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Vam sortejar entre
els socis 500
entrades per un
partit del Barça

En aquest butlletí...

La Cooperativa gestionarà
l’OMIC de Caldes de Montbui

500 socis convidats a presenciar
en directe un partit del Barça
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PROGRAMACIÓ
ABRIL - JUNY

Cursos i tallers
La nostra aula d’informàtica

Iniciació a l’ordinador
personal (nivell I)
Curs adreçat a persones sense cap pràctica ni
coneixement en l’ús de l’ordinador. Des del
principi, a l’abast de tots. Inclou nocions de navegació per INTERNET. (Curs de 20 hores).
Del 18 d’abril al 27 de juny
Els dimecres, de 6 a 8 del vespre
Preu: 100 euros

Iniciació a l’ordinador
personal (nivell II)
Curs adreçat a persones que ja tenen alguna noció de l’ús de l’ordinador i que volen continuar
progressant en els seus coneixements. Continuació del curs anterior. (Curs de 20 hores).
Del 17 d’abril al 26 de juny
Els dimarts, de 6 a 8 del vespre
Preu: 100 euros

Edició de vídeo
amb ordinador
Aprèn a editar vídeo amb ordinador amb programes de prestacions professionals (Adobe Premiere). Aquest any, les teves pel·lícules de vacances no seran llargues i avorrides. La família i els
amics t’ho agrairan (Curs de 10,5 hores).
Del 19 d’abril al 31 de maig
Els dijous, de 7 a 2/4 de 9 del vespre
Preu: 75 EUROS

Les matrícules de més de 45 euros es poden abonar en pagaments fraccionats


PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Cursos d’anglès

Cursos de llengua anglesa
Ja fa molts anys que el grau de coneixements
d’anglès és un factor determinant per a l’accés
a multiplicitat de llocs de treball o per a la promoció professional. També és un element importat per a aprofitar al màxim les possibilitats
de les noves tecnologies de la informació.
Oferim als socis uns cursos d’aprenentatge
d’anglès basats en un sistema pedagògic amè i
intuïtiu, amb molta participació dels alumnes i
amb una orientació pràctica.

Curs d’anglès “conversa bàsica”
Curs de nivell bàsic d’anglès adreçat a persones sense cap coneixement previ d’aquesta llengua. Curs
orientat 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’anglès. (Curs de 44 hores)
Del 16 d’abril al 27 de juny · Dilluns i dimecres, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre
Preu: 170 EUROS (inclou llibre i diccionari) · Mínim 6 alumnes per grup

Curs d’anglès nivell “First”
Curs adreçat a persones que ja tenen un coneixement mitjà d’anglès. Aquest curs proporciona el nivell
per a matricular-se a l’examen del First Certificate de la Universitat de Cambridge. Al finalitzar el curs,
hi ha l’opció de matricular-se al British Institute per a realitzar aquest examen. (Curs de 44 hores)
Del 17 d’abril al 3 de juliol· Dimarts i dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre
Preu: 160 EUROS · Mínim 6 alumnes per grup

Comunica’ns les teves dades (número de telèfon mòbil i adreça electrònica)
Ho pots fer per telèfon (al 938 654 530), per correu electrònic (coop70@cooperativa70.coop)

Aviat podràs rebre missatges com aquests
al teu mòbil i al teu correu electrònic.
“Ja tenim l’oli nou” · “Demà conferència de ...” · “El dia 25 comença el curs d’informàtica”
“Ja tenim nous productes de comerç just” · “Dissabte 24 cinema infantil” · “Aquest diumenge
celebrem l’ Assemblea General de Socis” · “Entrades gratis per anar a veure el Barça” · “Excursió al
Delta de l’Ebre, darrers dies per a inscriure’s” · “Per molts anys, et convidem a berenar a la cafeteria”

Que no se’t passi res


PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Artesania i manualitats

Joieria amb plata
Podràs dissenyar i crear les teves pròpies joies de plata amb la
tècnica del modelatge amb cera. Al final del curs, portarem els
motlles al fonedor de plata i hauràs obtingut la teva primera
obra de joieria, una peça única fruit de la teva imaginació i les
teves mans. Edat mínima 15 anys. (Curs de 14 hores)
Del 20 d’abril a l’1 de juny
Els divendres, de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 70 Euros, material inclòs
(no inclou el cost del fonedor i la plata, dependrà de cada peça)

Curs de Patchwork
Les tècniques de Patchwork ens permeten confeccionar un
ampli ventall d’objectes de decoració de la llar. La Cooperativa ofereix un taller permanent d’aquestes tècniques. Inscripció
mensual.

