Unicoop
Cultura

Unicoop Cultural SCCL és una empresa de serveis socioculturals
dedicada al cultiu del temps lliure i l'organització d'activitats
culturals, especialitzada en l'àmbit de les arts escèniques en general
i en aquelles adreçades a tots els públics en particular.

Unicoop Cultural és propietària i gestora del
Teatre de l'Aurora, una sala independent de
110 localitats apta per a tot tipus de
manifestacions artístiques de petit format. Un
espai cultural nascut amb la voluntat de
mostrar, en totes les seves dimensions, les
representacions artístiques més diverses i,
especialment, aquelles que aportin facetes
noves i innovadores dins l'àmbit de les arts de
l'espectacle. Compta amb una programació
estable de teatre, música i dansa des de la
tardor de 1996. El Teatre de l'Aurora és
membre de l'Associació d'Empreses de Teatre
de Catalunya (ADETCA), la Coordinadora de
Teatres Independents de Catalunya (CTIC) i la
Xarxa de Teatres Alternatius.
A més de l'exhibició d'arts escèniques, el
Teatre de l'Aurora es dedica a la producció
d'espectacles principalment adreçats a tots

els públics. El nostre compromís és contribuir
a la millora del sector professional que es
dedica al teatre familiar en el panorama
català. Des de l'any 2005, el Teatre de l'Aurora
ha participat en més de 12 coproduccions
amb companyies professionals catalanes.
Aquest espai cultural situat al carrer de
l'Aurora, 80 (a la cèntrica plaça de Cal Font
d'Igualada) també és un casal d'entitats (acull
nou entitats igualadines que agrupen uns
2.000 socis) i ofereix serveis de lloguer dels
seus espais (per a reunions, assaigs,
conferències, etc.) per a empreses i entitats.
La història d'Unicoop Cultural, i la del Teatre
de l'Aurora com a motor d'aquest projecte,
està lligada a la suma de la voluntat, el
compromís i l'esforç de moltes persones que,
amb la seva dedicació altruista durant molts
anys, han aconseguit que aquest espai
independent de cultura sigui avui una realitat
viva.
Gràcies a totes aquestes persones i al suport
d'entitats, empreses i institucions, Unicoop
Cultural continua treballant per tal de crear
valor cultural i social de forma sostinguda a
Igualada i la comarca de l'Anoia.

UEA Magazine Cultura

La nostra missió és proveir els nostres usuaris
dels productes culturals i serveis de major
qualitat. Ens recolzem en la nostra experiència
de més de 15 anys i la nostra vocació de servei
públic per contribuir que la cultura sigui
accessible per a tothom, sense buscar
l'obtenció de beneficis econòmics però sí la
sostenibilitat del projecte.
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Els menjadors escolars,
una proposta
d'acció social per
a les empreses
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La malnutrició infantil té greus conseqüències tant per al
desenvolupament físic com intel·lectual dels nens i les nenes. Els infants
desnodrits tenen una alçada i un pes per sota de la mitjana recomanada
per l'Organització Mundial de la Salut. A més, en arribar a l'etapa
d'escolarització, aquests nens tenen problemes de concentració i
aprenentatge. Sovint, els dèficits en l'alimentació que han rebut en
provoquen l'absentisme escolar i, provoquen, finalment, l'abandonament
prematur de l'educació a l'etapa primària.

Aquests menjadors milloren directament
la qualitat de les dietes poc variades o
mancades d'elements bàsics. Les famílies
dels alumnes que els utilitzen valoren un
doble profit per als seus fills: alhora que
s'eduquen, reben aquesta alimentació. Es
tracta d'un estalvi i un profit per a les
famílies que pot ser decisiu a l'hora de
decidir si el nen o la nena van a l'escola o
es queden a casa treballant amb la família.
Els menús dels menjadors tenen una
supervisió de nutricionistes, i tenen
menús variats que inclouen fruites,
verdures, carn i peix. A més de canviar
cada setmana, els menús s'adapten a les
edats dels nens i als aliments frescos
disponibles segons la temporada.
PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT
Les mares dels alumnes són les
encarregades voluntàries de preparar i
servir els aliments, i tenen cura de la
neteja del menjador. Cada any, totes les
mares reben una formació sobre nutrició i
sobre la higiene en la preparació dels
menjars. Aquestes pràctiques d'higiene, i
els nous menús que coneixen al menjador,
els porten després a les seves cases, de
manera que s'aconsegueix una millora
general de la salut de la comunitat.

