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Agència Catalana del Consum

El crèdit ràpid. Què és i què cal tenir en compte a 
l’hora de contractar-lo.

És un tipus de crèdit que s'atorga a un consumidor en un 
termini molt breu de temps per a satisfer determinades 
necessitats econòmiques  d'entre els 600 euros i 6.000 
euros, aproximadament.

1. Avantatges:  

•	 Són de ràpida tramitació.

•	 Demanen poca documentació, normalment sol 
ser suficient amb una nòmina de treball, un rebut 
domiciliat i el DNI.

•	 Es disposa dels diners en un termini breu, 
normalment de 24 a 48 hores després d'acceptar 
la sol·licitud.

•	 No cal justificar el motiu pel qual es demana el 
crèdit. Solen oferir condicions favorables pel que 
fa als terminis de devolució del crèdit.  

El crèdit ràpid. Què és i què cal tenir en 
compte a l’hora de contractar-lo.

2. Inconvenients:

•	 Els interessos en la majoria dels casos són molt 
elevats (en la majoria el TAE supera el 20%).

•	 En tenir una tramitació ràpida de vegades abans de 
signar el crèdit no es disposa de tota la informació 
necessària.

3. Qui ofereix aquests crèdits?

•	 Els Bancs, les Caixes o els Establiments Financers 
de crèdit, que estan supervisats pel Banc d'Espanya 
(inscrits en el Registre del Banc d’Espanya). 

•	 Les Empreses que es dediquen professionalment 
i directament a la concessió de crèdits, sense estar 
supervisades pel Banc d’Espanya (no inscrites en el 
Registre del Banc d’Espanya). 

•	 Els Intermediaris financers, que són empreses 
que actuen com a intermediaris financers entre 
els consumidors i les entitats de crèdit, cercant les 
millors condicions financeres en el mercat. Per tant, 
cal assegurar-se de quina és exactament la gestió 
d’aquesta empresa i informar-se del cost real de la 
seva gestió com a intermediària. 

A la pàgina web de Consum.cat hi ha un article que parla sobre els serveis financers, des d’hipoteques fins a 
préstecs. En aquest article destaquem l’anomenat “crèdit ràpid”. Tot i així, si es vol informació d’altres tipus de 
serveis financers, es pot consultar l’article sencer al següent enllaç:

http://www.consum.cat/temes_de_consum/serveis_financers_3/index.html



CONSUM RESPONSABLE

3

4. Què cal tenir en compte?

Publicitat

Es pot trobar aquest tipus de crèdit anunciat en diferents 
mitjans de comunicació (premsa, televisió, ràdio ...) on es 
presenten com una manera ràpida i senzilla d'aconseguir 
diners.

Recorda que la publicitat és vinculant, i per tant, tot el 
que s'hi digui s'ha de complir.

En la publicitat que es faci d'aquest tipus de crèdit ha de 
constar:

•	 Les dades de l'empresa, amb el número de registre 
atorgat pel Banc d'Espanya si es tracta d’una 
entitat de crèdit.

•	 L’import del crèdit (mínim i màxim) i de les despeses.

•	 El tipus d’interès aplicable i la taxa anual equivalent 
(TAE).

•	 Els requisits per obtenir el crèdit.

•	 El termini en què es podrà disposar dels diners i el 
termini per retornar-los.

Oferta vinculant

Les empreses que ofereixen aquest tipus de crèdit tenen 
I'obligació de lliurar un document si l’usuari el demana, 
abans de signar res, on han de constar les condicions del 
crèdit, les dades de l’usuari i les de l’empresa. Aquest 
document és una oferta vinculant que obligatòriament 
han de mantenir durant com a mínim 10 dies hàbils.

Contractació

Per contractar un d'aquests crèdits, el primer pas el fa 
l’usuari amb una trucada telefònica o un correu electrònic 
(Internet), però a I'hora de signar el contracte, s’ha de fer 
des d’una oficina.

Quan se signa el contracte de préstec a I'oficina, ha 
d’estar exposat, com a mínim en català:

•	 Un cartell amb totes les tarifes que s'apliquen.

•	 Un cartell que informi que disposen de fulls de 
reclamació/denúncia.

•	 Disposar dels contractes com a mínim en català

Si s’accepta el contracte, s’ha de signar per duplicat i hi 
ha de constar com a mínim:

•	 Les dades de I'empresa amb el número de Registre 
del Banc d'Espanya.

•	 Les dades del consumidor.

•	 L'import total del crèdit.

•	 L'interès aplicable i les despeses.

