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Acabem d’afegir als avantatges per
als socis un conveni amb
Residencial Palau que aporta als
nostres socis un 5% de descompte
en tots els serveis residencials, de
centre de dia i assistencials
d’aquest centre.

Enric Masip i Jordi Penas, director
de la Fundació F.C. Barcelona, han
explicat a tots els escolars de sisè de
primària  de Caldes els valors del
bon esportista i la seva aplicació a la
vida quotidiana. El Congrés del
Món Rural ens ha escoltat com a
consumidors responsables i orga-
nitzats. Finalment, Rafael Ribó i Pep
Riera han vingut a parlar-nos de
valors cívics. Els socis participem en
les activitats del Local i s’està
afegint a la Cooperativa un nou
soci cada dia.

Aquests fets, i els esdeveniments
propers que encara hem de viure,
demostren que estem trobant la via
per a  difondre els nostres valors i
realitzar amb efectivitat la nostra
funció de defensa dels interessos
dels consumidors cooperativistes.
En definitiva, l’empenta inicial del
nou projecte s’està convertint en
una força canalitzada, efectiva per
al creixement de Cooperativa 70.

CCooooppeerraacciióó,,  cciivviissmmee  ii
ccoonnssuumm  rreessppoonnssaabbllee

Parlarem 
amb...

Jordi Pujol
Josep Maria Ballarín

Gabriel Cardona
Joan Oliver
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Davant l’ordinador

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

Si no has tocat mai un ordi-
nador, t’ajudarem a iniciar-te en
l’ús de l’ordinador personal. Des
del principi, al teu ritme, a
l’abast de tots. (Curs de 22
hores)

EEllss  ddiimmeeccrreess  ddeell  2255  ddee  ggeenneerr  aall  55  dd’’aabbrriill
GGrruupp  AA:: ddee  1100  aa  1122  ddeell  mmaattíí
GGrruupp  BB::  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree

PPrreeuu::  8833  EEUURROOSS

Iniciació a INTERNET

INTERNET és una xarxa de coneixe-
ment i informació que té moltes
utilitats en la feina i en el lleure.
Aprèn a navegar i a intercanviar cor-
reus electrònics. (Curs de 22 hores)

GGRRUUPP AA::
DDeell  3300  ddee  ggeenneerr  aall  1100  dd’’aabbrriill..
EEllss  ddiilllluunnss,,  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree

GGRRUUPP BB::
DDeell  2277  aa  ggeenneerr  aall  77  dd’’aabbrriill..  

EEllss  ddiivveennddrreess,,  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree
PPrreeuu::  8833  EEUURROOSS

Curs bàsic de procés de
textos i full de càlcul

(WORD i EXCEL)

Aprèn a fer servir l’ordinador
per a treballar amb textos  i per
a realitzar càlculs d’utilitat quo-
tidiana.(Curs de 22 hores)

DDeell    2244  ddee  ggeenneerr  aall  44  dd’’aabbrriill..
EEllss  ddiimmaarrttss,,  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree

PPrreeuu::  8833  EEUURROOSS

Aprendre en el lleure

Curs de retoc de fotografies digitals  amb PHOTOSHOP 
Aprèn les tècniques que et permetran millorar les teves fotografies digitals i les eines que t’ofereix el
programa de retoc fotogràfic més emprat pels professionals. El photoshop et permet un control
exhaustiu de les variables que separen una fotografia vulgar d’una obra excel·lent, com la il·luminació,
la saturació i el contrast
dels colors, o la nitidesa .
També pots donar via lliure
a la teva creativitat amb
una àmplia gamma d’e-
fectes especials. (Curs de
16,5 hores).

DDeell    22  ddee  ffeebbrreerr  aall  1133  dd’’aabbrriill
EEllss  ddiijjoouuss,,  ddee  77  aa  22//44  ddee  99  ddeell

vveesspprree
PPrreeuu::  8855  EEUURROOSS



Aprendre idiomes

Cursos bàsics de llengua anglesa
Ja fa molts anys que un cert domini de l’anglès és un factor determi-
nant per a l’ocupació de multiplicitat de llocs de treball o per a la pro-
moció professional. Avui, a més, amb l’eclosió de les tecnologies de la
informació i especialment amb la generalització de l’ús d’INTERNET, les
possibilitats que ens ofereix el coneixement d’aquesta llengua, les
oportunitats d’accés d’informació vàlida amb finalitats professionals,
de lleure o culturals, s’han multiplicat.

