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PROGRAMACIÓ FEBRER-ABRIL

Cursos i tallers
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.
A partir de febrer · 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.
Tornem el mes de febrer · Els dilluns, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 35 euros mensuals

La nostra aula d’informàtica

Introducció a la informàtica (programari lliure)
En aquest curs treballarem amb aplicacions de programari lliure. Per una banda, coneixerem el més
essencial per a l’usuari del sistema operatiu Linux-Ubuntu i treballarem amb les aplicacions d’ofimàtica
d’OpenOffice, el programa Gimp de tractament de la imatge i amb recursos multimèdia. També ens
introduirem en el coneixement d’INTERNET i algunes de les possibilitats que ens ofereix.
Del 8 de febrer al 29 de març· Dilluns i dimecres, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre · Preu: 150 euros
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Salut

Reeducació i consciència corporal
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.
Tornem l’1 de febrer · 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

Introducció al Shiatsu
(massatge tradicional japonès)
El Shiatsu és un massatge terapèutic tradicional japonès que cada dia està més
estès a occident, i té com a objectiu restablir l’equilibri de la salut i corregir
desharmonies internes i del sistema locomotor.
En aquestes teràpies és important que el pacient s’hi impliqui de manera activa.
Normalment se li proporcionen un seguit de recomanacions dietètiques i se
li proposen diferents estiraments, tècniques de treball corporal o de millora
d’hàbits posturals.
Els dissabtes 6 i 20 de febrer, 6 i 20 de març i 10 i 24 d’abril d’11 del matí a 2 de la tarda.
Dia 30 de gener, sessió de demostració gratuïta
Preu: 45 euros mensuals

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!

Organitzat amb:

Els divendres , 5 de febrer, 5 de març i 16 d’abril · De 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre · Activitat gratuïta
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Cinemes.coop

La nostra veu, la nostra ànima
El Cicle de Cinefòrum de la Cooperativa ens proposa un intens recorregut per
diferents conflictes i lluites populars. El mes de febrer, en coorganització amb la
Plataforma “Caldes de Montbui Decideix” oferim dos documentals força relacionats
amb la propera consulta popular del 28 de febrer. El mes de març sabrem més del
conflicte colombià amb “Guerrilla girl” i del conflicte basc amb “La pelota vasca”.
“Una fuerza más poderosa” (Un siglo de conflictos no violentos), en dues sessions,
ens mostrarà com, en paraules de Desmond Tutu “quan la gent vol ser lliure...
no hi ha res que l’aturi”. Tot plegat, uns llargmetratges que descriuen part de la
nostra història, de la nostra veu, i la nostra ànima.
SETMANA TRÀGICA
LA CIUTAT CREMADA
Una pel·lícula d’Antoni Ribas
Divendres 12 de febrer a 2/4 de 8 del vespre
A partir dels esdeveniments que van desembocar en la Setmana Tràgica, la
pel·lícula mostra una visió de la Catalunya de principis de segle: la burgesia
catalana, la Lliga Regionalista (partit burgès catalanista que va organitzar el
pistolerisme de mercenaris pagats per la patronal per a assassinar als líders
obrers), el naixement del moviment obrer anarcosindicalista català, la crema
d’esglésies a Barcelona i altres aspectes d’aquesta època convulsa.

SOBRE CATALUNYA
CATALUÑA ESPANYA
Una pel·lícula d’Isona Passola
Divendres 26 de febrer a 2/4 de 8 del vespre
“Cataluña Espanya” és un documental sobre el diàleg en la relació entre
Catalunya i Espanya, des del punt de vista econòmic, filosòfic i històric, no
polític. Per això entrevista pensadors coneguts que han reflexionat sobre el
tema des del punt de vista teòric. Aquest documental pretén ser un element
de reflexió sobre les tensions territorials que existeixen a Espanya per obrir
punts de vista des de la màxima llibertat d’expressió.
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UNA DONA A LES FARC
Guerrilla Girl (54’)
Una pel·lícula de Frank Piasecki Poulsen
Divendres 12 de març a 2/4 de 8 del vespre
Amagat en la profunditat de la selva colombiana es troba un camp d’entrenament
de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC). El director danès
Frank P. Poulsen i el seu equip van creuar la frontera clandestinament i van
assolir arribar a aquest campament mòbil per a documentar la preparació
d’Isabel, de 21 anys, per a lluitar contra el règim. Això ens aproxima a una
visió del rostre humà dels combatents.

