascú dissenya el seu projecte i se l’intenta orientar vers l’estètica 
i l’harmonia. Es desenvolupen les capacitats de creació i expressió 
artístiques tot proporcionant a l’alumne una àmplia varietat de 
tècniques i coneixements pràctics de materials i eines per treballar 
amb formes i colors que posen de relleu la creativitat de cadascú.

Continuem el 15 d’abril · Els dimecres, de 4 de a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals

Iniciació a la costura
Molts de nosaltres no tenim ni idea de cosir, i hem de recórrer 
a les botigues on arreglen roba o a la mare o l’àvia. Si aprenem 
a cosir, ens podem estalviar diners a més de poder reciclar la 
roba que més ens agrada i donar-li un altre aire i no haver-
nos de desprendre de peces que ens agraden només per un 
miserable estrip.

En aquest curs, de manera progressiva, començant pel més 
senzill, aprendrem les tècnicques bàsiques que ens permetran 
treballar sobre la nostra roba.

Continuem el 20 d’abril · Els dilluns, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 35 euros mensuals

Chi Kung 

Reeducació i consciència corporal  

El Chi Kung aplega una sèrie de tècniques relacionades amb la 
medicina tradicional xinesa, i contempla la ment, la respiració i 
l’exercici físic. Normalment es practica per al manteniment de 
la salut, però en alguns casos es pot prescriure amb objectius 
terapèutics específics. 

Salut

A partir del 6 de maig, els dimecres de 10 a 11 del matí.  Preu: 35 euros mensuals

ELS  PAGAMENTS SUPERIORS A 100 EUROS ES PODEN FRACCIONARDel 5 de maig al 18 de juny · Els dimarts i els dijous, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre (28 hores) · Preu: 140 euros

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 del 4 de maig els dilluns de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia.  Preu: 45 euros mensuals

Mostra de jocs de taula  
Lleure

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

Organitzat amb:

Dissabtes, 18 d’abril, 23 de maig i 20 de juny · De 5 de la tarda a 8 del vespre · Activitat gratuïta
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Excursions

Coneguem les aus de Catalunya  
Natura i medi ambient · Curs d’ornitologia

El Grup de Natura Parus, el Grup d’Ornitologia del Tenes, l’Ajuntament de Caldes de Montbui i 
Cooperativa 70, han organitzat un curs per a conèixer i saber identificar les diferents espècies 
d’aus pròpies dels diversos hàbitats naturals que podem trobar a Catalunya.

Des del 5 de maig al 2 de juny · Els dimarts de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 40 euros (15% dte. als socis)

1era. Sessió: Introducció - Classificació i taxonomia.
Després de conèixer el nivell de coneixements ornitològics 
que tenim, parlarem de les generalitats del món dels ocells, 
de les característiques particulars de l’avifauna, dels grans 
grups en que es divideixen les aus, entre altres aspectes.

2ona. Sessió: Aus aquàtiques. Coneixerem les espècies 
d’aus aquàtiques que podem trobar a Catalunya. Parlarem 
dels ordres, les famílies i les espècies més representatives, i 
veurem quins són els trets més distintius per poder identificar 
les principals famílies i espècies. 

3era Sessió: Rapinyaires diürnes i nocturnes. Coneixerem 
les espècies de rapinyaires diürnes i nocturnes que podem 
trobar a Catalunya. Parlarem de les famílies i les espècies 
més representatives i veurem quin són els trets més distintius 
per poder identificar-les. 

4rta. Sessió: Aus terrestres. Coneixerem les espècies d’aus terrestres (no associades a ambients aquàtics) que 
podem trobar a Catalunya. Parlarem de les famílies i les espècies més representatives i veurem quin són els trets 
més distintius per poder identificar-les. Aprendrem a reconèixer els cants més característics. 

5ena. Sessió: La migració dels ocells. Aprendrem perquè i cap a on marxen els ocells migradors cada tardor 
i d’on venen cada primavera, què fan a casa nostra i perquè alguns només venen a l’hivern, i quines són les 
principals espècies migradores. 

