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Cursos i tallers
Lleure

Mostra de jocs de taula  
Presentació i introducció a diversos jocs de taula no 
convencionals. Vine si vols sortir dels típics Parxís 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!

Els divendres  14 de maig i 11 de juny· De 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre · Activitat gratuïta

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

Dimarts i dijous,  del 4 de maig al 4 de juny · De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre · 100 euros

Organitzat 
amb:

Reeducació i consciència corporal  

Salut

Reconeixerem 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. 

Els dilluns · Grup matí: de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia. 
Grup tarda: d’1/4 de 4 a 3/4 de 5 de la tarda 

Preu: 45 euros mensuals
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Manualitats per a la llar

Patchwork
El Patchwork és la forma creativa i dinàmica d’ajuntar robes, colors i formes 
segons un projecte creatiu. No és necessari saber cosir, ja que el patch es 
pot també enganxar, punxar... A les nostres classes de Patchwork, cadascú 
dissenya el seu projecte i 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.

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.

Els dilluns, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 35 euros mensuals

Exposicions d’art
Arts plàstiques

Exposició de les obres d’Ester Peris.

Recull d’obres relacionades amb les DONES  

des d’una visió de crítica social

aDONA-te’n

Inauguració el divendres 28 de maig a les 7 de la tarda 
Exposició fins el divendres 18 de juny

Entrada lliure
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Després de dos cicles de cinema social, continuem la nostra aposta per fer que la gent de diferents 
edats es pugui trobar per passar una estona entretinguda tot mirant una pel·lícula.

Els mesos de maig i juny passarem quatre films que sobretot pretenen fer-nos sentir a gust amb 
una història que de vegades té més similituds amb la realitat de les que ens agrada reconèixer, tot 
i que el gènere al que pertanyen és la ciència ficció.

Ho deien els més savis, sovint la realitat supera la ficció, i així, “la ficció, la fantasia, necessiten de 
la vida”, el lligam entre les unes i l’altra és indiscutible i, de vegades, fins i tot es perd dins la fina 
línia que les separa.

Per això aquesta primavera, per preparar l’estiu, hem volgut retre un petit homenatge als 
personatges fantàstics que al llarg de les nostres vides han fet volar la nostra imaginació, els súper 
herois que els nostres pares i avis van llegir als còmics, i que avui veiem a la gran pantalla.

Esperem que us agradi aquesta aposta, i que ens acompanyeu en el proper cicle de cinema, 
Cooperativa 70 i El Drac Roig de Montbui us esperen els dies  7 i 21 de maig, i 4 i 18 de juny, no hi 
podeu faltar!

IRON MAN (126’)
Una pel·lícula de Jon Favreau
Divendres 7 de maig a les 7 de la tarda

Basada en el còmic de Marvel, narra la historia de l’industrial multimilionari i 
geni inventor Tony Stark (Robert Downey Jr.), qui s’ha fet cèlebre per protegir 
durant dècades els interessos nord americans arreu del món. Això canviarà 
quan en un viatge, el seu comboi pateix un atac i es converteix en presoner 
d’un grup d’insurgents. A partir d’aquí es començarà a gestar l’heroi de 
l’armadura vermella i daurada.

GUERRA A LA GUERRA

Cinemes.coop i El Drac Roig
La ficció, la fantasia, 
necessiten de la vida
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EL CABALLERO OSCURO (150’)
Una pel·lícula de Christopher Nolan
Divendres 4 de juny a les 7 de la tarda

Seqüela de “Batman begins”, en la que Batman assumeix més riscs en la seva guerra 
contra el crim. Amb l’ajuda del tinent Jim Gordon i el nou  fiscal del districte Harvey 
Dent, Batman es proposa desmuntar les organitzacions criminals que infesten 
els carrers de Gotham City... Però aviat es veuran atrapats en un regne del caos 
provocat per una ment criminal en auge, la d’en Joker (Heath Leadger), qui obligarà 
al Cavaller Obscur a creuar encara més la fina línia que separa l’heroi del justicier. 

