
L’any 2005 comença, per a
Cooperativa 70, amb unes
prioritats molt clares, expres-
sades en el Pla de Gestió que
es va aprovar en la darrera
Assemblea General Ordinària
de Socis.

Aprofundir en la 
nostra identitat

El primer objectiu és apro-
fundir en aquells aspectes que
ens defineixen i caracteritzen
com a entitat: el foment del
consum responsable en el
sentit més ampli de l’expressió

i la cooperació i el compro-
mís cívic.

Les primeres compres 
col·lectives

Veureu que en aquest butl-
letí, en correspondència amb
aquestes prioritats,  ja hi
apareix una secció d’informa-
ció sobre temes de consum i
s’hi anuncien les primeres pro-
postres de compres col·lec-
tives. A més el foment del
consum responsable continua
ben present en la progra-
mació d’activitats.

Any 2005
un pas més

Butlletí informatiu de
Cooperativa 70

“En aquest butlletí
es presenten les

primeres propostes
de compres 
col·lectives”

Un altre objectiu que es
persegueix és posar a disposició
dels socis unes activitats aptes
per a totes les edats, que afa-
voreixin la creació d‘un ambient
familiar. Per això, per una
banda, es fan simultàniament
activitats especialment indi-
cades per a diferents segments
d’edat, però també es fomenta
la realització d’activitats con-
juntes entre membres de la
família de diferents genera-
cions. En aquest sentit, destaca
el caràcter familiar del planteja-
ment de les activitats dels dis-
sabtes.

C. Font i Boet, 7. Caldes de Montbui
Tel. 93 865 45 30

Número 6
Gener - Març de 2005

Necessites un cotxe nou?
SI ÉS AIXÍ, 

FIXA’T BÉ EN EL 
CONTINGUT 

D’AQUEST BUTLLETÍ



PROGRAMACIÓ 
FEBRER - MARÇ 2005
Els dissabtes,
per a tota la família

Cada dissabte, la Cooperativa ha programat una sèrie d’activitats per a tota la
família. Pares i mares, nenes i nens, avis i àvies, podran compartir unes 

magnífiques hores d’esbarjo i els valors del 
consum responsable i la cooperació.

A
ct

iv
it

a
ts

 m
a
ti

n
a
ls

Curs de tècniques de 
filmació de vídeo

Un taller pprrààccttiicc per a planificar
i filmar correctament les teves

pel·lícules domèstiques.

AA ccààrrrreecc  ddee  RR..  RReeiigg  ii  NN..VViillaa
DDiissssaabbtteess  55,,  1122,,  1199  ii  2266  ddee

ffeebbrreerr  ii  55  ii  1122  ddee  mmaarrçç..
DDee  1100  aa  22//44  dd’’11  ddeell  mmiiggddiiaa..

PPrreeuu::  5555  €

Adults i joves, des de 14 anys
Monogràfics 

de cuina

Tallers de cuina amb solucions
sseennzziilllleess  ii  iimmaaggiinnaattiivveess aptes

per a inexperts.

DDiissssaabbtteess  55,,  1122,,  1199  ii  2266  ddee  
ffeebbrreerr,,  ii  55  ii  1122  ii  1199  ddee  mmaarrçç..

DDee  1100  aa  11  ddeell  mmiiggddiiaa..
PPrreeuu  ppeerr  sseessssiióó::  1100  €

Adults i joves, des de 12 anys

Tallers 
infantils 

Activitats per a divertir-se i 
aprendre i per a fomentar la

iimmaaggiinnaacciióó  ii  llaa  ccrreeaattiivviittaatt.

AA ccààrrrreecc  dd’’AA..  CCaasstteellllss  ii  AA..  RRiiqquueell
DDiissssaabbtteess  55,,  1122,,  1199  ii  2266  ddee  
ffeebbrreerr  ii  55  ii  1122  ii  1199  ddee  mmaarrçç..

DDee  1100  aa  11  ddeell  mmiiggddiiaa..
PPrreeuu  ppeerr  ttaalllleerr::  33  €

Nens, fins els 11 anys

Dissabte, 5 de febrer

El taller infantil
Fes la teva
màscara de

Carnaval

Al matí, farem les màscares
perquè les pogueu estrenar
a la tarda, a la Rua de
Carnaval.