•	 La quota mensual a pagar.

•	 La forma de pagament.

•	 El número de mensualitats.

•	 La taxa anual equivalent (TAE).

•	 La informació sobre la necessitat de signar una 
assegurança d’amortització del crèdit.

•	 La informació, si s'escau, sobre el dret de revocació 
o desistiment del contracte que se signa si es fa 
fora d'un establiment mercantil (p.e. en una visita 
d'un comercial al nostre domicili).

•	 Reemborsament anticipat: en qualsevol moment 
es pot pagar I'import total del crèdit i cancel·lar-lo, 
però s’ha de tenir en compte que en el contracte 
pot constar una compensació, la qual no pot excedir 
de l’1,5 % del capital reemborsat anticipadament 
o del 3% del capital, segons els casos.



4

PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY

PROGRAMACIÓ
ABRIL - JUNY

Cursos i tallers
Fotografia i lleure

Reforcem els nostres coneixements 
fotogràfics (nivell 2)

Els dimarts i els dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre 

Preu: 80 euros el curs

Inici: dimarts 7 d’abril

Ja sabem triar el diafragma, escollir la velocitat, sabem què passa amb la 

profunditat de camp, com afecta l’exposició al resultat, i ara toca practicar 

i conèixer els principis perquè la nostra fotografia expliqui quelcom més. 

Consolidarem el que hem après al curs d’iniciació i entrarem en els consells de 

la composició. Durada del curs: 1 mes (dues sessions setmanals de 2 hores). 

Salut

En aquest taller de memòria treballarem i estimularem les diverses àrees del cervell, 

mitjançant jocs i exercicis variats, realitzats en grup i d’una manera amena i divertida.

El taller és indicat per a tots aquells que estiguin interessats en exercitar la seva ment,  

prevenir el seu deteriorament i a més vulguin passar una bona estona en bona companyia.

Impartit per la llicenciada en psicologia Silvia López, sòcia de Cooperativa 70.

Els dijous de 2/4 de 10 a a 2/4 d’11 del matí (grup matí) o de 4 a 5 de la tarda 

(grup tarda) 

Preu: 20 euros mensuals

Memòria i estimulació cognitiva

Fotopassejades
Tot passejant pels racons i entorns propers a Caldes, practicaràs, parlaràs i 

resoldràs dubtes al voltant de la fotografia i la seva pràctica.

Els divendres 10 d’abril, 8 de maig i 12 de juny, 

de 6 de la tarda a 8 del vespre. 

Preu: gratuït per antics alumnes de cursos de fotografia impartits 

per en Quim Dasquens a Cooperativa 70. 

Per a nous alumnes 30 euros



5

PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY

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 1: els dimecres 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 

Per conèixer i no perdre el coneixement d’una llengua, cal practicar-la. Per 

això, amb els grups de conversa en anglès podràs 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. Amb una mestra nadiua. 

Consulta el teu nivell i incorpora’t al més aviat possible.

Conversa en anglès per a adults i per a infants

HORARI ADULTS HORARI INFANTS I JOVES

Els dilluns de 5 a 6 de la tarda i de 7 a 8 del 

vespre

Els dimarts de 5 a 6 de la tarda i de 7 a 8 del vespre  

Els dimecres de 5 a 6 de la tarda

Els divendres de 4 a 5  de la tarda

*Consultar quins són joves i quins infants al web

Preu: 35 euros mensuals

Curs de rus

L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma oficial a Rússia, 

Biolorússia, el Kirguizistan i el Kazakhstan. És un dels sis idiomes oficials de 

les Nacions Unides. És el quart idioma més parlat del món tenint en compte 

els parlants totals. 

Els divendres de 5 a 6 de la tarda

Preu: 30 euros mensuals

Idiomes

Italiano per piacere! 
“Italià per plaer!” és un curs adreçat a persones amb interès i ganes d’aprendre italià, 

tinguin alguns petits coneixements o no en tinguin. Es tracta d’aprendre italià pel plaer 

de poder parlar una nova llengua, a l’hora  que conèixer diferents aspectes de la cultura 

italiana (part de la seva història, algunes ciutats, costums, la cuina italiana, etc.). Fins i 

tot, en acabar el curs es podrà fer un viatge per la regió del Veneto (Verona, Piacenza, 

Padova i Venezia). Per fer el curs caldrà comprar un llibre que indicarà el professor i de 

tant en tant assumir el cost de les fotocòpies addicionals. 