Curs nivell 
Preliminary English Test (PET)

Curs de nivell bàsic d’anglès adreçat a ppeerrssoonneess  aammbb
ccoonneeiixxeemmeennttss  mmíínniimmss  dd’’aaqquueessttaa  lllleenngguuaa.. Curs molt
pràctic que inclou nocions tant en l’aspecte oral com
escrit. A la finalització d’aquest curs, els alumnes que
ho desitgin estaran preparats per a matricular-se en
els examens del nivell PPrreelliimmiinnaarryy  EEnngglliisshh  TTeesstt  aammbb
cceerrttiiffiiccaatt  ooffiicciiaall  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  CCaammbbrriiddggee..
((CCuurrss  ddee  3333  hhoorreess))

DDeell  66  ddee  mmaarrçç  aall  3311  ddee  mmaaiigg
DDiilllluunnss,,  ddiimmeeccrreess  ii  ddiivveennddrreess  ddee  22//44  ddee  77  aa  22//44  ddee  88  ddeell  vveesspprree  

PPrreeuu::  119900  EEUURROOSS  ((iinncclloouu  lllliibbrree  ii  ddiicccciioonnaarrii))
NNoo  iinncclloouu  ttaaxxeess  ddee  mmaattrriiccuullaacciióó  aallss  eexxààmmeennss
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Curs de Patchwork

Amb quatre retalls sobrants d’altres peces i una mica
d’imaginació, podràs fer fantàstiques peces de patchwork.
Cobrellits, coixins, objectes de decoració... Un ampli ventall
de possibilitats per a la teva creativitat. (Curs de 30 hores)

DDeell  3311  ddee  ggeenneerr  aall  44  dd’’aabbrriill
EEllss  ddiimmaarrttss  ddee  55  aa  88  ddeell  vveesspprree  

PPrreeuu::  8888  EEUURROOSS

Manualitats

Curs d’iniciació
“Nivell 0”

Curs de nivell bàsic d’anglès adreçat a persones sseennssee
ccaapp  ccoonneeiixxeemmeenntt  pprreevvii  dd’’aaqquueessttaa  lllleenngguuaa.. Curs orien-
tat a l’adquisició de nocions bàsiques de conversa i
d’escriptura. Especialment indicat per navegar per
INTERNET i per a tenir un primer contacte amb l’an-
glès abans de matricular-se en cursos de més
nivell.(Curs de 48 hores)

DDeell  1144  ddee  ffeebbrreerr  aa  ll’’1111  ddee  mmaaiigg
DDiimmaarrttss  ii  ddiijjoouuss  ddee  22//44  ddee  77  aa  22//44  ddee  99  ddeell  vveesspprree

PPrreeuu::  119900  EEUURROOSS  ((iinncclloouu  lllliibbrree  ii  ddiicccciioonnaarrii))

EEllss  iinntteerreessssaattss  eenn  aaqquueessttss  ccuurrssooss  dd’’aannggllèèss  hhaauurraann  ddee  ffeerr  uunnaa  pprroovvaa  ddee  nniivveellll  ppeerr  aa  ccoommpprroovvaarr  eenn  qquuiinn
ddeellss  ddooss  ccuurrssooss  ééss  iiddoonnii  qquuee  eess  mmaattrriiccuulliinn..  LLeess  ddaatteess  ddeellss  eexxaammeennss  eess  ccoommuunniiccaarraann  tteelleeffòònniiccaammeenntt  aallss

pprreeiinnssccrriittss..  AAqquueessttss  ccuurrssooss  ss’’aannuullaarraann  ssii  nnoo  ss’’aarrrriibbaa  aa  uunn  mmíínniimm  ddee  66  aalluummnneess  ppeerr  ggrruupp..  

Connexió a INTERNET 1 € l’hora!
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Activitats infantils
Cooperativa 70 continua oferint activitats adreçades als infants que transmeten els

valors del civisme i la cooperació. Les sessions de contes i de cinema, a més, són
una proposta d’activitat per a tota la família i permeten als pares i mares destacar

als seus fills els valors implícits en les històries i les pel·lícules que els oferim.

Els contes d’en Ferran Puertas

Cinema infantil

CCoonntteess  dd’’aammiissttaatt  ii
ccooooppeerraacciióó

En Ferran Puertas ens acosta
contes que transmeten els
valors de l’amistat, la coo-
peració, la solidaritat i les acti-
tuds cíviques.

Veniu a escoltar-los i aprofiteu
per berenar tota la família al
nostre local social.

DDiissssaabbttee  44  ddee  ffeebbrreerr
22//44  ddee  66  ddee  llaa  ttaarrddaa

EEnnttrraaddaa  lllliiuurree

CCoonntteess  dd’’aarrrreeuu  ddeell  MMóónn
Una pel·lícula d’animació que
ens acosta contes tradicionals
d’arreu del Món.

Catalunya hi és representada
amb el conte dels Manairons,
uns petits éssers que amb la seva
màgia ajuden una família pagesa
a mantenir els seus camps.

DDiissssaabbttee  1188  ddee  ffeebbrreerr
22//44  ddee  66  ddee  llaa  ttaarrddaa

EEnnttrraaddaa  lllliiuurree
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TTaalllleerr  11..  DDiissssaabbttee,,  44  ddee  mmaarrçç..  

QQUUII SSOOMM??
TTaalllleerr  22..  DDiissssaabbttee  1111  ddee  mmaarrçç..  