ARA, TAMBÉ ELS MATINS
HORARI DE MATÍ
Els dimecres, de 10 del matí a 1 del migdia

HORARI DE TARDA
Els dimarts, de 5 de la tarda a 8 del vespre

Preu: 32 euros mensuals

Preu: 32 euros mensuals

Salut

Grups de reeducació postural
i de consciència corporal
Continuen els Grups de Reeducació Postural i Consciència Corporal, en què descobrirem on es localitzen les nostres “tensions
reals” i sabrem per quin motiu són allà. Aquest curs s’orienta a
combatre aspectes com:
•
•
•

Problemes musculars, articulars i ossis.
Disfuncions orgàniques, mecàniques i estructurals.
Problemes posturals, estètics i amb falta de concentració.

Els dilluns de 10 a 2/4 de 12 del matí.
La inscripció és per mesos, i el cost mensual és de 50 euros.


PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Exposicions d’art

Pintura

Escultura i ceràmica

Obres del soci Antoni Font

Exposició col·lectiva de socis
i alumnes del Taller d’Art de Caldes

Inauguració el 13 d’abril a les 8 del vespre.
Exposició fins el 6 de maig
Entrada lliure

Inauguració el 8 de juny a les 8 del vespre.
Exposició fins l’1 de juliol
Entrada lliure

“Moments”

Pintura

Fotografies de Judith Garriga
i dibuixos pintats de Núria González

Obres del soci Joquim Viñas

Inauguració l’11 de maig a les 8 del vespre.
Exposició fins el 3 de juny
Entrada lliure

Inauguració el 6 de juliol a les 8 del vespre.
Exposició fins el 29 de juliol
Entrada lliure


PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Excursions

La llegenda de Sant Jordi
i el mercat medieval de Montblanc

Sortirem de l’estació d’autobusos de Caldes de Montbui. Ens aturarem a Alcover on esmorzarem: pa amb tomàquet, embotits, begudes cafè o tallat
Arribarem fins a Montblanc en plena celebració de la Setmana Medieval, amb el Mercat Medieval, on hi podrem trobar tota mena de productes artesanals, viandes variades i embotits. També podrem veure els artesans de la vila — com
cistellers, vidriers o picapedrers—, tots demostrant el seu ofici i exposant productes únics. El Mercat dels Esclaus i el
concurs de joglars són altres atractius d’aquesta recreació de l’ambient medieval. També visitarem Campament Medie
val on es reviu la Llegenda de Sant Jordi. Els Cavallers de les 4 cases medievals de la Vila fan torns de guàrdia durant
tota la setmana i organitzen un campament per defensar el recinte emmurallat davant el previsible atac del Drac.
Una vegada acabada la visita, anirem a dinar: amanida variada, paella valenciana, vedella amb peres al vi i bolets i
postres; pa, vi, aigua, cava i cafè
Dissabte, 28 d’abril de 2007 · Sortida de l’estació d’autobusos de Caldes a les 8 del matí
Preu per persona: 38 Euros

Banyoles i el Tren Pinxo
Quan arribem a Banyoles, esmorzarem: Pa amb tomàquet i pernil, beguda, cafè o tallat i mini croissant.
Després prendrem el Tren Pinxo,
que ens portarà des de l’Estany fins
el casc antic de Banyoles. Visitarem
el Parc d’Escultures de Can Ginebreda.
Anirem a dinar: entremesos, patates
d’Olot, graellada de carn i copa de
gelat; aigua i vi, i cafè, i una copa de
cava. Finalment, visitarem el Santuari dels Àngels i podrem veure una
magnífica panoràmica de la Plana de
Girona.
Dissabte, 9 de juny de 2007 · Sortida de l’estació d’autobusos de Caldes a les 8 del matí
Preu per persona: 44 Euros


CONSUM RESPONSABLE

Legislació vigent des de l’1 de març

La llei millora la protecció
dels usuaris de telefonia
La nova Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de
la protecció dels consumidors i usuaris prohibeix l’arrodoniment a l’alça en el temps consumit, les clàusules
que estableixin terminis de durada excessiva i les limitacions que excloguin o obstaculitzin el nostre dret a posar
fi al contracte.
A més, reconeix el dret a donar-nos de baixa d’un servei
de la mateixa manera que vam donar-nos d’alta, sense
cap sanció ni càrrega onerosa o desproporcionada.
La baixa del servei contractat
Els proveïdors de telefonia han de comunicar als seus
clients qualsevol proposta de modificació de les condicions contractuals amb una antelació mínima
d’1 mes, i ens han d’informar del dret que tenim
a resoldre anticipadament el contracte sense penalització.
Tots els usuaris tenim dret a resoldre el contracte per voluntat pròpia en qualsevol
moment. El contracte s’extingirà per les
causes generals d’extinció dels contractes i especialment per voluntat de
l’abonat, comunicant-ho prèviament
al prestador del servei amb una antelació mínima de 15 dies naturals.
Clàusula de permanència
La normativa garanteix el dret a donar-nos de baixa sense penalització. L’existència de la clàusula de permanència no impedeix que exercim el dret a donar-nos de baixa
abans que finalitzi.