UNA LLUM EN L’OBSCURITAT

EL INCREIBLE HULK (104’)
Una pel·lícula de Louis Leterrier
Divendres 21 de maig a les 7 de la tarda

Seqüela de “Hulk”, en la qual el científic Bruce Banner (Edward Norton) busca 
desesperadament la cura per a l’enverinament per radiació gamma que provoca 
la força incontrolable i la ira que habita dins seu, convertint-lo en Hulk.
Vivint en la penombra, i separat de la vida que va conèixer i de la dona que 
estima, Banner lluita per evitar la maquinària militar que el busca per capturar-
lo i explotar el seu poder. 

ALTER EGO

WATCHMEN (163’)
Una pel·lícula de Zack Snyder
Divendres 18 de juny a les 7 de la tarda

Ens trobem als anys 80. Nixon encara és president, la Guerra Freda està en 
plena vigència i els súper herois que abans havien estat respectats ara són 
perseguits per la llei. En aquesta realitat alternativa, un dia apareix mort un 
d’ells, que treballava per a la CIA: el Comediant. El seu amic Rorschach, l’únic 
heroi emmascarat que queda en actiu, emprendrà la investigació de la seva 
mort, que oculta quelcom molt més important del que sembla a simple vista.

REALITAT ALTERNATIVA

ENTRADA LLIURE A TOTES LES SESSIONS



6

PROGRAMACIÓ ABRIL - JULIOL

ss

Sortida de Caldes direcció Puigcerdà, cap a França, 
a la regió del Capcir francès, al centre de la qual 
es troba la Gruta de Font Rabiosa, que té obert als 
visitants aproximadament 1 kilòmetre de recorregut 
de gran bellesa.

Acabada la visita,  anirem a Els Angles, població al 
peu del llac de Matemale. Allà tindrem temps lliure 
per passejar per aquest indret a peu i poder veure el 
llac fins l’hora de dinar, en què anirem a Puigcerdà.

L’excursió inclou el viatge en autocar, guia 
acompanyant, entrada a les coves i el dinar.

Diumenge 30 de maig 
A les 7 del matí
Preu: 45 euros

Excursió  
El Capcir

Cova de Font Rabiosa i  
llac de Matamala

Xerrada  

El Nucli d’Estudis per a l’Amazònia de Catalunya des de 
2001 opera al Parc Nacional de Jaú, i des d’aleshores 
hi ha portat a terme diversitat de projectes, sempre 
en l’àmbit sanitari.

L’operativa d’aquesta ONG es basa en un treball 
transversal i participatiu, que cerca la implicació de la 
mateixa ciutadania i compta amb la col·laboració de 
diferents institucions del Brasil.

Actualment, l’objectiu prioritari és l’eradicació de 
la malària del parc. La població d’aquesta zona és 
altament vulnerable a la malaltia. L’estratègia és 
procurar que els malalts tinguin accés a recursos 
àgils i de qualitat per al diagnòstic i tractament de la 
malaltia, de manera que s’eviten tractaments massa 
tardans o inadequats que poden posar en perill la 
vida de moltes persones.

Cooperació

Control de la malària 
al parc nacional de Jaú

Divendres 14 de maig · A les 6 de la tarda 
Entrada lliure

Organitzat amb:
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Taller d’estiu a la Cooperativa.

Còmic estil manga
Les llargues vacances escolars fan necessària una oferta de lleure creatiu i formatiu. 
Del 28 de juny al 29 de juliol, la Cooperativa i KSTELCOMICS oferiran un curs per als 
interessats a adquirir coneixements sobre el dibuix i la narrativa dels còmics estil 
manga, una expressió artística amb un creixent ressò a Catalunya i en especial entre 
els més joves.

