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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
“Participacions preferents” i “Deute
Subordinat Perpetu”
Avís als clients de Catalunya Caixa
Catalunya Caixa no està adherida al sistema arbitral
de consum, però, com ha informat l’Agència Catalana
del Consum (ACC), ha agafat el compromís d’estudiar
cas per cas i així poder determinar els casos en què sí
que accepta l’arbitratge de consum, ja que aquest és
voluntari i no es pot obligar a l’entitat a acceptar-lo.
Per fer efectiva la reclamació, s’han de reunir tots els
documents que es tinguin (ordre de compra, extractes dels
abonaments d’interessos, contractes, test d’idoneïtat,...)
i fer la reclamació presencial o per Internet.
Presencial: s’ha d’omplir el “Model de reclamació/
denúncia” i portar-lo a l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor, a l’Oficina Comarcal
d’Informació al Consumidor o a les oficines de
l’ACC, amb els documents adjuntats.

reclamació judicial i esperant a què l’entitat accepti
l’arbitratge
•

o si el client ha iniciat tràmits a través d’una
organització de consumidors, els hi haurà de
preguntar si aquests han iniciat la via judicial. En cas
afirmatiu, hauran de retirar la reclamació judicial
de la mateixa manera que en el cas anterior.

*Article resumit i adaptat de la web de l’Agència Catalana
del Consum http://www.consum.cat/ecofin_webacc/
AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=77&idioma=1

Per Internet: emplenant el formulari de
reclamació / denúncia i adjuntar tota la
informació a http://sic.gencat.cat/sicweb/AppJava/
formulariReclamaWeb.do
Així doncs, si l’entitat accepta l’arbitratge, queda exclosa
la via judicial, i per tant:
•

si el client ha iniciat la via judicial només podrà
accedir a l’arbitratge retirant prèviament la

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
C. Font i Boet, 7 Caldes de Montbui
Dimarts i dijous de 10 a 1 del migdia i dimecres de 5 a 7 de la tarda
omic@caldesdemontbui.cat
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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Seguretat a les instal·lacions de gas
Des de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa
i Ocupació s’ha signat un conveni de col·laboració amb el sector del Gas per tal d’engegar
una campanya de seguretat en les instal·lacions domèstiques de gas.
L’objectiu principal de la campanya és conscienciar a l’usuariat de la importància del bon ús i manteniment dels
aparells per tal d’augmentar la prevenció i millorar l’eficiència, i és per això que es volen fer arribar un seguit de
consells als usuaris.
Aquests consells són els següents:
•

en els aparells on hi hagi flama, comprovar que la combustió sigui completa (la flama ha de ser de color blau
i silenciosa)

•

mantenir lliures i netes les reixes de ventilació

•

mantenir lliures i nets els conductes de sortides de fum

•

garantir el correcte estat dels aparells de gas butà, de manera que el tub flexible i el regulador no presentin
deficiències

•

fer el manteniment adequat de les instal·lacions receptores de gas. Es recomana fer una revisió anual just
abans de l’hivern (si la caldera és de gas natural és obligatòria)

•

en cas de sentir olor de gas, cal tancar la clau de pas, facilitar la ventilació de l’habitatge i no encendre
interruptors ni flames.

La difusió d’aquests consells es farà a través de l’edició de tríptics i imants.

*Article resumit i adaptat de la web de
la Generalitat http://www10.gencat.
cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/20
12/21214seguretatalesinstallacionsde
gas.jsp

A més a més, pots consultar l’article publicat al Butlletí núm. 25 (maig - juliol 2011) on apareixen tot un seguit de
recomanacions a les persones usuàries del gas butà i del gas natural. O el pots consultar a l’apartat “Foment del
consum responsable” del web de Cooperativa 70.
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PROGRAMACIÓ
Gener - Març