EELL  TTEEAATTRREE  DDEELLSS  IINNFFAANNTTSS

Cadascun dels nens i
nenes hauran de dir el
seu nom i explicar
alguna cosa d’ells
mmeennttrree  eess  llllaanncceenn  uunn
ccaabbddeellll  ddee  llllaannaa  ddee  ll’’uunn
aa  ll’’aallttrree..  

Els nens i nenes cami-
naran per tot l’espai.
Mentre caminen,
imaginaran qquuee
tteenneenn  eell  nnaass  mmoolltt
llllaarrgg  ii  ppuunnxxeegguutt,,  oo  eellss
ppeeuu  eennoorrmmeess..

TTaalllleerr  33..  DDiissssaabbttee,,  1188  ddee  mmaarrçç..

AA  JJUUGGAARR
TTaalllleerr  44..  DDiissssaabbttee,,  2255  ddee  mmaarrçç..  

LLAA  TTEELLEE  ÉÉSS  NNOOSSTTRRAA

Farem mmààssccaarreess  aaffrrii--
ccaanneess amb una caixa
de cartró. També
aprendrem a ffeerr  uunn
ttiitteellllaa..  Després, farem
un mural amb trossos
de cartolina.

Els nens i nenes
ccrreeaarraann  uunn  pprrooggrraammaa
ddee  tteelleevviissiióó. Es for-
maran grups de cinc o
sis, i cadascun dels
grups triarà una sec-
ció del programa. 

TTaalllleerr  55..  DDiissssaabbttee,,  11  dd’’aabbrriill  

LLAA NNOOSSTTRRAA PPRRÒÒPPIIAA MMÀÀGGIIAA
Els nens i nenes veuran
un petit espectacle de
màgia, i ddeesspprrééss  aapprreenn--
ddrraann  aa  ffeerr  uunn  ddeellss  ttrruuccss
i l’executaran per als
altres

TTaalllleerr  66..  DDiissssaabbttee,,  88  dd’’aabbrriill  

EENNSS  DDIIEEMM  AADDÉÉUU??
En aquest taller els
infants pprreeppaarreenn
eennttrreeppaannss.. DDeesspprrééss,,
uunnaa  ffeessttaa,,  aammbb
mmúússiiccaa  ii  bbaallll,,  ii  eell
bbeerreennaarr..

DDee  22//44  ddee  66  aa  22//44  ddee  88  ddeell  vveesspprree
PPrreeuu  ppeerr  aa  ttoottss  eellss  ttaalllleerrss:: 3366  EEUURROOSS  ··  AAccttiivviittaatt  ppeerr  aa  iinnffaannttss  ddee  mmééss  ddee  44  aannyyss

OOrriieennttaacciióó  ppeeddaaggòòggiiccaa:: TTaalllleerrss  eedduuccaattiiuuss  ppeerr  aa  iinnffaannttss  qquuee  eellss    eennsseennyyeenn  aa
iinntteerrrreellaacciioonnaarr--ssee,,  aa  ttrreebbaallllaarr  eenn  eeqquuiipp  ii  eenn    ccooll··llaabboorraacciióó..  PPeerrmmeetteenn  ccooppssaarr
eell  ccoommppoorrttaammeenntt  iinnddiivviidduuaall  ddeellss  iinnffaannttss  ii  lleess  rreellaacciioonnss  qquuee  eessttaabblleeiixxeenn  eennttrree
eellllss  eenn  uunn  ààmmbbiitt  aalllluunnyyaatt  ddee  llaa  vviiggiillàànncciiaa  ddeellss  ppaarreess  ii  mmaarreess..  AA  ttrraavvééss  ddee
mmaannuuaalliittaattss,,  eexxpprreessssiióó  ccoorrppoorraall,,  eexxpprreessssiióó  vveerrbbaall  ii  eexxpprreessssiióó  ggrrààffiiccaa,,  eellss
iinnffaannttss  mmiilllloorreenn  lleess  sseevveess    hhaabbiilliittaattss  ddee  rreellaacciióó  ii  ccoommuunniiccaacciióó..

Aprendre i riure
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Avui parlem amb...
L’objectiu del cicle de xerrades és la reflexió conjunta, l’adquisició de

coneixements i la comunicació d’informacions, d’experiències i d’opinions
que ens ajudin a incrementar la nostra capacitat i voluntat d’exercir la 

ciutadania amb una actitud crítica, independent, activa i responsable.

Dilluns, 23 de gener, a 2/4 de 8 del vespre

“Compromís cívic i compromís polític 
(la societat de la responsabilitat).”

MM..  HH..  sseennyyoorr  JJoorrddii  PPuujjooll
Hem volgut acostar als socis de
Cooperativa 70 la possibilitat d’escoltar i
parlar personalment amb qui va ser
president de la Generalitat del 1983 al
2003.
Considerem que és d’especial interès
per als objectius del cicle de xerrades
el testimoni directe i l’experiència de
diverses personalitats que han  estat
agents de primera línia de la història
recent del nostres país.