El curs de còmic Manga que ofereixen la Cooperativa i 
KSTELCOMIC s’adapta al nivell de dibuix que prèviament 
tingui cada alumne, fins al punt que es pot seguir 
perfectament encara que es comenci amb molt poca 
destresa en aquesta activitat. Per una banda, el curs ens 
inicia en les tècniques que permeten composar, esbossar 
i completar els dibuixos d’un còmic Manga.

D’altra banda, també cal dominar els recursos narratius 
que ens permeten crear i explicar històries entenedores, 
originals i divertides.

En definitiva, aquest curs és, sens dubte, una bona opció 
per a iniciar-se en la creació de còmics.

Organitzat 
amb:

De dilluns a dijous 
Del 28 de juny al 29 de juliol, de 10 a 12 del matí   

Preu curs íntegre: 80€ socis /90€ no socis.
Preu tres setmanes: 50€ socis /60€ no socis.

El còmic Manga
La paraula japonesa manga, traduïda literalment 
significa “gargots”.

Aquesta modalitat de còmic és la síntesi de la tradició 
gràfica japonesa i la influència del còmic occidental, 
tot i que no és fins el final de la  Segona Guerra 
Mundial que pren la forma amb què ara el coneixem, 
tot i que als anys vint i trenta ja es van produir edicions 
que representen un antecedent notable.

El Manga es va començar a internacionalitzar a finals 
dels anys 80 sobretot gràcies a una pel·lícula basada 
en el còmic Akira, del dibuixant Katsuhiro Otomo. 
Un altre dels autors més rellevants en aquest apogeu 
mediàtic de finals dels vuitanta i principis dels noranta, 
va ser el mangaka Akira Toriyama, creador de les 
famoses sèries Bola de drac i Dr. Slump, ambdues 
caracteritzades per un humor picant, irreverent i 
absurd. La indústria del manga s’ha expandit a tot 
el món amb empreses de distribució de llicències i 
reimpressió del manga en les seves llengües natives.
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Un acord orientat a la solidaritat

Col·laboració amb Cáritas
La crisi econòmica i l’atur que l’acompanya està perjudicant de manera molt 
seriosa l’economia de moltes famílies de Caldes, fins al punt que arriben al límit 
de la subsistència. Una situació així requereix el compromís de tots amb un deure 
de solidaritat compartit per tota la societat. Per això, la Cooperativa ha cedit un 
espai a Càritas de Caldes perquè aquesta entitat pugui desenvolupar la seva acció 
humanitària amb més efectivitat.

Cooperativa70 ha cedit a Caritas l’ús d’un local que tenia 
infrautilitzat, situat al carrer Font i Boet, just al costat del 
Local Social.

La crisi econòmica ha provocat que s’hagi incrementat 
de manera molt important el nombre de persones que 
necessiten l’ajut que els ofereix aquesta organització.

Cáritas de Caldes treballa per a assistir persones amb 
problemes relacionats amb l’atur o en risc d’exclusió social. 
En aquest local, per una banda, Cáritas hi ha instal·lat el 
seu magatzem d’aliments i l’espai d’atenció a les persones 
destinatàries de l’ajut, amb un increment important de la 
superfície respecte al que abans disposaven.

Actualment, unes 95 les famílies de Caldes estan en el 
programa d’aliments. Cada dimarts es fa distribució a 
unes 30 llars.

Una altra de les activitats que Cáritas portarà a terme 
a aquest local és el reforç escolar, que s’ofereix a un 

total de 12 nens i nenes d’edats compreses entre els 6 
i els 14 anys, així com un programa d’acompanyament 
de persones estrangeres que tenen problemes 
d’adaptació.

Ara, a més, l’entitat està impulsant un programa de 
tallers de tasques bàsiques de la llar, com la neteja o la 
planxa.