El monogràfic de cuina

Un sopar informal

Dissabte, 12 de febrer

El taller infantil
Artistes del

paper mâché

Aprendràs a preparar paper
mâché i a modelar i pintar
les més diverses figures. 

El monogràfic de cuina

Tapes i tapes



El taller infantil
Fem joguines de suro

No llencis els taps de suro! Una activitat que
desperta la creativitat i ajuda a valorar les
petites coses de cada dia. 

El monogràfic de cuina

Cremes i sopes

I a la tarda...

Contes per a infants
Històries d’animals

En els contes, els animals mostren als nens i les
nenes els valors de l’amistat i la cooperació.
Contes amb valor educatiu ppeerr  aa  sseerr  ccoommeennttaattss
ddeesspprrééss  ppeerr  ttoottaa  llaa  ffaammíílliiaa  mmeennttrree  bbeerreenneeuu  aa  llaa
nnoossttrraa  ccaaffeetteerriiaa..

EEnnss  eexxpplliiccaarràà  eellss  ccoonntteess  FFeerrrraann  PPuueerrttaass
AA  22//44  ddee  66  ddee  llaa  ttaarrddaa

AAccttiivviittaatt  ggrraattuuïïttaa

Dissabte, 26 de febrer

El taller infantil
Fem una guardiola 

de fang (I)

En aquesta primera
sessió, decidirem com
serà la nostra guar-
diola, prepararem el
material i farem el
model·latge.

El monogràfic de cuina
Sushi

El taller infantil
Fem una guardiola 

de fang (II)
Farem els darrers retocs i pintarem la nostra
guardiola. DDeesspprrééss,,  uunnaa  ffeessttaa  ddee  ccoonntteess  ii
ccaannççoonnss  ssoobbrree  ll’’eessttaallvvii..

El monogràfic 
de cuina

Amanides
diferents

Dissabte, 12 de març

El taller infantil
Fem estels

El monogràfic de cuina
Crêpes

Cinema infantil
Martina i els

ratolins

Dissabte, 19 de març

El taller familiar
Fem Mones de Pasqua

!

AA  22//44  ddee  66  ddee  llaa  ttaarrddaa
AAccttiivviittaatt  ggrraattuuïïttaa

El taller infantil
A pintar ous de Pasqua

Recordeu que cal inscriure’s als cursos i tallers

NO US QUEDEU SENSE PLAÇA!

Una activitat per a ttoottaa  llaa  ffaammíílliiaa.. Adults i infants
es divertiran junts fent de pastissers.

I a la tarda...

DDee  55  aa  88  ddeell  vveesspprree
PPrreeuu::  33  € 

I a la tarda...

PROGRAMACIÓ FEBRER - MARÇ 
Dissabte, 19 de febrer Dissabte, 5 de març



Més activitats de lleure
per a tots els gustos 

La programació de febrer i març incorpora una àmplia varietat de cursos, tallers i
altres activitats de les més diverses matèries. Per a divertir-nos i per a aprendre.

Curs d’iniciació a l’ús de 
l’ordinador personal

Si no has tocat mai un ordinador, si ni tan sols
saps com posar-t’hi, no t’amoïnis. T’ajudarem a

iniciar-te en l’ús de l’ordinador personal. Des
del principi, sense complicacions. 

DDeell  22  aall  2255  ddee  ffeebbrreerr
eellss  ddiimmeeccrreess  ii  eellss  ddiivveennddrreess

DDee  1100  aa  1111  ddeell  mmaattíí
PPrreeuu::  3300  € 

A molts de nosaltres, la
generalització de l’ús de l’or-
dinador personal i la irrupció
d’INTERNET com a mitjà de
comunicació ja quotidià, ens
ha arribat un pèl tard. Gent
gran i no tan gran, no han fet
servir mai un ordinador... i no
és tan difícil.

Hem preparat un curs d’ini-
ciació a l’ús de l’ordinador personal pels que necessiten
una orientació en les seves primeres passes amb el teclat i
el ratolí.