Cursos i tallers
Manualitats per a la llar

Patchwork
El Patchwork és una tècnica per ajuntar robes, colors i formes de manera
creativa. Les classes de Patchwork desenvolupen les capacitats de creació
artística amb una àmplia varietat de coneixements pràctics i de materials per
treballar amb formes i colors.
Els dimecres, de 4 a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
Aquest any en iniciar el taller de còmic-manga ens proposarem un repte
nou per anar més enllà d’explicar històries mitjançant el dibuix i que tot
quedi a casa. Sortirem afora perquè tothom ho vegi: farem una revista,
la nostra revista. Aprendrem a planificar les seccions, els continguts,
els diferents apartats que considerem entre tots, la línia editorial, el
seu nom, etc. Tots amb les seves habilitats hi participaran i en farem
tants números com en siguem capaços. Continuarem fent dibuixos,
aprendrem a dibuixar encara més i farem una revista. Per tal de dur a
terme una bona coordinació seria desitjable que tots, si és possible, poguessin assistir el mateix dia.

Dies possibles: dimecres o dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preus mensuals per una sessió setmanal · 35 euros
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
Lleure

Curs de fotografia digital
El curs et permetrà adquirir coneixements tècnics sobre la càmera digital,
la composició fotogràfica i aprendre el funcionament de les opcions de la
càmera, il·luminació, composició de l’escena i la profunditat del camp.
També adquiriràs coneixements del procés d’edició digital i retoc de les teves
fotografies. Es faran sortides pràctiques a l’exterior.
Els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre · Preu: 85 euros mensuals
Data d’inici: a determinar

Aprèn a ballar Swing
Prova-ho!
El proper dijous 31 de gener, de 7 a 8,
vine a la sessió gratuïta

Aprèn a ballar Swing, un dels balls més animats, divertits
i complerts.
Precursor d’altres balls com el Rock”n”Roll.
No cal que hagis ballat mai, t’ensenyem des del nivell 0.
Millor porta’t la parella de ball.
Els dijous de 7 a 8 del vespre · Preu: 90 euros trimestrals per alumne
Data d’inici: dijous 7 de febrer

Gastronomia

Taller “Aprèn a fer Cupcakes”
En aquest taller aprendràs a realitzar la massa i enfornar correctament
perquè no es ressequin i les Cupcakes surtin igualades. Aprendràs
diferents mètodes de decorar les Cupcakes, realitzaràs decoracions
amb manega pastissera i Fondant, utilitzaràs talladors, motlles de
silicona, texturitzadors i tot allò que cal per realitzar les teves dolces
creacions. En finalitzar t’emportaràs a casa totes les teves creacions.
El divendres 8 de febrer de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 30 euros (màxim 6 persones)
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
Idiomes

Conversa en anglès per adults
Per conèixer i no perdre el coneixement d’una llengua, cal practicarla. Per això, amb els grups de conversa en anglès podrem posar en
pràctica aquesta llengua, parlant de diferents temes que t’agradin o et
puguin ser útils, a través dels quals aniràs també incorporant vocabulari
nou que t’ajudarà a superar situacions amb les que et puguis trobar o
simplement trobaràs l’espai on practicar una llengua que t’agrada i que
potser en el teu dia a dia no t’és fàcil posar en pràctica.
Nivell 0: els dilluns de 6 a 7 del vespre
Nivell 1: els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí
Nivell 2: els dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia
Preu: 30 euros mensuals

Classes de reforç escolar

•
•
•

Reforç de Primària i ESO.
Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
Activitats lúdico-acadèmiques a través de tallers.

Per a consultar preus i horaris, o obtenir més informació:
Trucar al 938.654.530 o a través del correu electrònic anna@cooperativa70.coop

Ser soci de Cooperativa 70 té molts avantatges
ra
Si enca

ets:

i
’n soc

no ho

Fes-te

Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit
d’avantatges, com els descomptes en els serveis de cafeteria, els preus
especials en els productes de comerç just i de cooperatives catalanes
i els descomptes a diversos establiments comercials i empreses de
serveis amb conveni amb la Coperativa.
Aquests avantatges es fan extensius a tots els membres de la unitat
familiar (cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència
de la seva orientació sexual, els descendents i ascendents comuns i els
de qualsevol d’ambdós que convisquin amb el soci).