Sortides pràctiques. Primera sortida pels voltants de Caldes de Montbui.  Segona sortida, visita a una zona 
protegida de Catalunya, a determinar els primers dies de curs. Mediterrani màgic en el Costa Pacífica

Dos escenaris de la nostra història

1er. dia: DELTA DE L’EBRE – TORTOSA. Sortida cap al 
Delta de l’Ebre. Visitarem l’Ecomuseu del Delta i la ciutat de 
Tortosa. 2on. dia: TORTOSA – ESPAIS DE LA BATALLA DE 
L’EBRE – TORTOSA. Visitarem el poble de Corbera d’Ebre, el 
Memorial de les Camposines, l’espai històric de les “Trinxeres 
dels barrancs”, el centre d’interpretació de les veus del front a 
Pinell del Brai, el Monument a la Pau promogut per la Quinta 
del Biberó i una cooperativa de vi d’estil modernista. 3er. dia: 
TORTOSA – MIRAVET – MORA D’ EBRE. Al matí anirem cap 

a Miravet. Farem el famós pas de la barca i creuarem el riu Ebre. Temps lliure per a visitar Miravet i el Castell 
d’origen àrab. 

19, 20 i 21 de juny ·  Hora de sortida a confirmar · Preu: 200 euros

Cursos i tallers

La ciutat romana i el centre històric de Guissona
Sortida de Caldes direcció a Tàrrega on 
esmorzarem. Seguidament, anirem fins a 
Guissona, on farem una visita guiada pels llocs 
més interessants d’aquesta ciutat com la ciutat 
romana de “Iesso”, les Fonts i els Safareigs, el nucli 
històric de Guissona d’origen medieval, l’església 
neoclàssica i el museu de la ciutat. Anirem a dinar 
a Tàrrega per fer una passejada pel parc de Sant 
Eloi després de dinar.

13 de maig ·  Hora de sortida a confirmar · Preu: 48 euros

Organitzat amb:

Creuer

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

La batalla de l’Ebre, Tortosa i Miravet

Sortida el 17 de novembre - Tornada el 24 de novembre
Pensió Completa, sense begudes, taxes incloses
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EL VIENTO QUE AGITA LA CEBADA(125’)
Una pel·lícula de Ken Loach
Divendres, 5 de juny a 2/4 de 8 del vespre

Irlanda, 1920. Uns camperols s’uneixen per a formar un exèrcit de guerrillers 
voluntaris i enfrontar-se als despiatats Black and Tans [Negre i Caqui, pel color dels 
seus uniformes], tropes britàniques que havien estat enviades per a sufocar les 
aspiracions independentistes d’Irlanda. Portat per un profund sentiment del deure 
i per l’amor al seu país, Damien abandona la seva prometedora carrera de metge i 
es reuneix amb el seu germà, Teddy, en una perillosa i violenta lluita per la llibertat.

GUERRILLERS IRLANDESOS

Cinema social
Cicle Ken Loach
Cooperativa 70 continua el cicle de cine fòrum amb cinc pel·lícules que ens aportaran 
coneixements i incitaran a reflexionar. En aquesta ocasió, presentem cinc pel·lícules 
del director britànic Ken Loach, conegut per l’orientació social i política de la seva 
obra, que denuncia sistemàticament com la macroeconomia ultraliberal perjudica els 
més desafavorits, les classes treballadores i els països del tercer món. La Guerra Civil 
Espanyola, el conflicte irlandès, la situació a Nicaragua, amb la Contra assetjant el 
govern sandinista, i la immigració a anglaterra i Estats Units, són els aspectes centrals 
de les pel·lícules que seran la base de les sessions de cine fòrum de la Cooperativa. 

MILICIANS A GUERRA CIVIL ESPANYOLA

TIERRA Y LIBERTAD (104’)
Una pel·lícula de Ken Loach
Divendres, 17 d’abril a 2/4 de 8 del vespre.

Tardor de 1936. David, un jove comunista aturat, deixa Liverpool per 
incorporar-se a la lluita contra el feixisme a l’inici de la Guerra Civil espanyola. 
Ingressa a la secció Internacional de la Milícia Republicana al front d’Aragó, on 
coneixerà milicians com ell procedents de tot Europa i Estats Units. David és 
ferit i ha de ser hospitalitzat a Barcelona. A la ciutat, comunistes i anarquistes 
protagonitzen la seva propia guerra interna.

LA CANCIÓN DE CARLA (90’)
Una pel·lícula de Ken Loach
Divendres, 8 de maig a 2/4 de 8 del vespre.

Relat d’un viatge que comença en un autobus a Glasgow i acaba a Nicaragua 
en mig de la guerra. George, un conductor d’autobus d’escòcia comença una 
relació amb Carla, refugiada de Nicaragua que acaba d’arribar a Glasgow. La 
Contra prepara l’assalt definitiu contra el govern sandinista.