Curs a càrrec de Jeroni Miguel, soci de Cooperativa 70, Doctor en Filologia i professor 

d’italià titulat per la Universitat de Siena (Itàlia).

Els dimecres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre o els divendres de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del 

vespre · Preu: 30 euros mensuals
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Arts plàstiques

Aquest any en 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. 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. 

Els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre 

Preu: 35 euros mensuals 

Dibuix de còmic i il·lustració

Emocions · Benestar personal · Salut

Taller pràctic vivencial,  en el que ens endinsarem en la meditació i practicarem 

tècniques de relaxació. Agafarem consciència del patrons mentals i de conducta 

que ens acompanyen en cada moment. Podrem observar què ens passa quan el 

que fem, sentim i pensem no estan en harmonia. Obtindrem eines  pel coneixement 

del nostre caràcter, per  experimentar i gestionar les emocions. 

Taller orientat a qualsevol persona amb inquietuds i curiositat per ampliar el 

coneixement sobre si mateix i la seva ment. 

A càrrec de Pau Porcel, terapeuta i investigador, amb més de 20 anys d’experiència 

en el camp de la teràpia holística i transpersonal. Formació en diverses disciplines 

de tècniques corporals, energètiques i mentals. Soci de Cooperativa 70

Grup matí: els dijous de 10 del matí a 12 del migdia

Grup tarda: els dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre 

Preu:  45 euros mensuals (Durant abril, maig i juny)

Fent, sentint i pensant

Lectura · Emocions · Benestar personal · Relacions humanes

El curs va adreçat a tothom que tingui interès per la lectura i que consideri que 

llegir pot enriquir la seva manera de ser i la seva manera d’interpretar la realitat 

que l’envolta. Es treballarà a partir de textos senzills, breus i de fàcil comprensió. 

Les classes seran actives, creatives i obertes al diàleg i al debat, que ens donaran 

les claus per a la interpretació de les lectures i dels aspectes que s’aniran tractant.

Curs a càrrec de Jeroni Miguel, Doctor en filologia i soci de Cooperativa 70.

Els divendres de 5 a 6 de la tarda 

Preu:  25 euros mensuals 

Llegir per créixer
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George Lucas és un famós productor, creador i empresari cinematogràfic, responsable 

de la nissaga de gran èxit Star Wars.

En aquesta conferència el filòsof David Mingall ens oferirà un NOU punt de vista 

sobre la figura de Lucas. Parlarem sobre un concepte cabdal en la seva filosofia, la 

Intuïció. Com el reconeixement, l’escolta i l’aplicació d’aquesta capacitat pot millorar 

la vida de les persones en tots els nivells.

Divendres 22 de maig a 2/4 de 7 de la tarda

Entrada lliure i gratuïta

George Lucas: Intuïció i Visió Interior

Xerrades · Conferències

Economia i finances

Col·loqui obert sobre les finances. L’objectiu és entendre millor les xifres de 

la teva empresa, aprendre a llegir-ne els resultats i balanços, i aprofitar-ne el 

coneixement per a treure millors resultats futurs. A càrrec de Jordi Dorado, soci 

de Cooperativa 70 i Gerent de l’empresa Estudis d’Hom, S.L.

Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda

Entrada lliure i gratuïta · Cal confirmar assistència al 93 865 45 30

Entendre les finances del meu 
negoci

Es treballarà sobre la utilitat del control de costos, com calcular rendibilitats i 

establir preus adequats. A càrrec de Jordi Dorado, soci de Cooperativa 70 i 

Gerent de l’empresa Estudis d’Hom, S.L.

Dijous 11 de juny a les 7 de la tarda

Entrada lliure i gratuïta · Cal confirmar assistència al 93 865 45 30

Control de costos i rendibilitat

Filosofia
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Segons les últimes dades, només al voltant d’un 8 % del total de joguines que actualment es troben al mercat són 

en català? I tu, jugues en català?

I tu, jugues en català?, és una nova campanya  del CPNL per 

fomentar el consum de jocs i joguines en català, en què també 

col·labora la Plataforma per la llengua.

L’objectiu de la campanya és fomentar l’ús de la llengua catalana 

en l’àmbit cultural i lúdic, i s’adreça als establiments comercials 

que venen jocs i joguines en català perquè els facin més visibles, 

els donin a conèixer i en fomentin l’ús i el consum entre els 

ciutadans.

Els comerços adherits els podeu identificar fàcilment perquè a l’aparador hi tenen exposada 

una capsa vermella envoltada de jocs i joguines en català. A més, els jocs i joguines tenen 

un adhesiu específic de la campanya que els fa visibles. 