Per fer-se soci només cal fer un únic pagament de 18 euros per a tota la unitat familiar,
sense quotes addicionals ni de manteniment
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SERVEIS ALS SOCIS

Comerç just

Productes d’alimentació: Cacaus i xocolates, cafès i infusions, pasta, mel, melmelades i molts productes més de
gran qualitat. Productes d’artesania: decoració, bijuteria, bosses i motxilles, moda, complements i decoració.
Visita els productes d’artesania al web http://www.cooperativa70.coop/index.php/botiga

Productes cooperatius catalans

NOU!!
Ecològic

Oli verge extra
Denominació d’Origen Les
Garrigues, elaborat per la
Cooperativa d’Alcanó.

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

Vi Blanc de Serè
D.O. Costers del Segre
Cooperativa de
l’Olivera

Primers vins negres
D.O. Costers del Segre
Cooperativa de
l’Olivera

20 Euros garrafa de 5 l.

13 euros l’ampolla

6 euros l’ampolla

7,50 euros l’ampolla

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

2,50 Euros/unitat
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Casal de Nadal 2012
Un any més s’ha realitzat el Casal de Nadal del 24 de desembre al 4 de gener amb gran èxit. És una altra de les
activitats consolidades a Cooperativa 70. Amb l’aforament complet, la canalla va posar en marxa la seva creativitat,
la seva imaginació, la seva destresa i el seu esforç a partir de la realització de diferents tallers i activitats. Des de
la creació de màscares de guix a la construcció de teatres per a realitzar ombres xineses, han estat algunes de les
activitats que els han fascinat.
Esperem poder repetir l’experiència durant les vacances de Setmana Santa. Ja informarem als socis a través del
correu electrònic i del web de Cooperativa 70.

Nous avantatges pels socis
Si tens una empresa o un negoci i vols oferir algun tipus d’oferta / descompte als socis de Cooperativa 70, només
has de posar-te en contacte amb nosaltres i explicar-nos-ho. Apareixerà publicat al Butlletí trimestral, al web i a la
pantalla informativa que disposem en el Local.
Ho pots fer a través del correu electrònic de coop70@cooperativa70.coop, del telèfon 938 654 530 o presencialment
al Local de la Cooperativa.

Avantatges pels socis
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
A la Cooperativa s’està coent “El Caldo”.
A partir del 4 de febrer podràs tornar a dinar
al Local sota un nou projecte.
Vine a conèixer-lo el proper
divendres 1 de febrer a partir de
les 6 de la tarda.
En breu rebràs més informació.

Les activitats dia a dia
GENER

FEBRER

Dimarts 8

Dijous 10

Divendres 1

Continuació Curs Conversa en
anglès
Nivell 1: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del
matí
Nivell 2: de 2/4 d’11 del matí a 2/4
de 12 del migdia

Continuació Curs Dibuix i
Il·lustració

Inauguració Exposició Diables
A les 7 del vespre

De 6 de la tarda a 8 del vespre

Dimecres 9

Continuació Curs Conversa en
anglès
Nivell 0: de 6 de la tarda a 7 del

Continuació Curs Patchwork
De 4 a 6 de la tarda
Continuació Curs Dibuix i
il·lustració
De 6 de la tarda a 8 del vespre

Dijous 7
Dilluns 14

vespre
Dijous 31

Inici curs “Aprèn a ballar Swing”
De 6 a 8 del vespre
Divendres 8
Taller “Aprèn a fer Cupcakes”
De 7 a 8 del vespre

Sessió gratis - Vine a provar a
ballar Swing
De 7 a 8 del vespre
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