Un comitè de vigilància es fa càrrec de
cadascun dels menjadors: Hi són presents
un pare de família, 1 mestre i un nen, que
vetllen pel bon funcionament del
menjadors.
Com a complement d'aquest programa de
menjadors escolars, Global Humanitària
controla l'estat de creixement i salut dels
nens, pren mesures de tallatge i pes i du a
terme tractaments mèdics relacionats
amb la salut alimentària.
Cada cop més, aquests programes
integren elements per fer-los
autosostenibles, com ara la creació d'horts
escolars. Aquests horts, també mantinguts
per les famílies o per grups de persones
de la comunitat, produeixen part dels
aliments del menjador. Alhora, poden
generar un excedent que pot vendre's i el
guany queda integrat en un fons comú per
afrontar imprevistos i millores per a tota la
comunitat.
COL·LABORACIÓ BASADA EN LA
CONFIANÇA I EL VALOR
La voluntat de l'empresa de ser una part
en la construcció d'un món més just pot
canalitzar-se mitjançant la cooperació
internacional, invertint en iniciatives que
generen desenvolupament i impulsen la
igualtat d'oportunitats.
Global Humanitària ofereix a les empreses
que hi volen exercir l'acció social
empresarial un ventall d'alternatives que
van des de la col·laboració per al
finançament de projectes fins a la
sensibilització interna o el patrocini
d'esdeveniments.

Mitjançant el finançament de projectes,
l'empresa pot fer una aportació
econòmica anual fixa o variable- a algun
dels projectes de cooperació de l'entitat
afí al sector o la vocació social de
l'empresa.
Sovint, les empreses també volen
apadrinar nens i nenes dels països on es
duen a terme els projectes i també
impulsen campanyes d'apadrinament
internes, de manera que són els mateixos
empleats qui, amb el suport de l'empresa,
es poden vincular amb alguns dels
beneficiaris de la seva acció solidària.
El patrocini d'activitats és una iniciativa
que pot partir de la mateixa empresa, i
que vincula algun esdeveniment
corporatiu amb la sensibilització i la
captació de fons. Aquest patrocini també
pot implicar els treballadors i els clients
d'una empresa.
També hi ha la possibilitat que l'empresa
s'involucri en accions de sensibilització
vinculades a les campanyes de la mateixa
entitat, com ara les que manté per lluitar
pel dret a l'educació i contra el treball
infantil, i a favor dels Drets Humans. A
l'hora de donar suport a aquestes
campanyes, hi ha la possibilitat de fer
accions a mesura de l'interès de
cadascuna de les empreses.
Per a més informació:
Rubén Hernández
932 455 111
empresas@globalhumanitaria.org
www.globalhumanitaria.org
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Des de fa més de 10 anys, Global
Humanitària construeix, condiciona i
manté menjadors vora les escoles a 7
països. Només a Perú, durant el 2010, més
de 3.000 nens hi van poden menjar durant
tot el curs escolar, tot just després
d'acabar les classes, en algun dels 15
menjadors que hi ha a comunitats de
l'altiplà.
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En aquest espai donem la benvinguda als nous socis que han passat a formar
part de la nostra associació i que fan de la UEA una enttat més representativa.
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ESTUDI DISSENY ESTEVE ESTIVAL Y.
Estudi de Disseny
IGUALADA
652795653
www.eeyeey.com

TECHDERMA, S.L.
Distribució d'equipament mèdic
HOSPITALET
931130051
www.techderma.com

FIATC ASSEGURANCES
Assegurances
BARCELONA
607182908

UBIQUAT TECHNOLOGIES, S.L.
Enginyeria del software
IGUALADA
931160251
www.ubiquat.com