DE GLASGOW A NICARAGUA

PAN Y ROSAS (BREAD AND ROSES) (90’)
Una pel·lícula de Ken Loach
Dijous, 21 de maig a 2/4 de 8 del vespre

Maya i Rosa, dues germanes mexicanes, treballen com a netejadores en un 
edifici d’oficines a Los Angeles. Una trobada amb Sam, un apassionat activista 
nordamericà, és determinant per tal que emprenguin una campanya de lluita 
contra els seus caps.

CONTRA L’EXPLOTACIÓ LABORAL

EN UN MUNDO LIBRE (96’)
Una pel·lícula de Ken Loach
Divendres, 19 de juny a 2/4 de 8 del vespre

Angie i la seva companya de pis, Rose decideixen crear Empresa de Treball 
Temporal exclusivament per a immigrants a l’Anglaterra moderna. Ben aviat 
s’adonaràn de les dures condicions que te aquest col·lectiu i que malgrat 
existeix una llei que els empara, no s’acompleix...

IMMIGRANTS A ANGLATERRA 

ENTRADA LLIURE A TOTES LES SESSIONS
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Comerç just, productes cooperatius

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.

Xerrades i exposicions

Els valors en un context de crisi capitalista
L’actual situació socioeconòmica ens convida a reflexionar sobre les i dees i els valors 
de la nostra societat. Ens hem de replantejar el sistema de valors establert per l’actual 
sistema econòmic. Cap on ens ha portat? Amb Josep M. Puig i Rovira, Professor de 
Teoria de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Berenar-tertúlia

Inauguració el 24 d’abril a les 6 de la tarda · Exposició fins el 24 de maig. Entrada lliure

Patchwork
Exposició de es obres de les dones dels Clubs de Patchwork de Caldes, Olesa i Sarrià.  
El dia de la inauguració, xerrada sobre els origens i evolució d’aquesta tècnica.

Xerrada i exposició

Xerrada i exposició

Iniciatives de Pau a Colòmbia
Breu vídeo documental sobre la regió colombiana del Magdalena Medio i els 
seus moviments socials. Després xerrada “El Magdalena Medio, Iniciatives 
de pau enmig de la guerra”, a càrrec de Betty Puerto, membre del Col·lectiu 
Maloka, que realitza un cicle de trobades sobre el conflicte armat que viu 
Colòmbia. L’acte coincideix amb la inauguració d’una exposició relacionada 
amb aquesta temàtica.

Exposició i xerrada el 29 de maig a 274 de 8 del vespre · Exposició fins el 14 de juny. Entrada lliure

TransXgènia
Basat en l’experiència local de Catalunya i Aragó, aquest documental explora 
el conflicte que es genera quan aquesta nova biotecnologia impedeix el 
desenvolupament del model ecològic alternatiu de producció i consum. Posterior 
xerrada  a càrrec d’Albert Ferrer del Col·lectiu Transgènics Fora i Maria Giner de la 
Xarxa de Pagesos agroecològics.

Documental i xerrada

25 d’abril· A les 6 de la tarda · Activitat gratuïta · Organitzat amb:

16 de maig · A les 6 de la tarda · Activitat gratuïta · Organitzat amb:

Organitzat amb:

Aigua · Gas · Electricitat · Calefacció · Aire condicionat

Tel. 93 865 24 94 · Mòbil: 661 84 99 02

Calderón de la Barca, 1-3 3r 2a · Caldes de Montbui

10% DE DESCOMPTE PER ALS SOCIS

10% DESCOMPTE EN LES ACTIVITATS ORGANITZADES 
 PER L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES

MAIG
Dia 9 Festa de la primavera.

Dia 10 Trobada infantil de teatre. Durant tot el dia.

Dia 16 16é Concurs de pintura ràpida.

 Inauguració de l’exposició El Rellotge Català.

Dia 17 Fira del rellotge 

Dia 24 Gala lírica.

Dia 30 Cirkàlia. Segon festival de circ a Sant Feliu.

 Sopar popular

Dia 31 Festival infantil de teatre. 

JUNY

Dia 7 1a Fira d’entitats. 

Dia 21 Festival de Fi de curs de l’escola de música de Sant Feliu.

Dia 23 Revetlla de Sant Joan 

Dia 24 Ballada de sardanes

Dia 28  XIIIa. Trobada de Puntaires a Sant Feliu.