plir el període mínim. No obstant això, no s’estaria
penalitzant l’usuari, sinó recuperant un benefici que
hem obtingut precisament per haver-nos compromès.
La quantia de la compensació ha de ser calculada en virtut del termini que vam romandre amb l’operador i sense
que suposi pèrdua de quantitats abonades per avançat,
l’abonament de serveis no prestats efectivament o la fixació d’indemnitzacions que no es corresponguin amb
danys efectivament causats.
Dret a la portabilitat

Alguns contractes (especialment de telefonia mòbil) solen incloure un període mínim de permanència que l’usuari accepta com a contrapartida d’algun avantatge o benefici en l’adquisició del terminal (una reducció del preu
del mòbil). En aquests casos, l’operador podria exigir una
compensació a l’usuari per donar-se de baixa sense com-

És un dret que tenim com a usuaris de mantenir el número telefònic quan canviem d’operador, en qualsevol moment. Quan sol·licitem l’alta al nou operador, sol·licitem
el servei de portabilitat de numeració i també la gestió de
baixa del servei que ens ha ofert l’anterior operador.


CONSUM RESPONSABLE

Un problema creixent

L’obesitat infantil afecta el
16% dels menors de 14 anys
Fa quinze anys, el 5% dels nens i nenes espanyols eren
obesos, però ara aquest problema afecta el 16% de la
població menor de 14 anys. L’obesitat pot provocar als
infants repercussions importants, a més de propiciar que
també siguin obesos d’adults.

menada dieta mediterrània en el nostre cas. Molts esdeveniments de la vida del nen s’associen al denominat
“menjar ràpid”, el consum de refrescos, pastisseria industrial o de llaminadures. Són productes que ofereixen
una satisfacció gustativa immediata i que s’associen a
situacions gratificants, com celebracions i festes.

Les causes
Hi ha tot un seguit de canvis d’hàbits que afavoreixen
aquest increment de l’índex de l’obesitat infantil.
Per una banda, hi ha una evolució de l’alimentació cap a
l’increment del consum de menjars ràpids o precuinats,
i, en general, preparacions més riques en carbohidrats i
greixos que substitueixen les amanides, les fruites i les
verdures, és a dir, l’alimentació tradicional, la tan ano-



La publicitat i el màrqueting també afavoreixen l’abús en
el consum d’aliments que no són idonis, i sovint prenen
els nens com a destinataris dels missatges promocionals
perquè saben que són molt més influenciables i que poden acabar arrossegant a tota la família.
El joc i l’activitat física a l’aire lliure es substitueix en molts
casos per la televisió, els jocs d’ordinador o altres activitats molt més sedentàries.

CONSUM RESPONSABLE
Els efectes
Les conseqüències a curt i llarg termini poden ser greus.
A curt termini, les conseqüències són psicosocials. Els
especialistes han comprovat que els nens obesos presenten més ansietat i símptomes depressius i menys autoestima que els que no ho són. La percepció de l’obesitat
com a defecte físic o la freqüent manca de destresa en el
esports fan que sovint els infants obesos siguin víctimes
de burles i discriminació.
A mig termini, augmenta la incidència de la diabetis tipus 2, alteracions ortopèdiques, cutànies i respiratòries,
més risc d’intolerància a la glucosa, hipertensió arterial o
alteracions del colesterol i dels triglicèrids.
A llarg termini, augmenta en un 75% el risc d’obesitat
adulta, amb totes les conseqüències ja prou conegudes
sobre la salut, especialment el risc de malalties cardiovasculars. Especialment en el cas de les nenes, a més,
l’obesitat o un sobrepès lleu poden afavorir l’aparició de
trastorns de l’alimentació, com l’anorèxia o la bulímia, a
l’adolescència.
La prevenció
Els especialistes proposen diverses mesures per a evitar
l’obesitat infantil:
•

Reduir al màxim el consum de llaminadures, la pastisseria industrial i el menjar ràpid. No abusar de sopars
ràpids a basa de pizzes o hamburgueses.