D’altres, en canvi, ja tenen
un nivell acceptable com a
usuaris de diferents pro-
grames, i ara estan interes-
sats a confeccionar les seves
pròpies pàgines WEB. 

També hem preparat un
curs amb els fonaments de

les principals eines que et premetran estar present a la gran
xarxa amb la teva pròpia pàgina.

Som a la societat de la informació

Curs de disseny i elaboració 
de pàgines WEB

Fonaments de Flash, Dreamweaver, Photoshop i
altres programes informàtics necessaris per a con-
feccionar pàgines WEB. Nocions de PHP i Linuxs.

DDee  ll’’11  ddee  ffeebbrreerr  aall  1166  ddee  mmaarrçç,,
eellss  ddiimmaarrttss  ii  eellss  ddiimmeeccrreess..

DDee  77  aa  99  ddeell  vveesspprree..
PPrreeuu::  110000  €

Vols exposar al Local Social de Cooperativa 70?

Si ets soci de la Cooperativa i portes a terme una activitat artística, ara tens
la possibilitat de mostrar la teva obra. Truca o vine al Local Social per a informar-te.

!

Tornem a proposar el
curs de dibuix i pintura,
per a adquirir nocions de
les diferents tècniques
pictòriques.

D’altra banda, la sòcia
Yolanda Molina exposarà

les seves pintures; és una bona oportunitat per a conèixer
millor la seva obra.

Art al nostre Local Social Curs de dibuix i pintura

DDeell  22  ddee  ffeebbrreerr  aall  1166  ddee  mmaarrçç
eellss  ddiimmeeccrreess  ddee  1100  aa  1122  ddeell  mmaattíí

PPrreeuu::  6600  €

Exposició. Obres de Yolanda Molina

DDee  ll’’1111  ddee  ffeebbrreerr  aall  1122  ddee  mmaarrçç

PROGRAMACIÓ FEBRER - MARÇ 



Espectacles d’humor i màgia

Cadascun dels professors faran un espectacle.

La màgia i l’humor d’Isaac
DDiissssaabbttee,,  2266  ddee  ffeebbrreerr,,  

aa  lleess  1100  ddee  llaa  nniitt
PPrreeuu  eennttrraaddaa  ++  ccoonnssuummiicciióó::  88  €

Joaquín Matas: Miscel·lània Màgica
DDiissssaabbttee,,  55  ddee  mmaarrçç,,  

aa  lleess  1100  ddee  llaa  nniitt
PPrreeuu  eennttrraaddaa  ++  uunnaa  ccoonnssuummiicciióó::  88  €

Curs d’iniciació a
la màgia de prop

DDooss  iill··lluussiioonniisstteess  pprrooffeess--
ssiioonnaallss ens introduïran
en els secrets de la màgia
i ens ensenyaran algun
dels seus trucs.

DDeell  33  aall  2244  ddee  ffeebbrreerr,,  
EEllss  ddiijjoouuss  ddee  77  aa  99  ddeell  vveesspprree

PPrreeuu  ddeell  ccuurrss::  2255  €

Màgia a la Cooperativa

Disseny de 
jardins

Per a obtenir el
màxim ppaarrttiitt  eessttèèttiicc
de les possibilitats
del nostre jardí, és
convenient fer un

projecte general, un disseny ben pensat. En aquest
curs ens donaran les nnoocciioonnss  bbààssiiqquueess  ii  aallgguunnss  ccrrii--
tteerriiss  ppeerr  aa  oorrddeennaarr  ii  eemmbbeelllliirr  eenn  nnoossttrree  jjaarrddíí..

DDee  ll’’11  aall  1155  ddee  mmaarrçç,,  eellss  ddiimmeeccrreess  
ddee  22//44  ddee  66  aa  77  ddeell  vveesspprree

PPrreeuu  ddeell  ccuurrss::  3322  €

L’excursió Conèixer els formatges

Uns jardins ben planificats

Mantenim la forma física

Tast de  
formatges

Guiats per un
expert, farem
una degustació
de sseett  ffoorrmmaattggeess
ddiiffeerreennttss, mari-
dats amb cciinncc

vviinnss, combinats amb ccoonnffiittuurreess,,  vveerrdduurreess  ii  ffrruuiitteess
ddee  llaa  tteemmppoorraaddaa,,  ffrruuiittss  sseeccss  ii  aallttrreess  ccoommpplleemmeennttss,
i acompanyats de sseett  ttiippuuss  ddiiffeerreennttss  ddee  ppaa.També
ens explicaran els diferents tipus de formatge i les
seves qualitats nutritives.