SOBRE EUSKADI
LA PELOTA VASCA (115’)
Una pel·lícula de Julio Medem
Divendres 26 de març a 2/4 de 8 del vespre
El conflicte basc és analitzat i comentat per setanta persones davant la càmera de
Medem en típics espais de la geografia d’Euskadi: frontons, penya-segats, platges,
forests de caserius. Des de la diversitat d’aquestes veus Julio Medem composa un
complex teixit d’opinions i moments històrics concebut des d’un doble compromís
ètic: l’oposició a la violència i la invitació a un diàleg polític. Un exercici de llibertat
d’expressió que no va rebre la comprensió de tots els sectors a Espanya.

UN SEGLE DE CONFLICTES NO-VIOLENTS
UNA FUERZA MÁS PODEROSA (180’)
Una producció d’Steve York
Divendres 9 d’abril a 2/4 de 8 del vespre (Part I)
Divendres 23 d’abril a 2/4 de 8 del vespre (Part II)
Aquest documental tracta sobre moviments populars que lluiten contra règims
o forces militars aferrades al poder amb armes diferents als fusells i les bales,
a partir de la no-violència. Boicots, renúncies i desobediència civil són recursos
de resistència davant les operacions dels governants que sovint aconsegueixen
una alta adhesió popular.

ENTRADA LLIURE A TOTES LES SESSIONS
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Exposicions

Excursió

Fotografia

Catalunya Nord

Venècia i les illes
de la Llacuna

Vilafranca de Conflent
Cova Les Grans Canaletes

Obres del soci Fulgenci Farré Mestre.
19 de febrer, a les 7 de la tarda, inauguració i
xerrada-col·loqui.
Exposició fins el 21 de març
Entrada lliure

Pintura

Eines de nàufrag

Sortida de Barcelona direcció Puigcerdà. Tot veient
poblacions típiques de muntanya i un paisatge
meravellós de la vall, arribarem a la població de
Vilafranca de Conflent, ciutat fundada entre el 1088 i
el 1090 pel comte de Cerdanya Guillem Jordà.
L’any 1092 Guillaume Raymond, comte de la
Cerdanya, atorga la carta de fundació de la vil·la; on
els privilegis i les exempcions fiscals afavoririen tots
aquells que desitgessin instal·lar-s’hi. Això determina
la construcció d’un primer recinte fortificat que es
veu ampliat i reforçat amb el ritme del creixement
econòmic de la vil·la, en els segles XII, XIII i XIV. En
conjunt, la vila ens ofereix un recorregut de gran
interès històric i arquitectònic.
Tot seguit visitarem la cova Grans Canaletes,
reconeguda com una de les més importants de
Catalunya. Allí dins tot és espectacular. Amb els
seus 26,5 km topografiats constitueix una xarxa de
galeries i sales d’extraordinari interès.

Obres del soci Antoni Carné
Inauguració divendres 9 d’abril
a les 8 de la tarda.
Exposició fins el 2 de maig
Entrada lliure
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El 1978, Edmond Delonca va trobar Henri Salvayre,
hidrogeòleg i especialista del món subterrani i junts
van començar l’exploració que permeté descobrir la
sala blanca el 8 de maig de 1982, i arreglar la cova
per fer una part turísticament visitable.
Diumenge 18 d’abril
Hora de sortida a confirmar
Preu: 49,50 euros

CONSUM RESPONSABLE

Drets i deures de la persona consumidora

Les rebaixes
Davant la campanya de rebaixes cal tenir en compte criteris de consum responsable
i estar al cas dels drets i deures que ens afecten com a consumidors. Recollim els
consells de l’Agència Catalana del Consum.