•

Estimular la pràctica d’activitat física i reduir hores de
televisió i jocs sedentaris.

•

No saltar-se cap àpat: esmorzar, dinar, sopar, i fer els
àpats a les seves hores.

•

Mantenir els tradicionals entrepans i no fer servir
pastisseria industrial per als esmorzars.

•

Acostumar-los a mastegar a poc a poc els aliments.

•

Ensenyar l’infant a no compensar-se o gratificar-se
amb el menjar, especialment amb llaminadures.

•

Tenir sempre a l’abast fruites i verdures perquè el nen
ho tingui accessible quan tingui gana.

•

Acostumar-los a una dieta variada i equilibrada, i
d’acord amb les proporcions recomanades de cada
tipus d’aliments.

Obesitat i trastorns de l’alimentació
L’obesitat infantil i la pressió social pels cossos perfectes fa que molts joves pateixin en l’actualitat alguna
patologia de la conducta alimentària. L’anorèxia, la
bulímia i altres trastorns alimentaris afecten ja més
d’un 5% de la població entre 12 i 25 anys.
A més, es considera que els nens amb sobrepès són
candidats a patir posteriorment un trastorn de la conducta alimentària. Molts joves que ara pateixen anorèxia o bulímia de petits han rebut alguna crítica sobre el
seu físic.
Aquestes patologies tenen un rerafons molt gran. La
base principal dels joves que pateixen algun d’aquests
trastorns alimentaris és una molt baixa autoestima i,
com que no se senten bé internament, intenten buscar un punt de seguretat en el benestar del cos.
L’obesitat és considerada com un dels factors que
predisposa cap a un trastorn de la conducta alimentària, però els valors socials i culturals d’aquesta societat també hi tenen molt a veure, ja que es dóna
molta importància a la imatge corporal.
Es calcula que un 1%, aproximadament, de la població juvenil espanyola (entre 12 i 25 anys) pateix
anorèxia nerviosa, al voltant d’1’5%, bulímia, i que
un 3% té algun trastorn alimentari no especificat.
En aquesta línia, malgrat que molts joves amb trastorns alimentaris són conscients que el que fan no
és el correcte, continuen fent-ho. Aquestes patologies són com les drogues en el sentit que, tot i que
tothom sap que les drogues tenen conseqüències
negatives, la gent igualment s’hi enganxa, perquè
momentàniament cobreix allò que necessita, que és
aïllar-se del malestar.


CONSUM RESPONSABLE

Conveni amb l’Ajuntament

Cooperativa 70 gestionarà
l’OMIC de Caldes de Montbui

L’alcaldessa de Caldes, Montserrat Domènech i el president de la Cooperativa, Josep M. Ibars, en el moment de la signatura

Cooperativa 70 i l’Ajuntament de Caldes de Montbui
han signat un conveni pel qual la Cooperativa s’ocuparà
de la gestió de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), que aviat crearà el govern municipal i
que estarà al servei de tots els ciutadans de la vila.

la Cooperativa està en disposició d’oferir un ventall de
serveis molt més ampli del que ja estava oferint als socis.
A més, sense cap cost per la Cooperativa, es podrà disposar d’activitats programades per les Administracions,
com xerrades, tallers i exposicions.

Des de fa mesos, els socis ja disposen de la possibilitat
de rebre l’assessorament d’una persona convenientment
formada per a atendre les seves consultes i tramitar les
seves reclamacions, a més de rebre les informacions que
apareixen al butlletí i de poder participar en les diferents
activitats informatives i formatives realitzades al Local
Social.

Així es materialitza el compromís de la Cooperativa
amb la promoció del consum responsable i l’esperit
de servei a la societat, que es troba en la seva essència
i des dels seus orígens.

Amb aquest acord, els recursos que la Cooperativa destina a aquestes funcions es complementaran amb els
ajuts provinents de l’Administració. D’aquesta manera,
10

El nostre Local Social guanyarà en dinamisme, amb més
activitat i més afluència de públic. Això farà que la ciutadania de Caldes conegui millor la Cooperativa, que es
beneficiarà de més aportacions i fins i tot, possiblement,
de la incorporació de nous socis, noves famílies que s’afegiran a aquest projecte de cooperació i progrés social.