DDiijjoouuss,,  1100  ddee  ffeebbrreerr  aa  lleess  99  ddeell  vveesspprree
PPrreeuu  ddee  llaa  sseessssiióó::  3300  € 

Curs de cuina

Cada sessió, un mmeennúú  ccoommpplleett
ii  eeqquuiilliibbrraatt.. Una proposta d’ali-
mentació saludable, amb
receptes per a cada dia, fàcils i
econòmiques.

DDeell  22  ddee  ffeebbrreerr  aall  22  ddee  mmaarrçç,,
eellss  ddiimmeeccrreess  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree..

PPrreeuu  ddeell  ccuurrss::  3322  €

Menús equilibrats

Gimnàstica 
suau

Una professora
d’educació física
llicenciada a l’INEF
ens proposarà

unes pautes d’exercici especialment indi-
cades per a qui vulgui practicar una gimnàs-
tica molt suau.

DDeell  33  ddee  ffeebbrreerr  aall  1177  ddee  mmaarrçç,,
eellss  ddiijjoouuss  ddee  22//44  ddee  1100  aa  22//44  dd’’1111  ddeell  mmaattíí

PPrreeuu  ddeell  ccuurrss::  1188  €

Calçotada a 
l’Alt Camp

Excursió a Alcover. EEssmmoorr--
zzaarr::  ppaa  aammbb  ttoommààqquueett  ii
ppeerrnniill,,  vvii  ii  ccaaffèè..

Visita guiada al celler de vi
de la família Torres al Castell de Milmalda. GGrraann
ccaallççoottaaddaa,,  bbuuttiiffaarrrraa  nneeggrraa  ii  sseeqquueess,,  xxaaii  aa  llaa  bbrraassaa  ii
ppoossttrreess,,  ccaaffèè  ii  ggootteess. Després, mmúússiiccaa  ii  bbaallll.

DDiiaa  2277  ddee  ffeebbrreerr
PPrreeuu:: 3377,,5500  €

PROGRAMACIÓ FEBRER - MARÇ 



Un aliment, un plaer

La xocolata és,
per a molts, un
gran plaer. També
és un aliment
amb unes deter-
minades qualitats
nutritives i uns
efectes sobre el
nostre organis-
me. Com a con-
sumidors, ens
interessa conèixer

a fons aquest producte, per a gaudir-lo al màxim, per
a saber triar dins la seva extensa varietat i per a util-
itzar-lo correctament en la nostra alimentació diària.

Una xocolatina 
és un luxe

Avui les multinacionals
promouen al tercer
món els conreus
industrials (cotó,
cautxú) i la producció
d’aliments de luxe
(cafè, cacau) destinats
als països rics, sovint
en detriment de la
producció alimentària
bàsica interior.  Grans
extensions i moltes

famílies es dediquen a aquests cultius. Els increments de
les produccions, a més, provoquen la caiguda dels preus.
Els productors acaben treballant per sous de misèria, i,
en canvi, el comerç internacional del producte aporta
grans beneficis econòmics i llocs de treball als països
consumidors.

La majoria de cultivadors de cacau del sud
difícilment poden comprar una xocolatina,
un producte que per a ells és un luxe.

Del cacau
a la xocolata

La xocolata... Un aliment, un plaer i un producte de comerç internacional.
Dedicarem algunes activitats de la nostra programació a conèixer millor la

xocolata des de diversos punts de vista. El seu procés d’elaboració, les condi-
cions dels productors de cacau, el comerç just i, és clar, la degustació de les

seves diferents varietats.

L’activitat

Exposició: “El camí del cacau”
Xerrada “Del cacau a la xocolata”

Una exposició i una xerrada sobre el funciona-
ment de les relacions econòmiques en el com-
erç internacional del cacau ens proposen el
consum de productes de comerç just com alter-
nativa al comerç tradicional.TTaammbbéé  ppooddrreemm
ddeegguussttaarr  xxooccoollaatteess  ddee  ccoommeerrçç  jjuusstt..