De cara a la campanya de rebaixes, tant d’estiu que
comença l’1 de juliol a tot Catalunya i que finalitza el 31
d’agost (ambdós inclosos), com d’hivern que comença
el 7 de gener i finalitza el 6 de març (ambdós inclosos),
l’Agència Catalana del Consum recorda que fer rebaixes
és una decisió de cada comerciant, el qual també en
decideix la durada que pot oscil·lar entre una setmana
com a mínim i dos mesos com a màxim.
L’ Agència Catalana del Consum recomana a les persones
consumidores i usuàries seguir els consells següents:

•

Feu una llista dels productes que us interessen,
d’acord amb el vostre pressupost.

•

Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar
sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador
com a l’interior de l’establiment.

•

Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa
qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no
ha de tenir defectes.

•

Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de
vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes
en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els
productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.

•

Comproveu si l’establiment admet les targetes de
crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així,
també ha d’admetre aquest sistema en període de
rebaixes.

•

Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions
d’ús i les característiques del producte. Els productes
han d’estar etiquetats en català i/o castellà.

•

Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la
factura, ja que n’és la garantia. També cal que
conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del
producte juntament amb les seves característiques. Si
detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a
l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet
o la factura de compra.

•

Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el
producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi.
L’establiment no té l’obligació de canviar un producte
que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.

•

Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de
reclamació/denúncia.
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SERVEIS ALS SOCIS

Nous avantages per als socis
15% de descompte sobre els nostres honoraris als socis de Cooperativa 70
Informació sense compromís
C/ Sant Pau, 24 · 08140 Caldes de Montbui
Telèfon 93 865 38 90 · Fax 93 865 50 03
despatx@pradasimarti.com
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Programari lliure a COOP 70
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.

Vine a dinar a la Cooperativa

S’està consolidant l’èxit i la gran acollida del servei de menús diaris de la Cooperativa.
Cada dia són més les persones que opten per aquesta oferta basada en un ampli
assortit de productes de primera qualitat i la possibilitat de triar un menú equilibrat
i sà, ajustat a les necessitats nutritives i als gustos de cadascú.
Ara, a cadascun dels socis i les sòcies, la Cooperativa li enviarà com a obsequi
d’aniversari un targetó de 4x3 per a una persona en el servei de dinars, és a dir, que
després de dinar a la cooperativa tres vegades, el quart àpat li surt gratuït.
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Les activitats dia a dia
Gener
Dissabte 30
Sessió demostració Shiatsu
A les 11 del matí

Febrer
Dilluns 1
Inici grup de 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 3
Continuació taller de Patchwork
A les 4 de la tarda
Divendres 5
Mostra de jocs de taula
A les 6 de la tarda

Divendres 12
Cinemes.coop
La Ciutat Cremada
A 2/4 de 8 del vespre
Divendres 19
Xerrada Col·loqui i Inauguració
Exposició fotogràfica del soci
Fulgenci Farré
Venècia i les illes de la Llacuna
A les 7 de la tarda
Divendres 26
Cinemes.coop
Cataluña Espanya
A 2/4 de 8 del vespre

Març
Divendres 5

Divendres 9
Cinemes.coop
La fuerza más poderosa (part I)
A 2/4 de 8 del vespre
Inauguració exposició
Obres soci Antoni Carné
A les 8 del vespre
Divendres 16
Mostra de jocs de taula
A les 6 de la tarda
Diumenge 18
Excursió
Vilafranca de Conflent.
Cova les grans Canaletas
Hora sortida per confirmar

Mostra de jocs de taula
A les 6 de la tarda

Divendres 23

Divendres 12

Cinemes.coop
La fuerza más poderosa (part II)
A 2/4 de 8 del vespre

Inici curs d’introducció al Shiatsu
A les 11 del mati

Cinemes.coop
Guerrilla Girl
A 2/4 de 8 del vespre

Dilluns 8
Inici del curs d’informàtica
Programari Lliure
A 2/4 de 6 de la tarda

Divendres 26
Cinemes.coop
La pelota vasca
A 2/4 de 8 del vespre

Dissabte 6

Abril

VINE A DINAR A LA COOPERATIVA