BBVA
Banc
IGUALADA
938017090

M. ARRUÉ, S.L
Pintura, venda i col·locació de fusta
IGUALADA
938036868

BAR LA SEGARRA
Hostaleria
SANTA COLOMA DE QUERALT
977881430

TOP TENNIS
Gestió escoles de tennis
IGUALADA
679495786
www.toptennis.cat

TORRES MASIP CB
Plats cuinats i servei de càtering
IGUALADA
938037862
www.cuinatstorres.com

XARXA GRÈRA
Xarxa social per a PIMES
MANRESA
629572009
www.grera.net

GEPEAC, S.L.
Gestió i assessorament en seguretat alimentària
IGUALADA
938045446
www.gepeac.com

NUSS DISSENY GRÀFIC, SCP
Disseny i Muntatge de fires i casaments…
ARTÉS
646605750
www.nuss.cat

GOURMET SELECTION
Hostaleria- alimentació
IGUALADA
938054287
www.gourmet-selection.com

ABACUS COOPERATIVA
magatzem logístic
VILANOVA DEL CAMÍ
932178166
www.abacus.coop

UNICOOP CULTURAL, S.C.C.L
Programació i gestió cultural
IGUALADA
938050075
www.teatreaurora.cat

SOIMER TELECOMUNICACIONS, S.L.
Envolvents metàlics per electrònica i telecomunic.
ÒDENA
938068661
www.soimer.com

AGROMEIXACARI, S.L.
Agricultura, ramaders
LA LLACUNA
938976144
www.calmeixa.com

IBPRINT, S.C.P.
Venda de maquinària, serigrafia i tampografia
IGUALADA
938029696
www.ibprint.es

CRAFT ACCOUNTING
Assessorament i gestió pimes i autònoms
CARME
693592108
www.craftac.com

IBERPACK ANOIA S.L.
Arts gràfiquEs
CAPELLADES
938010919
www.iberpack.net

ASSEGURANCES CATALANA OCCIDENT, S.A.
Assegurances
IGUALADA
938054444

MÚTUA IGUALADINA
Mútues i assegurances salut
IGUALADA
938032796
www.lamutua.net

EUROPEAN MARKET'S S.L.
serveis
IGUALADA
938032585

JAUME NOGUERA CAPDEVILA
Fotografia i disseny
IGUALADA
938040802
www.jaumenoguera.com

GERMANS CORBALÁN & ÁLBAREZ
Transport de mercaderies
IGUALADA
938052233

ECOESTUDI SIMA, S.L.P.
Consult. Medi Ambient i Prevenció de Legionella
IGUALADA
637437234
www.ecostudi.com

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, S.L.
Fabricació de maquinaria grícola
CALAF
938680060
www.solagrupo.com

DB SCHENKER SPAIN-TIR
Transport de mercaderies
BARCELONA
934042626
www.dbschenker.com

ANOIA ESPORTS, S.L.
Activitat física i salut
IGUALADA
938043883
www.infinit.cat

LLIBRERIA AQUALATA
Llibreria
IGUALADA
938051029
www.llibreriaaqualata.blogspot.com

LITE ENERGY ESPAÑA, S.A.
Venda al major de bateries d'automoció
ÒDENA
938019031
www.liteenergy.es
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DINS DE L’ORGANITZACIÓ, SEMPRE HI HA PECES CLAU.

GAMMA CITROËN BUSINESS
CITROËN prefereix TOTAL

CONSUM MIXT (L/100 KM) / EMISSIÓ CO² (G/KM): C3: 3,8-6,9 / 99-158, C4: 4,2-6,9 / 109-159, C5: 4,6-7,3 / 120-189

UNA BONA OPCIÓ PER MILLORAR EL SEU NEGOCI.
Tota estructura empresarial ha de recolzar-se en certs valors de seguretat, talent i fortalesa. Per això, tots, del primer al darrer
del seu equip, han de correspondre´s amb aquesta imatge. A dins, amb les seves capacitats personals, enfora amb la gamma
Citroën Business. Per a transmetre una imatge segura de la seva empresa, forta i sòlida, tenim l´equip que li fa falta.

AUTO ANOIA,SA
Avgda. Mestre Montaner, 88 - Igualada - Tel. 938 017 377
|
Avgda. Comte Llobregat,16 - Martorell - Tel. 937 766 951
info@autoanoia.com