DDiijjoouuss,,  ddiiaa  1100  ddee  mmaarrçç
aa  lleess  88  ddeell  vveesspprree
AAccttiivviittaatt  ggrraattuuïïttaa

L’activitat

Tast guiat de xocolates

11ªª  PPAARRTT::  DDeell  ccaaccaauu  aa  llaa  xxooccoollaattaa

1.- Història del cacau.
2.- Botànica, cultiu i recol·lecció
4.- El processament del cacau
5.- Fabricació de la xocolata
6.- La xocolata, un aliment nutritiu.

22ªª  PPAARRTT::  TTaasstt  ddee  xxooccoollaatteess

1.- Assaborir la xocolata
2.- Tast de xocolates de diferents percentatges 

i varietats de cacau
3.- Innovacions de xocolates: snacks, xocolates 

salats, bombons, etc.

DDiijjoouuss,,  ddiiaa  1177  ddee  mmaarrçç
aa  lleess  99  ddeell  vveesspprree

PPrreeuu:: 3300  €

PROGRAMACIÓ FEBRER - MARÇ 



SETEMBRE - DESEMBRE

2222  ddee  sseetteemmbbrree  ddee  22000044  ··  Mesa presidencial de l’acte de presentació del projecte de futur de Cooperativa
70. D’esquerra a dreta, Carme Rico, presidenta de Cooperativa 70, Santiago Esteban Director General
d’Economia Social i Cooperatives, Montserrat Domènech, alcaldessa de Caldes de Montbui, Enric Aloy,

Director de l’Agència Catalana de Consum, i Josep Maria Ibars, vicepresident de Cooperativa 70

1111  ddee  nnoovveemmbbrree
Conferència de la metgessa nutròloga 

Magda Carlas

55  dd’’ooccttuubbrree
Conferència del metge psiquiatra 
Joan Corbella. ““SSaabbeerr  CCooooppeerraarr””

2255  dd’’ooccttuubbrree
Conferència sobre el comerç just

1177  ddee  ddeesseemmbbrree
Inauguració del Mercat d’Art

OOccttuubbrree  --  DDeesseemmbbrree
Cursos de Cuina

2211  dd’’OOccttuubbrree. 
Xerrada sobre l’elaboració d’un bon vi

3311  dd’’OOccttuubbrree. Excursió “La Ruta del Vi”, a Vilafranca del Penedès
2288  ddee  nnoovveemmbbrree..  Excursió “La Ruta de l’Oli”, a Les Garrigues 

Contes per a infants. Històries de cooperació,
consum responsable i contes de Nadal

La programació d’activitats
Setembre - Desembre de 2004,
la primera que podíem portar a
terme al nostre local Social ha
estat un èxit de participació per
part dels socis. Més de 900 per-
sones van participar en les 
diferents activitats programades.

Ens hem permès d’oferir-vos
unes imatges d’aquests primers
mesos del nou projecte de la
nostra entitat, com a il·lustració i
com a record.



Comprem junts
per comprar millor

Iniciem un sistema de concentració de la demanda dels socis sobre diferents
productes per a negociar les millors condicions amb els proveïdors.

Necessites 
un cotxe nou?

Si penses comprar un cotxe
nou durant aquest any,
posa’t en contacte amb la
Cooperativa ara mateix. 

Agruparem el màxim nom-
bre possible de socis per 
a negociar IMPORTANTS
DESCOMPTES en la com-
pra dels seus automòbils.

TRUCA A LA COOPERATIVA 
PER A INFORMAR-TE

COMPRES COL·LECTIVES

Hem triat un
gran oli

Oli d’Oliva Verge Extra, de la Denominació d’Origen
Protegida Oli de les Garrigues, procedent de la 
Cooperativa del Camp de Cervià de les Garrigues.

PER 18,50 € LA GARRAFA DE 5 LITRES
FES LA TEVA COMANDA, FINS EL 15 DE MARÇ!