La crisi econòmica produeix uns efectes socials que 
ens impliquen a tots. Ningú pot girar l’esquena als 
menys afortunats, als que pateixen amb més intensitat 
aquests moments de davallada de l’ocupació. Per 
això, la Cooperativa ha volgut donar suport a aquesta 
organització i al seu voluntariat.
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Juga-la a l’Estadi
Escolars de Caldes visiten el Camp Nou

Uns 150  joves de tres escoles de 
Caldes de Montbui van participar 
en una jornada educativa basada 
en el recurs didàctic en línia  
Juga-la!, (www.juga-la.cat), impulsat 
per la Fundació FC Barcelona

Els alumnes de sisè de primària del CEIP El Farell, el 
CEIP Montbui i l’Escola Pia de Caldes, tots tres centres 
de Caldes de Montbui, van assistir el dia 8 de març a 
una jornada educativa sobre valors l’esportivitat a partir 
del recurs en línia Juga-la!, impulsat per la Fundació 
FC Barcelona i que coordina i produeix Cooperativa 70 
dins la seva àrea de foment dels valors cívics i de la 
cooperació.

Les activitats presencials relacionades amb JUGA-
LA, i més si es porten a terme a les instal·lacions 
del FC Barcelona, necessàriament s’inscriuen en una 
dinàmica prèvia d’ús del recurs a les aules. En aquest 
cas, a més, la participació de les escoles de Caldes 
al programa JUGA-LA coincideix amb l’adhesió dels 
clubs esportius de la vila al programa FEM EQUIP, 
FEM CIUTAT, també de la Fundació FC Barcelona i 
coordinat per Cooperativa 70, que es porta terme a 
Caldes per impuls de l’Ajuntament.

Trivial i teatre 

Les activitats es van portar a terme a terme a la Sala 
París del Camp Nou. Es va jugar al Trivial amb preguntes 
sobre valors com ara el fair play o el lideratge ben entès. 
Les Clamàtum, grup teatral de Caldes va representar 
diverses escenes sobre la igualtat de gènere a l’esport 
atès que la jornada coincidia amb el Dia Internacional 
de la Dona.

Xerrada formativa 

Els joves van participar en les sessions en diversos grups, 
tutelats cadascun d’ells per un mestre. El matí es va 
tancar amb una xerrada a càrrec de representants de 
l’equip de voleibol femení del FC Barcelona (CVB).
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Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
 

C. Font i Boet, 7 Caldes de Montbui

Quan ens disposem a fer una compra per INTERNET, 
el primer que ens hem d’assegurar és que ho fem a 
través d’una pàgina segura. L’adreça de la pàgina ha de 
començar per https:// (indicatiu de servidor segur) 
en comptes de per l’habitual http://. A la part inferior 
dreta o esquerra del navegador ha d’aparèixer 
un cadenat tancat. Si hi feu doble clic, apareixerà 
informació sobre el certificat de seguretat. 

De la mateixa manera que en el comerç presencial, ens 
hem d’assegurar que ens informen tant de la identitat del 
venedor —identitat i adreça de l’empresa venedora—,com 
de les característiques del producte o servei, el seu preu i si 
aquest inclou el cost del transport, i aspectes com la forma 
de pagament, la modalitat de lliurament. La botiga virtual 
també ha d’informar de l’existència d’un dret de desistiment 
que us permetrà cancel·lar el contracte durant un termini 
mínim de 7 dies hàbils a comptar des del dia de la recepció del 
producte, excepte en els casos especificats per la normativa. 

Quan feu la comanda, el comerciant us ha d’avisar de la 
seva recepció sense demora també per via electrònica. El 
venedor haurà de realitzar l’entrega del bé o servei dins dels 
30 dies següents al de l’acceptació expressa del consumidor, 
excepte que en l’oferta s’indiqui un altre termini.  Junt 
amb el producte i els seus accessoris haureu de rebre 

informació escrita on consti l’adreça de l’establiment, 
la factura corresponent, el rebut i la garantia. 