JULIOL

Dia 4 Festa d’Estiu del Centre Excursionista.

Dia 5  3r. Concurs de paelles. 

Dia 11 Festa de l’Ou Ferrat. 

Dia 25 8é Aplec de la sardana

AGOST

Dia 29 Havaneres

 Ballada de sardanes



SERVEIS ALS SOCIS
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SERVEIS ALS SOCIS
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Descomptes en productes 
culturals, educatius, papereria i joguines

A totes les botigues Abacus.
Informeu-vos a Coop70 o a www.abacus.es

Informeu-vos a la Cooperativa
Tel 938 654 530

Assegurances d’automòbil, llar, vida i 
accident; plans de pensions i d’estalvi

Ctra. Parets–Bigues, s/n · Sta. Eulàlia de Ronçana
Tel 938 447 673

Instal·ladors d’aire condicionat
15% de descompte en maquinària

Descompte fins a 0,07 EURO per litre de
gasoil de calefacció

Comandes a la Cooperativa.
Tel 938 654 530

Descomptes del 8% al 15% en  
tècniques termals

Pça. Font del Lleó, 10 · 08140 Caldes de Montbui
Tel 938 650 100

Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 654 500

Avda. Pi i Margall, 13 · 08140 Caldes de Montbui
Tel 938 654 728

Informeu-vos a la Cooperativa
Tel. 938 654 530

5 % de dte. en herboristeria

Agustí Santa Cruz, 23·08182 Sant Feliu de Codines
Tel 938 662 789

D’un 5% a un 8% de descompte 
en viatges de proveïdors propis

Av. Pi i Margall, 50·08140 Caldes de Montbui 
Tel. 938 655 170

Perruqueria. 10% de descompte
els dimarts, dimecres i dijous

Pça. Marquès, 10· 08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 651 682

Tel. 938 662 587 · Mòbil. 600 28 45 49
www.ombranatural.com

Productes ecològics
3% descompte en tots els productes

1,20 €/h dte. Servei de suport a la llar. 2,00 €/h dte.
Servei de suport a la persona per a majors de 65 anys

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

Entre un 5 i un 10% de descompte 
en material de muntanya i cicilisme

Productes per a la salut i el Benestar Social
10% de descompte

Tel. 931 151 063 · 618 861 999

Descomptes en productes 
culturals, educatius, papereria i joguines

A totes les botigues Abacus.
Informeu-vos a Coop70 o a www.abacus.es

Informeu-vos a la Cooperativa
Tel 938 654 530

Assegurances d’automòbil, llar, vida i 
accident; plans de pensions i d’estalvi

Ctra. Parets–Bigues, s/n · Sta. Eulàlia de Ronçana
Tel 938 447 673

Instal·ladors d’aire condicionat
15% de descompte en maquinària

Descompte fins a 0,07 EURO per litre de
gasoil de calefacció

Comandes a la Cooperativa.
Tel 938 654 530

Descomptes del 8% al 15% en  
tècniques termals

Pça. Font del Lleó, 10 · 08140 Caldes de Montbui
Tel 938 650 100

Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 654 500

Avda. Pi i Margall, 13 · 08140 Caldes de Montbui
Tel 938 654 728

Informeu-vos a la Cooperativa
Tel. 938 654 530

5 % de dte. en herboristeria

Agustí Santa Cruz, 23·08182 Sant Feliu de Codines
Tel 938 662 789

D’un 5% a un 8% de descompte 
en viatges de proveïdors propis

Av. Pi i Margall, 50·08140 Caldes de Montbui 
Tel. 938 655 170

Perruqueria. 10% de descompte
els dimarts, dimecres i dijous

Pça. Marquès, 10· 08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 651 682

Tel. 938 662 587 · Mòbil. 600 28 45 49
www.ombranatural.com

Productes ecològics
3% descompte en tots els productes

1,20 €/h dte. Servei de suport a la llar. 2,00 €/h dte.
Servei de suport a la persona per a majors de 65 anys

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

Entre un 5 i un 10% de descompte 
en material de muntanya i cicilisme

Productes per a la salut i el Benestar Social
10% de descompte

Tel. 931 151 063 · 618 861 999

C. Sant Pau, 94 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 654 825

Descompte del 8% al 15% en tècniques termals

C. Barcelona, 12 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 650 150

Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte sobre preus de tarifa

5% de descompte sobre els preus de residència,
centre de dia, i centre de salut

Av. Catalunya, 264 · Palau Solità i Plegamans
Tel. 931 479 000

Corredossos de Baix, 2 4rt. 2a. · Caldes de Montbui
Tel. 938 655 737 · 685 806 557