JA POTS TRUCAR   93 865 45 30  INFORMA’T



INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Algunes coses que cal saber
de l’oli d’oliva

L’oli rep diferents denominacions segons la qualitat:

• VVeerrggee  eexxttrraa:: acidesa màxima 1º.
••  VVeerrggee  oo  vveerrggee  ffii:: acidesa màxima 1,5 º.
••  OOrrddiinnaarrii::  acidesa màxima 3º
• VVeerrggee  llaammppaanntt:: acidesa més gran de 3º.

L'oli d'oliva refinat s'obté a partir d'un oli
que conté molts àcids grassos lliures
perquè s'aconsegueix mitjançant pressió
en calent o procedeix de fruits de poca
qualitat, per la qual cosa cal refinar-lo per
convertir-lo en comestible.

L'oli pur d'oliva, o simplement oli d'oliva,
és el més comú al mercat i procedeix d'una
barreja d'oli d'oliva verge i refinat. La seva
acidesa no ha de superar 1 grau

Les qualitats nutritives 

Els nutrients essencials que conté són:

• Greixos: aporten energia. El 80%
del greix de l’oli d’oliva és àcid oleic i
també conté àcid linoleic, dos greixos
fonamentals per al nostre organisme
perquè tenen un efecte preventiu
davant les malalties cardiovasculars.
Són el que popularment es diu
“colesterol bo”.
• Vitamines. És l’oli que conté més
vitamina E, un antioxidant (retarda
l’envelliment de les cèl·lules); és el
que li dóna la propietat de ser con-
servant. També té vitamina A (protec-
tora de la vista), D i K.
L’oli d’oliva millora el funcionament
de l’estómac i el pàncrees, ajuda a
tractar les úlceres, afavoreix l’absor-
ció de calci i té un efecte protector i
tònic per a la pell.

Consells pràctics

• Els envasos, com
més grans millor.

AA  llaa  ccuuiinnaa
• Perquè es conservi

bé ha d’estar res-
guardat de l’aire, la
llum, la humitat i la
calor.

• L’oli verge extra augmenta de volum quan s’escalfa, de
manera que en cal menys quantitat que d’altres olis.

• En usar-lo per fregir cal evitar que faci massa fum;
es considera que no hauria de sobrepassar
els180ºC. En general, no s’hauria de reutilitzar per
fregir més de quatre o cinc vegades. Si es fregeixen
aliments que deixen anar moltes partícules és mil-
lor no tornar-lo a fer servir, perquè les engrunes es
cremen.

DDeesspprrééss  ddee  ffeerr--lloo  sseerrvviirr
L’oli usat no s’ha de llençar a l’aigüera perquè dificulta
l’acció de les plantes depuradores, i conté toxines con-
taminants. Es pot anar guardant en una garrafa i dur-lo
a la deixalleria municipal.

Les garanties de la Denominació 
d’Origen Protegida Les Garrigues

Sota el control del Consell Regulador, aquests olis
garanteixen unes característiques que els fan d’ex-
cepcional qualitat.

• El sistema de recollida del fruit es fa de forma
manual, directament de l'arbre, mitjançant el
"pentinat" de les branques, d’aquesta manera
l’oliva no pateix cap tipus d’agressió

• L'acidesa màxima permesa per la Denominació
és de 0,5º, contra l’1% que la legislació marca
com a màxim en l’oli verge extra.

• Per a l'elaboració de l'Oli d'Oliva Arbequina
Verge Extra de la DOP Les Garrigues s'utilitza,
únicament, oliva arbequina d'alta qualitat.

• L'oli s'obté de la mòlta en fred per preservar totes i
cadascuna de les propietats naturals del fruit.

Per això, estem segurs que la Cooperativa,
amb la proposta de compra col·lectiva,
està oferint un magnífic oli i a un preu
força avantatjós.

AA  llaa  bboottiiggaa
• L’oli verge és més bo com menys

acidesa tingui. 

Fonts: Revistes OOpcions ii CConsumer, ii CC. RRegulador dde lla DDOP OOli dde lles GGarrigues



INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

FFoonntt:: IInnssttiittuutt  CCaattaallàà  ddee  CCoonnssuumm

Darrerament s'ha detectat que determinades emp-
reses truquen per telèfon o envien un escrit a un
consumidor i l’informen que, per exemple, ha
guanyat un premi molt atractiu  (trucades tele-
fòniques gratuïtes, un lot de vins, aliments, roba,
un viatge…), o bé que té un avís per recollir un
paquet.