Si feu el pagament mitjançant l’autorització del càrrec 
en una targeta de crèdit, recordeu que podeu exigir 
l’anul·lació del càrrec al venedor i/o a l’entitat emissora de 
la targeta perquè desfaci l’operació si la targeta és utilitzada 
indegudament o si finalment no s’arribés a proveir el 
bé o servei.  De tota manera, és molt recomanable 
que utilitzeu una targeta de crèdit vinculada a 
un compte bancari on podeu fer imposicions per 
l’import exacte de les vostres compres. En cas 
d’incidències en la compra per Internet, per exemple les 
reserves electròniques que en el terminal del consumidor 
no es confirmen com a consumades (errors informàtics, 
missatges d’acció no executable, etc) guardeu sempre 
constància d’aquesta reserva fallida per tots els mitjans de 
què disposeu, amb previsió davant de futures anul·lacions 
de càrrecs improcedents davant l’emissor de la targeta. En 
cas de conflicte o necessitat de fer alguna reclamació, si 
l’empresa té la seva adreça en un altre Estat de la Unió 
Europea podeu sol·licitar assessorament a la Secció de 
Consum Europeu de l’Agència Catalana del Consum.  

Com en tots els casos, és una garantia escollir una 
empresa adherida al sistema arbitral de consum.

Compres segures

Comerç electrònic
La compra per INTERNET, el denominat comerç electrònic és una modalitat de compra 
que està creixent i encara s’estendrà més. Com en totes les modalitats de comerç, 
la persona consumidora ha de ser conscient dels seus drets i també de les mesures 
preventives que ha de tenir en compte per assegurar-se que li són respectats.
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Art cervesers

Cerveses artesanals
Cooperativa 70 ha iniciat una col·laboració amb Art Cervesers, una petita empresa de 
la comarca que s’ha especialitzat en la producció de cerveses artesanals. La qualitat 
del producte es complementa amb uns rigorosos criteris ambientals i socials que 
creiem que també són d’interès per als consumidors.

Cooperativa 70 ha començat a comercialitzar al seu Local 
Social i a servir a la seva cafeteria les elaboracions d’ART 
Cervesers. Més endavant la col·laboració s’estendrà 
a la realització d’accions conjuntes de difusió de la 
cultura cervesera i d’informació al consumidor dins la 
programació del Local Social de la Cooperativa.

El projecte d’Art Cervesers és la materialització d’una 
idea nascuda al voltant de l’any 2006. 

Els impulsors d’aquest projecte  ja portaven més de quinze 
anys fent divulgació de la cultura de la cervesa quan 
van decidir emprendre l’aventura d’aplicar tots els seus 
coneixements i vivències a la creació i comercialització de 
cerveses elaborades artesanalment.

El centre de producció és a la masia de Can Partegàs, terme 
municipal de Canovelles. Allà hi dissenyen les receptes 
exclusives i les elaboren recuperant la manera tradicional 
d’elaborar la cervesa. Fan recerca per desenvolupar nous 
productes, per innovar i millorar.  Els criteris d’aquests 
cervesers, però, van més enllà del mateix producte. 

Per una banda, fan una activa tasca de difusió del 
coneixement sobre la cervesa, de promoció de la cultura 
que hi ha al voltant d’aquest producte.

En segon lloc, aquesta activitat econòmica també 
està permetent recuperar una masia emblemàtica,  
conservar un espai agrícola característic de la plana 
del Vallès i dotar la zona amb un nou espai singular 
d’àmbit rural.

El tercer gran eix de la filosofia d’empresa és el respecte 
al medi ambient

Cervesa d’autor

Elaboren les cerveses a partir de receptes exclusives 
basades en els procesos tradicionals de producció cervesera 
complementats amb la recerca sobre nous productes i 
altres innovacions que aportin més qualitat i originalitat a 
la seva oferta.

Les cerveses d’ART estan elaborades únicament amb 
matèries primeres de qualitat: malt de cereals, aigua, llúpol i 
llevat. No contenen ni conservants ni altres additius químics.

ART ha recuperat les pràctiques tradicionals del procés de 
fabricació, de manera que es respecta el ritme natural de 
fermentació i maduració del producte. 