                                        

L’oferta comercial de jocs i joguines en català (catàleg de jocs) i la relació de comerços de 

la comarca que s’hi han adherit els podeu trobar a http://www.cpnl.cat/jocs/

Sabies que...

L’apunt

Ajuntament de Català de Caldes de Montbui 
Oficina de Català 
Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56
a/e: caldes@cpnl.cat

El TERMCAT (Centre de terminologia) recull en aquest diccionari més 

de cent termes corresponents a jocs i joguines.

El món dels jocs obre un ventall molt variat que abraça des del joc de 

taula més tradicional (com ara puzles o trencaclosques, escacs, jocs 

de cartes, dames, dòmino, etc.) fins a les més recents aplicacions per a telèfons i tauletes, videojocs, jocs de rol, 

jocs de simulació, jocs d’habilitat i jocs d’estratègia.

Destaquem especialment els jocs relacionats amb el món de la llengua: jocs de preguntes i respostes, mots 

encreuats, el parauler (conegut amb les marques Intelect, Scrabble o Apalabrados), o els enigmes de l’Enigmàrius, 

de la mà de Màrius Serra.

A més de tenir al vostre abast el Diccionari de jocs i joguines, us convidem a veure el vídeo El català, una llengua 

per jugar!

Diccionari de jocs i joguines
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EDUCACIÓ
CoopEduca

Et recordem que els festius que afectaran a classes de reforç aquest tercer trimestre seran dijous 2 i dilluns 6 d’abril,  

dilluns 25 de maig, i dimarts 23 i dimecres 24 de juny. Recordar que el mes de juny es cobra sencer perquè es fa 

sencer, fins al dimarts 30. Si algú no compta en fer juny, ha d’avisar a principis de maig. I recordar que durant el mes 

de juliol es continuen oferint classes en horari de matí. Més endavant ja rebreu més informació.

També t’informem de les dues darreres entrades al bloc:

•	 L’assetjament escolar, també conegut com el Bullying, on es parla del reportatge de Roser Oliver i Lluís 

Armengol que es va emetre a TV3. 

•	 Què ha de saber un nen de 3 anys?, on es presenta un article de Gemma Cabezas, Mestra d’Educació 

Infantil de l’Escola Ardenya, publicat el 20 de novembre de 2014 a la revista de Psicopedagogia “Educat”.

Bloc Coopeduca

Per estalvi econòmic i per reduir el consum de paper en les comunicacions i així contribuir a la protecció del 

medi ambient, hem deixat d’enviar en paper el butlletí als socis. Pots trobar la versió impresa del butlletí al local i 

recorda que a través del lloc web de la Cooperativa 70 et pots mantenir informat de les diverses activitats que es 

van programant al llarg del curs i et pots descarregar la versió digital del butlletí.

Si encara no reps la informació per correu electrònic només cal que ens el facis arribar! 

També ens pots trobar a les xarxes socials com Facebook i Twitter. 

www.cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl 

www.twitter.com/Cooperativa70

Tens una hora lliure a la setmana? 

T’agrada parlar de molts temes? 

Tens ganes de parlar en català?

T’interessa conèixer gent d’aquí i d’allà?                    

Apunta’t al Voluntariat per la Llengua
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La benzinera de Cooperativa 70

L’Àgora ha organitzat dos concerts de tarda amb en Luis Robisco. El primer es va fer 

el 27 de desembre a duet amb la cantant Monica Guech. El segon, el 21 de febrer, 

amb la cantant Alba Marbà. Tots dos concerts han estat un èxit tant pel públic com 

pels artistes.

També, el dissabte 14 de març va organitzar una sessió de contacontes de la mà de 

Núria Adán, on la canalla i les seves famílies van gaudir molt tant de les històries com 

de la posada en escena de l’artista.

Gràcies a l’acollida de les diverses activitats, des de l’Àgora informen que seguiran 

programant activitats al llarg de l’any. Al soci se l’informarà per correu electrònic 

o per les vies habituals de comunicació (pàgina web, Facebook, Twitter, pantalla 

d’entrada) i a través de les cartelleres del poble. 

ACTUALMENT, DESCOMPTE DE 2 CÈNTIMS 

PER LITRE. NOMÉS PER ALS SOCIS (*).

RECORDA: PRIMER IDENTIFICAR-TE COM 

A SOCI, POSANT LA TARGETA ABANS DE 

TRIAR EL PRODUCTE.