Per tal d'obtenir el premi o més informació sobre
l'avís del paquet a recollir, el consumidor ha de tru-
car a un número de prefix 880077.

Un cop es truca a aquest número fan esperar molt
a la persona per allargar expressament la durada de
la trucada, la qual té un cost molt elevat en ser un
número de tarifació addicional. Aquestes pràctiques
es poden denunciar aportant les dades següents:

· Nom de l'empresa que ofereix el premi (si se sap) 
· Explicació de la promoció o premi que ofereixen

i recordar, si pot ser, la informació que han
donat per telèfon.

· Número del telèfon on s'ha de trucar per obtenir
el premi (807...). 

En cas que ja s'hagi fet la trucada cal conservar  la
còpia de la factura de telèfon del consumidor on
surt el telèfon on va haver de trucar per obtenir el
suposat premi i recollir la documentació escrita rela-
cionada (cartes rebudes per correu, publicitat
apareguda en premsa...). La denúncia es pot fer per
correu ordinari, a l’Agència Catalana de Consum,
per correu electrònic o trucant al 012.

Números, serveis i preus

Els diferents prefixos indiquen el tipus de servei que es
presta des d’aquests telèfons.

Així, el prefix 880033 és per a serveis d’ús exclusiu per als
majors de 18 anys, a través del qual es presten deter-
minats serveis (per ex. de caire eròtic o pornogràfic).

El 880066 es destina a serveis d’oci i entreteniment que
hauran d’informar de l’edat dels destinataris en cada
cas. Aquí s’inclouen les activitats de diversió, pas-
satemps, joc o atzar, concursos o sorteigs, astrologia o
predicció del futur.

El 880077 és per a línies de serveis professionals o activi-
tats empresarials.

Finalment, els telèfons 990077 ofereixen tant serveis pro-
fessionals, d’oci i entreteniment com serveis classifi-
cats per a adults, però només per Internet.

Atenció a la quarta xifra

El preu per minut de les trucades realitzades des del
telèfon fix o mòbil oscil·la entre 0,35 euros o menys
en el tram més barat i 3,45 euros o més en el tram
més car. El servei és més car quan més alt sigui el dígit
que segueix al prefix, és a dir, la quarta xifra.

En la publicitat d’aquests serveis s’ha d’indicar el preu
màxim del minut amb impostos inclosos i diferenciar
si la trucada telefònica es fa des d’un telèfon fix o des
d’un telèfon mòbil.

L’accessibilitat

Avui, no són de lliure accés els telèfons amb el prefix
990077 (d’accés a través d’Internet) i els números que
comencen per 880033  , 880066 i 880077 seguit per les xifres
6,7,8 o 9. Si el consumidor vol accedir a un d’aquests
números ho ha de demanar expressament i per escrit
al seu operador telefònic.

La resta de números, són accessibles. Tanmateix, el
consumidor pot demanar per escrit la desconnexió de
la resta de serveis a les seves companyies operadores ,
que estan obligades a atendre l’ordre sense aplicar
cap càrrec al seu client.

Alerta, possibles fraus

amb telèfons 807



Entre un 5% i un 10%
de descompte en 

material de muntanya i
ciclisme.

Avda. Pi i Margall, 13
08140 Caldes de Montbui

10% de descompte en
mobiliari, il·luminació i
complements per la llar.

Avda. Pi i Margall, 81
08140 Caldes de Montbui

Assegurances 
d’automòbil, llar, 

vida i accident; plans 
de pensions i d’estalvi.

Demaneu informació a la Cooperativa.
Tel. 93 865 45 30

Descomptes en  tècniques termals. 
15% de dilluns a divendres no festius. 
8% els dissabtes, diumenges i festius.

C. Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui

Entre el 10% i el 15% de
descompte en assessoria fis-

cal, laboral, comptable i
jurídica.

C. Sant Pau, 94     
08140 Caldes de Montbui

5% de descompte en treballs
d’alçada (neteja de façanes,

bastides, etc.).