Dimarts, 21 de març 
A 3/4 de 8 del vespre

“Anant pel món”
MMnn..  JJoosseepp  MMaarriiaa  BBaallllaarríínn

MMnn..  JJoosseepp  MMaarriiaa  BBaallllaarríínn,
capellà i escriptor, autor de les
novel·les de MMnn..  TTrroonnxxoo, ha
demostrat la seva capacitat de
comprometre’s amb la seva
gent i el seu país sempre que li
ha semblat necessari. 

Dijous, 23 de febrer, a 3/4 de 8 del vespre
“ El 23-F, 25 anys després ”

GGaabbrriieell  CCaarrddoonnaa  ii  JJooaann  OOlliivveerr
SSaabbeemm  qquuèè  vvaa  ppaassssaarr  rreeaallmmeenntt  eell  2233  ddee  ffeebbrreerr  ddee
11998811??  QQuuii  eerraa  eell  ccaapp  pprriinncciippaall  ddeell  ccoopp  dd’’eessttaatt??  

EEll  ccoopp  dd’’eessttaatt,,  vvaa  ffrraaccaassssaarr  oo  eellss  ccoollppiisstteess  vvaann  oobbtteenniirr
aallgguunn  rreessuullttaatt??

GGaabbrriieell  CCaarrddoonnaa  , historiador, exmilitar i exmembre de la
Unión Militar Democràtica (UMD), organització clandesti-
na durant el franquisme, i JJooaann  OOlliivveerr, periodista i exdi-
rector de TV3 ens aportaran dades i ens conviden a la
reflexió i el debat. 

XXEERRRRAADDAA  NNOOMMÉÉSS  PPEERR  
AA  SSOOCCIISS  DDEE  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  7700

JJooaann  OOlliivveerr :““eell  ccoopp  dd’’eessttaatt  eess  vvaa  pprroodduuiirr  rreeaallmmeenntt  eell
ddiiaa  2244””.

GGaabbrriieell  CCaarrddoonnaa:: ““eell  ccoopp  vvaa  sseerr  eell  ggrraann  ppoollss  ddeellss
rreeffoorrmmiisstteess””..

Gabriel Cardona

Joan Oliver
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DDeessccooddiiffiiccaaddoorr  ddee  TTeelleevviissiióó  DDiiggiittaall

PPVVPP:: 117755  EEUURROOSS

Preu per als socis de la Cooperativa: 65 EUROS

Exposicions de pintura
La Cooperativa continua oferint el Local Social als socis que fan alguna 

activitat artísitica perquè puguin exposar la seva obra. Pintors, escultors,
fotògrafs, podeu compartir el vostre art amb la resta de socis. 

Juanma Villa

IInnaauugguurraacciióó,,    2200  ddee  ggeenneerr  aa  lleess  88  ddeell  vveesspprree
EExxppoossiicciióó  ffiinnss  eell  1122  ddee  ffeebbrreerr

Mercè Julià

IInnaauugguurraacciióó,,  1177  ddee  ffeebbrreerr  aa  lleess  88  ddeell  vveesspprree
EExxppoossiicciióó  ffiinnss  eell  1122  ddee  mmaarrçç

Quirze Lluçà

IInnaauugguurraacciióó,,  1177  ddee  mmaarrçç  aa  lleess  88  ddeell  vveesspprree
EExxppoossiicciióó  ffiinnss  eell  99  dd’’aabbrriill

Entrada lliure a totes  les exposicions



CONSUM RESPONSABLE 

 Aparells elèctrics 
20,39%

 Productes químics 
1,70%

 Electrodomèstics 
2,01%

 Tèxtil  
60,59%

 Productes diversos 
0,14%

 Joguines 
10,69%

 Puericultura 
4,47%

L’ACC retira 836.963
productes del mercat 

L’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme
adscrit al Departament de Comerç, Turisme i
Consum, ha retirat del mercat durant el 2005 un
total de 836.963 productes per incomplir la norma-
tiva de consum, xifra que representa un 9,7% més
que al 2004. La majoria del articles intervinguts han
estat peces de roba; més de mig milió d’articles de
roba i confecció immobilitzats en la campanya de
l’octubre passat.

Els aparells elèctrics i les joguines són altres dels pro-
ductes intervinguts. En aquest any, s’han retirat més
de 170 mil aparells elèctrics, xifra que triplica els
immobilitzats al 2004. Igualment, la xifra de jogui-
nes insegures retirades del mercat també s’ha tripli-
cat, fruit de les inspeccions realitzades durant tot
l’any i que s’han intensificat en el darrer trimestre.

MMééss  ddee  883366..000000  pprroodduucctteess  iinntteerrvviinngguuttss

L’actuació inspectora de l’ACC ha comportat la inter-
venció de 836.963 productes a tot Catalunya. La majo-
ria dels articles retirats o immobilitzats han estat peces
de roba i confecció —el 60,59%—, seguit d’aparells
elèctrics —el 20,39%— i de joguines —el 10,69%—.
Respecte l’any passat, s’han incrementat les quantitats
de productes retirats tant en aparells elèctrics com en
joguines, mentre que el nombre d’articles de roba i con-
fecció immobilitzades és lleugerament inferior al 2004,
tot i que ha superat el mig milió de peces.