CIVISME I COOPERACIÓ

Col·laboració amb la Fundació FC Barcelona

500 socis de la cooperativa,
convidats a un partit del Barça
Com a conseqüència de la col·laboració que recentment
hem encetat amb la Fundació del FC Barcelona en el
foment dels valors cívics a través de l’esport, el Club va
tenir la deferència de proporcionar-nos entrades per als
socis de la Cooperativa, concretament per al partit entre
el FC Barcelona i el Deportivo Alavés celebrat el dia 16
de gener i corresponent a l’eliminatòria de vuitens de la
Copa del Rei.
Les entrades es van distribuir després d’un sorteig realitzat per ordinador a partir del llistat de tots els socis. A
més, es van llogar quatre autocars per a oferir als socis
la màxima comoditat per a assistir a l’estadi.
Per a deixar testimoni dels motius que hi ha darrera
aquesta acció, la Cooperativa va encarregar i situar a
l’estadi una pancarta amb el lema “Barcelonisme és Civisme”.
La col·laboració amb la Fundació FC Barcelona s’orienta
a la definició i realització de programes de foment de
l’esportivitat i de l’educació en valors i ciutadania a través de l’esport.

Entre altres projectes, el més avançat és la creació d’uns
materials formatius que orienten a l’adquisició de valors
ciutadans a partir del reconeixement dels valors que es
consideren inclosos dins les denominacions esportivitat
o fairplay.
Aquest material estarà disponible per a totes les escoles
de Catalunya a partir de maig d’aquest mateix any.
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NOUS AVANTATGES

Pintura Jose Romero

10% de descompte en treballs de pintura
L’empresa Jose Romero ens ofereix un 10% de descompte en l’aplicació
de tot tipus de pintura. Solucions com estucs, terres, pintures de calç o
aerografia.
Assegura treballs de qualitat, neteja acurada i un alt nivell de creativitat.
Pressupostos sense compromís.
Telèfon i Fax: 93 865 36 93
Mòbil: 687 721 450
Caldes de Montbui

Marc Jardí

10% de descompte en jardineria
Marc Jardí ens ofereix un 10% de descompte en els seus
serveis de jardineria, disseny de jardins, manteniments,
desbrosses, tales, sistemes de rec, o paisatgisme.
Mòbil: 667 89 05 53
Telèfon i Fax: 93 476 20 65
Verge del Remei,15, local 1
08187 Santa Eulàlia de Ronçana

Sakaki

10% de descompte en la pràctica de l’Aikido
Sakaki ens ofereix a tots els socis de Cooperativa 70 un
10% de descompte de la quota en el primer any de pràctica de l’Aikido, un art marcial que es basa en la projecció
o control de l’adversari sense causar-li mal.
A Stage, escola d’arts escèniques
C. Folch i Torres, 52 - 54
Caldes de Montbui
Tel. 655 28 80 57
www.aikido-sakaki.com
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SERVEIS ALS SOCIS
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SERVEIS ALS SOCIS
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SERVEIS ALS SOCIS
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY

Les activitats dia a dia
Abril

Dimarts 10

Divendres 20

Continuació del curs de patchwork
A les 5 de la tarda

Curs de joieria
A les 6 de la tarda

Dimecres 11

Dissabte 28

Inici del curs de patchwork
A les 10 del matí

Excursió a Montblanc.
Mercat Medieval i llegenda de Sant Jordi
Sortida a les 8 del mati

Divendres 13
Inauguració de l’exposició de pintura
d’Antoni Font
A les 8 del vespre

Maig

Dilluns 16

Divendres 11

Continuació del grup de
reeducació postural
A les 10 del matí

Inauguració de l’exposició de pintura
de Judith Garriga i Núria González
A les 8 del vespre

Inici del curs
Anglès, conversa bàsica
A 2/4 de 7 de la tarda

Juny

Dimarts 17

Divendres 8

Inici del curs
Iniciació a l’ordinador personal nivell II
A les 6 de la tarda

Inauguració de l’exposició col·lectiva
de socis i alumnes del Taller d’Art
A les 8 del vespre

Inici del curs Anglès nivell First
A 2/4 de 7 de la tarda

Dissabte 9
Excursió a Banyoles
El Tren Pinxo
Sortida a les 8 del matí

Dimecres 18
Inici del curs
Iniciació a l’ordinador personal nivell I
A les 6 de la tarda

Juliol

Dijous 19

Divendres 6

Inici del curs d’edició
de vídeo per ordinador
A les 7 de la tarda

Inauguració de l’exposició de pintura
de Joaquim Viñas
A les 8 del vespre

Feu-nos suggeriments
Què trobeu a faltar o què canviaríeu de tot el que ofereix la Cooperativa? Què mereix la vostra aprovació i què creieu que cal millorar?. Ho
podeu fer als fulls que posem a la vostra disposició al Local Social o al
formulari de contacte del nostre WEB: www. cooperativa 70.coop