Entre el 10% i el 15% de descompte en 
assessoria fiscal, laboral, comptable i jurídica

10% de descompte en serveis de jardineria
Verge del Remei, 15 local 1

08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Tel. 934 762 065 · 667 890 553

Descompte del 10% en tots els productes

P.Església, 5
08140 Caldes de Montbui

Tel. 938 626 223

5% descompte en depilació làser (PROVA
GRATUÏTA), tractaments spa i d’ungles
C. Buenos Aires, 42· 08140 Caldes de Montbui

Tel. 938 651 363 · 649 446 328

Av. Catalunya, 207
08184 Palau Solità
Tel. 938 649 471

10% de descompte en treballs de pintura

Pintura Decorativa
Jose Romero

Tel.i Fax 938 653 693
Mòbil. 687 721 450

La primera setmana del mes és de prova i 
gratuïta en la pràctica de l’Aikido

Descompte del 10% en les visites

P. de l’Àngel, 1 pral. 3a.·08140 Caldes de Montbui
Tel. 657 669 435

A l’Stage, Folch i Torres, 52 -54 · Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com

Centre de teràpies naturals

Mutualitat de previsió social que ofereix 
condicions especials per als socis de Coop70 

Demana informació a la Cooperativa i t’adreçarem a un
comercial per tal que t’assessori.

Tel. 938 654 530

10% de descompte en serveis adreçats 
a la cura de gats i gossos

Buenos Aires, 8
08140 Caldes de Montbui

Tel. 938 650 226 · 606 255 991

PAU
10% de descompte en classes

particulars i manteniment 
d’ordinadors a domicili.

660 550 452
pau.informatica@gmail.com

Descompte del 10%
Major, 100 Local · Caldes de Montbui

Tel. 938 654 781 · www.umfotografs.com



PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY

Les activitats dia a dia
Abril

Dimecres 15

Continuació del Taller de 
Patchwork

A les 4 de la tarda

Divendres 17

Cicle cinema Ken Loach
Tierra y libertad

A 2/4 de 8 del vespre 
Entrada lliure

Dissabte 18

Mostra de jocs de taula
A les 5 de la tarda 

Entrada lliure

Dilluns 20

Continuació del curs de costura
A 2/4 de 7 de la tarda

Divendres 24 

Xerrada i inauguració  
d’exposició de PATCWORK

A les 6 de la tarda

Dissabte 25

Documental i xerrada: 
TranXgènia

A les 6 de la tarda 
Entrada lliure

Maig
Dilluns 4

Inici del curs de reeducació i 
consciència corporal

A  les 10 del matí

Dimarts 5

Inici del curs d’informàtica

A 2/4 de 6 de la tarda

Inici del curs d’ornitologia

A les 7 de la tarda

Dimecres 6

Continuació del grup de  
Chi-kung

A les 10 del matí

Divendres 8

Cicle cinema Ken Loach

La Canción de Carla

A 2/4 de 8 del vespre 
Entrada lliure

Dimecres 13

Excursió

Ciutat romana de Guissona

Horari de sortida a confirmar

Dissabte 16

Berenar-tertúlia

Els valors en un context de crisi 
capitalista

A les 6 de la tarda

Dijous 21

Cicle cinema Ken Loach

Pan y rosas

A 2/4 de 8 del vespre 
Entrada lliure

Dissabte 23

Mostra de jocs de taula

A les 5 de la tarda 
Entrada lliure

Divendres 29

Documental, xerrada i exposició

El Magdalena Medio.  
Iniciatives de Pau enmig  

de la guerra 

A 2/4 de 8 del vespre 
Entrada Lliure

Juny
Divendres 5

Cicle cinema Ken Loach

El viento que agita la cebada

A 2/4 de 8 del vespre 
Entrada lliure

Divendres 19

Excursió

La batalla de l’Ebre, Tortosa i 
Miravet

Horari de sortida a confirmar

Cicle cinema Ken Loach

En un  mundo libre

A 2/4 de 8 del vespre 
Entrada lliure

Dissabte 20

Mostra de jocs de taula

A les 5 de la tarda 
Entrada lliure

VINE A DINAR A LA COOPERATIVA