La majoria de les actuacions de l’Agència Catalana del
Consum (ACC) han estat realitzades en el marc d’una
campanya d’inspecció. Concretament, de les 579 actes
d’inspecció aixecades durant aquest any, 347 —el

L’Agència Catalana del Consum, (ACC) té com una de les seves funcions 
detectar i retirar del mercat els productes que presenten incompliments de
les normatives de consum, com les relatives a l’etiquetatge o la seguretat,
per exemple. Durant l’any 2005 ha retirat un total de 836.963 productes.



CONSUM RESPONSABLE 

59,93%— han estat en el context d’una campanya
dirigida, mentre que 128 —22,10%— de les actes
s’han aixecat a través la xarxa d’alertes.

Catalunya està integrada en una xarxa d’alertes de
consum, a través de la qual arriben avisos de l’exis-
tència de productes o articles que incompleixen la
normativa de consum per ser insegurs o per la seva
potencial perillositat. Aquests avisos procedeixen
tant d’altres comunitats autònomes com de la UE, a
través del Centre Europeu del Consumidor (CEC).
L’Agència també està connectada amb els Estats
Units, a través de la Comissió de Seguretat de pro-
ductes destinats als Consumidors. Durant aquest
any, l’ACC ha rebut 879 alertes, de les quals 319
procedien de comunitats autònomes, 540 de la Unió
Europea i 20 dels Estats Units.

D’altra banda, el 8,11% de les actes d’inspecció aixe-
cades han estat per actuacions d’ofici dels inspectors i
només el 2,07% de les actes han estat instades arran la
denúncia presentada pels consumidors a l’Agència.

MMiinniimmoottooss

Entre la multiplicitat d’articles intervinguts per
l’ACC, en els darrers mesos les principals actuacions
són les adreçades al control i en el seu cas immobil-
ització, de les petites motocicletes amb motor d’ex-
plosió que darrerament han incrementat notable-
ment la seva presència al mercat català.

L’Agència Catalana de Consum ha immobilitzat un
total de 10.641 d’aquests vehicles perquè presen-
taven deficiències que en reduïen la seguretat d’ús.

Les minimotos immobilitzades per l’ACC presentaven
risc dd’’aattrraappaammeenntt  ddeellss  ddiittss, degut al poc espai entre el
manillar i la carrosseria, perill de produir ttaallllss  aallss  ddiittss
ppeerrqquuèè  llaa  ccaarrrroosssseerriiaa  nnoo  ttéé  eellss  ccaanntteellllss  ppoolliittss, rriisscc  ddee  ccrree--
mmaaddeess  ppeerr  nnoo  tteenniirr  pprrootteeggiitt  eell  ttuubb  dd’’eessccaappaammeenntt, i
perill de provocar lesions per la ddeeffiicciieenntt  pprrootteecccciióó  ddee  llaa
ccaaddeennaa..

NNoo  ssóónn  jjoogguuiinneess

Una minimoto amb motor de combustió en cap cas pot
ser considerada una joguina. Per això, no es poden ven-
dre a botigues especialitzades en venda de joguines ni
en les seccions de joguines de les grans superfícies, i
tampoc poden ser distribuïdes com a objecte de regal o
premi a fires o sorteigs.

Cada vehicle ha de dur la seva placa o etiqueta de
característiques amb nom o marca del fabricant, cilin-
drada i potència, tipus de combustible i el marcatge CE.
Cada model ha de tenir la seva “Declaració CE de con-
formitat” on s’identifiqui el vehicle amb marca, model o
tipus i any de construcció. Aquesta declaració pot estar
inclosa en el manual d’instruccions. 

També s’ha d’oferir un manual on hi constin les instruc-
cions d’ús i muntatge, així com recomanacions i adver-
timents de seguretat i limitació d’ús destinat. Aquesta
documentació ha d’estar en un idioma oficial, i contenir
l’advertiment que els menors de 14 anys les han d’em-
prar sota la supervisió d’un adult.

En tractar-se de vehicles no homologats cal que
informin clarament que no poden circular per la via
pública, ni per les voreres ni zones peatonals.



CONSUM RESPONSABLE 

Congrés del Món Rural
La proposta de Coop 70
La sessió de treball del Congrés del Món Rural “Productes i consumidors” cele-

brada al nostre Local Social el dia 16 de novembre es va tancar amb un gran
èxit tant d’organització i participació com de qualitat dels continguts. En el
transcurs de l’acte, la Cooperativa va fer la seva proposta per a establir més

punts de trobada entre pagesos i consumidors catalans.

Amb el títol ““LL’’iimmppuullss  ddeell  ccoonnssuumm  rreessppoonnssaabbllee  ccoomm  aa
ooppoorrttuunniittaatt  ppeerr  aallss  pprroodduucctteess  ccaattaallaannss””, Cooperativa 70 va
presentar, en el decurs de la sessió de treball que es va cele-
brar al nostre Local Social, una  proposta per a incrementar
el contacte i el coneixement mutu entre consumidors i
pagesos catalans.