C. Salvador Espriu, 16
08140 Caldes de Montbui

Descompte des de 0,05
EURO (8 pessetes) fins a
0,06 EURO (10 pessetes)

per litre de gasoil de 
calefació.

Comandes a la Cooperativa.
Tel. 93 865 45 30

15% de descompte
en productes 

culturals i educatius.

En totes les botigues Abacus.
Informeu-vos a la Cooperativa

5 % de dte. en 
herbolisteria i dietètica.

C. Agusti Santa Cruz, 23     
08182 Sant Feliu de Codines

Pça. Font del Lleó, 10
8140 Caldes de Montbui

AVANTATGES PER ALS SOCIS
Nous convenis

10% de descompte
els dimarts, dimecres i dijous

Pça. Marquès, 10 
08140 Caldes de Montbui

Font i Boet, 1
08140 Caldes de Montbui

3% de descompte

Perruqueria
LOLITA

C. Font i Boet, 9
08140 Caldes de Montbui

Rentar, tallar i pentinar 
per només 6 €



Febrer

Dimarts 1
Inici del curs “Creació de pàgines web” 

A les 7 del vespre

Dimecres 2
Inici del curs de Dibuix i pintura 

A les 10 del matí

Inici curs “Iniciació a l’ordinador personal” 
A les 10 del matí

Inici del curs de cuina “Menús equilibrats”
A les 6 de la tarda

Dijous  3
Primera sessió de “Gimnàstica suau”

A 2/4 de 10 del matí

Inici del curs “Iniciació a la màgia de prop” 
De 7 a 9 del vespre

Dissabte 5
Monogràfic de cuina “Un sopar informal”

De 10 del matí a 1 del migdia

Taller. Tècniques de filmació de vídeo
De 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia

Taller infantil. Màscares de Carnaval
De 10 del matí a 1 del migdia

Dijous 10
Tast de formatges

A les 9 del vespre

Divendres 11
Inauguració exposició de pintura

Obres de Yolanda Molina
A les 8 del vespre

Dissabte 12
Monogràfic cuina. “Tapes i tapes”

De 10 del matí a 1 del migdia

Taller Infantil "Paper Mâché"
De 10 del matí a 1 del migdia 

Dissabte 19
Monogràfic de cuina “Cremes i sopes”

De 10 del matí a del matí a 1 del migdia

Taller Infantil. Joguines de suro 
De 10 del matí a 1 del migdia 

Contes d’animals
A 2/4 de 6 de la tarda

Març

Dimarts 1
Inici del curs “Disseny i realització d'un jardí” 

A 2/4 de 6 de la tarda

Dissabte 5
Monogràfic de cuina.”Amanides diferents”

De 10 del matí a 1 del migdia

Taller Infantil. “Fem una guardiola de fang (II)”
De 10 del matí a 1 del migdia

Espectacle de màgia “Joaquín Matas: Miscel·lània màgica”
A les 10 de la nit

Dijous 10
Inauguració de l’exposició ”El camí del cacau”

Xerrada i degustació
A les 8 del vespre

Dissabte 12
Monogràfic de cuina “Crêpes”

De 10 del matí a 1 del migdia

Taller Infantil. “Fem estels”
De 10 del matí a 1 del migdia

Pel·lícula infantil. “Martina i els ratolins”
A 2/4 de 6 de la tarda

Dijous, 17
Tast de xocolates
A les 9 del vespre

Dissabte 19
Taller Familiar. Mones de Pasqua

De 10 del matí a 1 del migdia

Taller infantil. “A pintar ous de Pasqua”
De 5 de la tarda a 8 del vespre

Dissabte 26
Monogràfic cuina. “El sushi”
De 10 del matí a 1 del migdia

Taller Infantil. “Fem una guardiola de fang (I)”
De 10 del matí a 1 del migdia 

Espectacle de màgia. La màgia i l’humor d’Isaac
A les 10 de la nit

Diumenge 27
Excursió. Calçotada a l’Alt Camp

Les activitats,
dia a dia

Recordeu que cal inscriure’s 
als cursos i tallers

NO US QUEDEU
SENSE PLAÇA!!

CALENDARI FEBRER - MARÇ 2005