Les cerveses no estan pasteuritzades ni filtrades i per tant 
tenen sediment de llevat a l’ampolla. Per això es consideren 
cerveses “vives”, perquè mantenen totes les seves propietats 
nutricionals. A més, conservades adequadament, amb els 
pas del temps evolucionen en complexitat i plenitud. 

La presència de llevat també permet la seva gasificació 
natural, sense addició de CO2 artificial; això és possible 
gràcies a una segona fermentació en ampolla, una tècnica 
similar a la utilitzada per obtenir el cava.

En definitiva, ART  ofereix cerveses d’autor, amb una elaboració 
a petita escala en què cada tirada és única i irrepetible sense 
perdre el caràcter propi de la línia de producte del fabricant.
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Comerç just

Productes d’alimentació: Cacaus i xocolates, cafès i infusions, pasta, mel, melmelades i molts productes més de 
gran qualitat. Productes d’artesania: decoració, bijuteria, bosses i motxilles, moda, complements i decoració.

Oli verge extra Denominació 
d’Origen Les Garrigues, elaborat 

per la Cooperativa d’Alcanó.

21 Euros garrafa de 5 l.

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

Coop.Vallbona de les Monges

5,80 euros l’ampolla

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

12 euros l’ampolla

Orus: Cervesa de baixa fermentació,  5,6º,  33 cl. 
Flama: Cervesa d’alta fermentació, 6,2 º 33 cl. 
Fosca: Cervesa d’alta fermentació, 5,8 º 33 cl.

2,50 Euros/unitat

Cerveses artesanals

Productes cooperatius catalans
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Programari lliure a COOP 70

Vine a dinar a la Cooperativa

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

Les aplicacions més conegudes que s’han instal·lat a la 
Cooperativa són l’Ubuntu —una distribució del sistema operatiu 
GNU/Linux—, l’OpenOffice —aplicacions d’ofimàtica—, i el 
Gimp —programa de tractament d’imatges.

Aquests programes, a més, són compatibles amb les 
aplicacions comercials més esteses.
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JULIOL

Les activitats dia a dia
Abril

Divendres 9

Cinemes.coop
La fuerza más poderosa (part I)

A 2/4 de 8 de la tarda

Inauguració exposició
Obres soci Antoni Carné

A les 8 de la tarda

Dilluns 12 
Reeducació Corporal

Grup matí: de 10 a 2/4 de 12 
Grup tarda: d’1/4 de 4 a 3/4 de 5

Continuació del taller de Costura
A 2/4 de 7 de la tarda

  Dimecres 14

Continuació taller de Patchwork
A les 4 de la tarda

Divendres 16

Mostra de jocs de taula
A les 6 de la tarda

Diumenge 18

Excursió
Vilafranca de Conflent.

Cova les grans Canaletas
Sortida a 2/4 de 8 del matí

Divendres 23

Cinemes.coop
La fuerza más poderosa (part II)

A 2/4 de 8 de la tarda

Maig
Dimarts 4

Inci curs d’iniciació a la  
fotografia digital

A 2/4 de 7 de la tarda

Divendres 7

Cinemes.coop
Iron Man

A les 7 de la tarda

Divendres 14

Mostra de jocs de taula
A les 6 de la tarda

Xerrada “Control de la malària  
al Parc Nacional de Jaú

A les 6 de la tarda

Divendres 21
Cinemes.coop

El Increíble Hulk
A les 7 de la tarda

Divendres 28
Exposició

aDONA-te’n
A les 7 de la tarda

Diumenge 30
Excursió

Cova de Font Rabiosa
A les 7 del matí

Juny
Divendres 4

Cinemes.coop
El Caballero Oscuro

A les 7 de la tarda

Divendres 11

Mostra de jocs de taula
A les 6 de la tarda

Divendres 18
Cinemes.coop

Watchmen
A les 7 de la tarda

Dilluns 28
Inici del taller d’estiu de Manga

A les 10 del matí

VINE A DINAR A LA COOPERATIVA