La tesi de Cooperativa 70 és que la generalització del consum
responsable, i la incorporació a aquest concepte de nous
valors socials —com el respecte al medi ambient, el benestar
animal, la correcta informació al consumidor, la cultura gas-
tronòmica o la dieta saludable—, poden ser una bona opor-
tunitat de fidelització del mercat interior per als productors
catalans. Els productors han de saber promoure els processos
de transformació i millora dels seus sectors i mantenir una
presència pública que els acosti als consumidors. 

El document inclou propostes d’accions que es poden ini-
ciar immediatament, com la creació d’un sistema perma-
nent de recull, sistematització, inter-
pretació i difusió de les dades que il·lus-
tren el paper social, econòmic i ambien-
tal de les activitats agroramaderes;
incorporació de continguts sobre pro-
ducció alimentària en la formació per-

Roda de premsa de presentació de la sessió de treball. D’esquerra a dreta, Xavier Vilanova, segon tinent d’alcalde de Caldes de Montbui, Carme
Rico, presidenta de Cooperativa 70, Josep Maria Besora, director del Congrés, i Josep Maria Coll, dinamitzador territorial del Congrés. 

La Sala d’Actes de Cooperativa 70 durant la sessió de treball.

manent dels tècnics de consum; o la incorporació de la
component de la procedència nacional dels productes
agroalimentaris en les campanyes de foment del consum
responsable, entre altres accions.

Josep Maria Besora,  director del Congrés, va destacar el
paper fonamental de Cooperativa 70 en la concepció,
definició, preparació de continguts i organització del grup
de treball.



Civisme i esport
Joc Net amb el Barça

El dia 24 de novembre, tots els nens i nenes de sisè dels tres centres de
primària de Caldes de Montbui van assitir, en dos torns, a la sessió formativa
“Joc Net”, un taller de la Fundació F.C. Barcelona que ens van portar al nostre

Local Social el director d’aquesta entitat, Jordi Penas,  i l’Enric Masip, el
conegut exjugador d’handbol del FC Barcelona.

Jordi Penas, director de la Fundació FC Barcelona, i Enric Masip exjugador
d’handbol del mateix club, van explicar als nens i nenes de sisè dels tres cen-
tres escolars de primària de Caldes de Montbui els valors positius que han
de regir la pràctica de l’esport i la seva traducció a la vida quotidiana.

El taller del FC Barcelona es titula ““JJoocc  NNeett..  1111  aammiiccss  ii  1111  vvaalloorrss””, i pren
com a referència el nombre de jugadors que formen un equip sencer
de futbol.

El taller es porta a terme amb el suport d’un audiovisual en què cadas-
cun dels onze valors s’il·lustra amb la fotografia d’alguns dels ídols del
primer equip de futbol i també de les diferents seccions del club, en
actituds que mostren la qualitat humana dels esportistes.

Aquest acte, que està previst que a partir d’ara es repeteixi cada any,
forma part de les diferents activitats que Cooperativa 70 porta a terme
i prepara per al futur per a fomentar la difusió dels valors cívics a través
de la formació i la pràctica esportiva. En aquest sentit, la Cooperativa
ha contribuït decisivament en l’elecció de Caldes de Montbui com a
Municipi-pilot del Pla Experimental Esport a l’Escola, i ara impulsa un
programa de foment dels valors cívics en col·laboració amb els clubs
esportius de Caldes i Sant Feliu.

Els 11 valors

Amistat

Responsabilitat

Honestedat

Respecte

Esforç

Esportivitat

Integració

Humilitat

Solidaritat

Companyonia

Compromís

VALORS CÍVICS 



VALORS CÍVICS 

Cicle de xerrades
Ja hem parlat amb...

Pep Riera en un moment de la seva intervenció

D’esquerra a dreta, Albert Xalabarder, director gerent d’Electra Caldense, Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, i Carme Rico, 
presidenta de Cooperativa 70

Ja s’han portat a terme les dues primeres xerrades del
cicle Avui Parlem amb..., activitat mensual de foment i
difusió dels valors cívics impulsat per Cooperativa 70.

En la primera de les xerrades, el 21 de novembre, RRaaffaaeell
RRiibbóó,,  SSíínnddiicc  ddee  GGrreeuuggeess, ens va explicar com ha de ser
la bona Administració a la que tenim dret totes les
persones i el paper de la Institució del Síndic per a
defensar-lo davant possibles arbitrarietats, errades o dis-
funcions de l’Administració. Tanmateix, tampoc no va
defugir la necessària implicació personal i col·lectiva
amb les necessitats socials, i la consciència que, com a
ciutadans, també estem subjectes a obligacions, no
només a deures. Va moderar l’acte AAllbbeerrtt  XXaallaabbaarrddeerr,,
director gerent d’Electra Caldense.

PPeepp  RRiieerraa, el dia 12 de desembre, va explicar el seu punt
de vista sobre els darrers anys, la situació actual i el futur
del camp català. Va apostar per un sistema d’incentius
als productors que, en comptes de la subvenció, es basi
en el suport a millores reals a la producció i comercialit-
zació. També va denunciar el progressiu descens del pes
relatiu de l’agricultura en els llocs de treball a Catalunya
i l’Estat espanyol. Va moderar l’acte DDaammiiàà  SSàànncchheezz,,
gerent del la Cooperativa Agropeqüària Comarcal de
Caldes de Montbui.

PPaattrroocciinnaatt  ppeerr



AVANTATGES PER ALS SOCIS 

Conveni amb Residencial Palau
Serveis a la gent gran
i centre de salut

RReessiiddèènncciiaa  ii  cceennttrree  ddee  ddiiaa  ppeerr  aa  ggeenntt  ggrraann

Pel que fa als serveis adreçats a la gent gran,
Residencial Palau ofereix rreessiiddèènncciiaa, assistida en
diferents graus segons nivell de dependència, i
també cceennttrree  ddee  ddiiaa.. Instal·lacions noves, còmodes i
espaioses, i equipades amb tots els serveis necessaris
per a garantir la màxima qualitat. Compta amb bib-
lioteca, videoteca i sales de televisió i música, i
diverses sales d’estar, així com zones enjardinades
interiors i exteriors.

GGrrààcciieess  aa  uunn  ccoonnvveennii,,  ttoottss  eellss  nnoossttrreess  ssoocciiss  ppooddeenn  ccoommppttaarr  aammbb
uunn  ddeessccoommppttee  ddeell  55%% ssoobbrree  eellss  pprreeuuss  ddee  llaa  rreessiiddèènncciiaa  aassssiissttiiddaa  ii
cceennttrree  ddee  ddiiaa  ppeerr  aa  ggeenntt  ggrraann  RReessiiddeenncciiaall  PPaallaauu  ii  ttoottss  eellss  sseerrvveeiiss  

ddeell  cceennttrree  aassssiisstteenncciiaall  aaddjjuunntt..

CCeennttrree  aassssiisstteenncciiaall

D’altra banda, en el mateix edifici hi ha un centre de ddiiaagg--
nnòòssttiicc,,  aassssiissttèènncciiaa  mmèèddiiccaa  ii  rreehhaabbiilliittaacciióó  aammbb  tteeccnnoollooggiiaa
aavvaannççaaddaa  ii  eellss  iinnssttrruummeennttss  mmééss  pprreecciissooss  i el personal més
qualificat per a totes les patologies i especialitats mèdiques.

RReessiiddeenncciiaall  PPaallaauu
AAvv.. CCaattaalluunnyyaa,,  226644  ··  PPaallaauu  SSoolliittàà  ii  PPlleeggaammaannss

TTeell..  9933  114477  9900  0000
wwwwww..rreessiiddeenncciiaallppaallaauu..ccoomm



COMPRES COL·LECTIVES

I recorda, també l’oli 
OOllii  dd’’OOlliivvaa  VVeerrggee  EExxttrraa,,  de la Denominació d’Origen Protegida OOllii  ddee  lleess  GGaarrrriigguueess, 
procedent de la CCooooppeerraattiivvaa  ddeell  CCaammpp  ddee  CCeerrvviiàà  ddee  lleess  GGaarrrriigguueess..

20,00 € LA GARRAFA DE 5 LITRES

Artesania de 
comerç just

Vins de cooperatives catalanes

EEll  CCooddoollaarr  JJoovvee
33,,9955  € ggaarrrraaffaa  ddee  22  ll..

VVii  BBllaanncc  ddee  SSeerrèè
44,,1100  € ll’’aammppoollllaa

VVii  nneeggrree  CCoosstteerrss  ddee  GGrraavveett  
1100,,0000  € ll’’aammppoollllaa

EEll  CCooddoollaarr  CCrriiaannççaa
44,,9955  € ggaarrrraaffaa  ddee  22  ll..

XXooccoollaatteess,,  mmeellmmeellaaddeess,,  iinnffuussiioonnss,,  tteess  ii  ccaaffèèss,,
ssuuccrreess......  

Alimentació 
de comerç just

MMoottxxiilllleess,,  bboosssseess  ddee  rroobbaa,,  eessttooiiggss,,  lllliibbrreetteess  ii  aallttrreess
aarrttiicclleess  dd’’eessccrriippttoorrii,,  ii  mmoollttss  aallttrreess  pprroodduucctteess..

TToottss  eellss  pprroodduucctteess  ddee  ccoommeerrçç  jjuusstt  pprroovveenneenn  dd’’uunnaa  aaccuurraaddaa  sseelleecccciióó  eenn  oorriiggeenn  ii  uunn  pprrooccééss  dd’’eellaabboorraacciióó  aammbb
ttootteess  lleess  ggaarraannttiieess..  LLaa  ccoommpprraa  dd’’aaqquueessttss  pprroodduucctteess  ggaarraanntteeiixx  qquuee  eellss  pprroodduuccttoorrss  rreebbeenn  uunnaa  rreemmuunneerraacciióó
ddiiggnnaa  ppeell  sseeuu  ttrreebbaallll,,  ii  ddee  llaa  qquuaall  ssee’’nn  bbeenneeffiicciiaa  ttoottaa  llaa  ccoommuunniittaatt..

1155%%  ddee  ddeessccoommppttee  ppeerr  aallss  ssoocciiss  eenn  ttoottss  aaqquueessttss  pprroodduucctteess



3% descompte en tots els
productes

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 com-

plements per la llar.

Avda. Pi i Margall, 81
08140 Caldes de Montbui

10% de descompte
els dimarts, dimecres i

dijous

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 fiscal,
laboral, comptable i jurídica.

C. Sant Pau, 94     
08140 Caldes de Montbui

Entre un 5% i un 7% de descompte
sobre els preus de tarifa

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

Descompte des de 0,05 EURO
fins a 0,06 EURO per litre de

gasoil de calefacció.

Comandes a la Cooperativa.
Tel. 93 865 45 30

15% de descompte en
productes culturals, 

educatius, papereria i 
joguines

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

5 % de dte. en 
herboristeria 

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

Pça. Font del Lleó, 10
8140 Caldes de Montbui

AVANTATGES PER ALS SOCIS

Pça. Marquès, 10 
08140 Caldes de Montbui

Font i Boet, 1
08140 Caldes de Montbui

C. Font i Boet, 9
08140 Caldes de Montbui

Rentar, tallar i pentinar  per només 6 €

Descomptes en els serveis a domicili.

1,20 €/h descompte en serveis de suport a la llar 
2,00 €/h descompte en serveis de suport a la persona. 
Per a majors de 65 anys.

Assegurances 
d’automòbil, llar, 

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

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

Font i Boet, 16
08140 Caldes de Montbui

PPrreeuu  eessppeecciiaall  ppeerr  ssoocciiss
ddee  CCooooppeerraattiivvaa  7700  
2200 € ppeerr  sseessssiióó

Perruqueria
LOLITA

55%% ddee  ddeessccoommppttee  eenn
mmaatteerriiaallss  ii  ccooll··llooccaacciióó  ddee
ppaarrqquueett  ii  ffuussttaa  dd’’eexxtteerriioorr

TTeell..  660099  770022  770011 C. Corredossos de baix, 2. 4t. 2a.
08140 Caldes de Montbui



PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ 

Les activitats dia a dia

Recordeu que cal inscriure’s 
als cursos i tallers

NO US QUEDEU
SENSE PLAÇA!

Gener
Divendres 20

Inauguració d’exposició de pintura
Obres de Juanma Villa

A les 8 del vespre

Dlluns 23
Avui palem amb... Jordi Pujol

A 2/4 de 8 del vespre

Dimarts 24
Inici del curs “Procés i textos i full de càlcul (WORD i EXCEL)”

A les 6 de la tarda

Dimecres 25
Inici del curs “Iniciació a l’ús de l’ordinador personal”

Grup A, a les 10 del matí
Grup B, a les 6 de la tarda

Divendres 27
Inici del curs “Iniciació a INTERNET” (Grup B)

A les 6 de la tarda

Dilluns, 30
Inici del curs “Iniciació a INTERNET” (Grup A)

A les 6 de la tarda

Dimarts 31
Inici del curs de Patchwork

A les 5 de la tarda

Febrer
Dijous 2

Inici del curs “Retoc de fotografies digitals amb Photoshop”
A les 7 de la tarda

Dissabte 4
Contes infantils, a càrrec de Ferran Puertas

A 2/4 de 6 de la tarda

Dimarts 14
Inici curs d’iniciació a l’anglès “Nivell 0”

A 2/4 de 7 de la tarda

Divendres 17
Inauguració d’exposició de pintura. 

Obres de Mercè Julià.
A les 8 del vespre

Dissabte 18
Cinema infantil “Contes d’arreu del Món”

A 2/4 de 6 de la tarda

Dijous 23 de febrer
Avui parlem amb...Gabriel Cardona i Joan Oliver

A 3/4 de 8 del vespre

Març
Dissabte 4

Inici dels tallers infantils
A 2/4 de 6 de la tarda

Dilluns 6
Inici del curs d’anglès “Preliminary English Test (PET)”

A 2/4 de 7 de la tarda

Divendres 17
Inauguració d’exposició de pintura. 

Obres de Quirze Lluçà.
A les 8 del vespre

Dimarts 21
Avui parlem amb... Josep Maria Ballarín 

A 3/4 de 8 del vespre

2233  ddee  ffeebbrreerr  ddee  11998811

Cop d’estat fracassat... 
...o cop de timó exitós?

Sabem tota la veritat sobre la seva organització i realització?
Quines van ser les veritables conseqüències de l’intent de cop d’estat?

Com ens afecten, encara avui, els efectes d’aquell esdeveniment? 

2233  ddee  ffeebbrreerr  ddee  22000066
En parlem a Cooperativa 70