Recent complert mig any de la seva obertura i posada en funcionament, estem contents de l’acceptació i la rebuda 

que ha tingut la benzinera a la zona. Tant socis com no socis gaudeixen d’una benzina de qualitat, microfiltrada, a 

baix cost. A banda, si ets soci de Cooperativa 70 i tens una empresa o ets autònom i necessites facturar, si et poses 

en contacte amb Cooperativa 70 t’informarem de com fer-ho. 

En breu disposarem dels punts de càrrega elèctrica.

Si encara no tens l’últim carnet de soci que et permet gaudir dels descomptes a la benzinera, truca’ns o vine a la 

seu social del carrer Font i Boet i te’l farem.

*El descompte aplicable al soci es pacta periòdicament amb Gas-Oils Rovira en funció de l’evolució de les vendes i dels preus de mercat, 

podent ser un descompte més gran o més petit. 

Mig any de l’estació de servei

L’Àgora · Cafeteria
Programació de concerts i altres
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Mig any de l’estació de servei
Nou avantatge per als socis

Recorda que el butlletí és trimestral i pot haver modificació en els descomptes en aquest període de temps. Per 

tal de consultar els descomptes vigents, sempre pots consultar a la pàgina web de la Cooperativa, a l’apartat 

“Descomptes als comerços” dins de la pestanya “Avantatges per als socis”

A Farmàcia de l’Ametller treballem per oferir una atenció 
individualitzada i professional, més enllà de la simple dispensació de 
medicaments. Els nostres serveis van destinats a facilitar i millorar el 
seguiment terapèutic i prevenció de patologies.

Realitzem controls de pes i tensió arterial de forma totalment gratuïta, 
seguiment durant l’embaràs, realització de SPD per a la correcta 
administració de medicaments. Avaluació del Risc Cardiovascular.

5% de descompte 
Directe sobre tots els productes de parafarmàcia.

Promoció no acumulable amb d’altres ofertes.

Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit 
d’avantatges com els descomptes a la cafeteria L’Àgora, 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 Cooperativa.

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

Fes-te’n soci

Ser soci de Cooperativa 70 té molts avantatges
Si encara no ho ets:

ESTÈTICA

5% de descompte en tractaments spa i ungles
C. Buenos Aires, 42 · Caldes de Montbui

93 865 13 63 · 649 446 328

Perruqueria. 
10% de descompte els dimarts, 

dimecres i dijous

P. Marquès, 10 · 08140 Caldes de Montbui
93 865 16 82

Avda. Pi i Margall 183 Local 2
Caldes de Montbui

938 65 49 96
Al costat de Caprabo
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CONVENIS COOPERATIUS

Abacus cooperativa ofereix a Coop 70 la tarifa reduïda  
(cost soci) en tots els seus productes, només a botigues:

Papereria, idiomes, llibreria, llibreria infantil, joguines, manualitats, 
text, puericultura i tecnologia.  

www.abacus.coop

Assegurances d’automòbil, 
llar, vida i accident; plans de 

pensions i d’estalvi

Informa’t a Cooperativa 70 

OCI I LLEURE

Carrer Major, 1 · 17856 OIX 
Tel. 972 29 43 47

www.hostaldelarovira.es

Descompte del 5% sobre tarifa 
per als socis de la Cooperativa 70

Hostal de la Rovira
 Descompte del 10% 

Apartament per a 4/5 persones al casc antic 
de la vila termal de Caldes de Montbui. 
Lloguer per a reunions i dinars d’empresa.
Més informació: 
fontlleo@graupeiro.net o 650.715.264

Descompte del 6% per als socis,  
en majoristes preferents
Avinguda Pi i Margall, 59 C

08140 Caldes de Montbui · Tel. 93 862 60 62

Descompte del 8% al 15% 
en tècniques termals

C. Barcelona, 12 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 01 50

Descompte del 8% al 15% en tècniques termals
Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui 

Tel. 93 865 01 00

Entre un 5% i un 10% de descompte en 
material de muntanya i ciclisme

Av. Pi i Margall, 13 · 08140 Caldes de Montbui 
Tel. 93 865 47 28

DISSENY I TECNOLOGIA

10% de descompte en revelat analògic o 
digital, o en la compra d’àlbums i marcs

Av. Pi i Margall, 87 · Caldes · 93 865 45 70 · is27@image-solutions.es
Av. St. Esteve, 45 · Castellar · 93 714 28 89 · is10@image-solutions.es
Av. Catalunya, 137 · Parets · 93 862 33 18 · is48@image-solutions.es5% de descompte en les sessions de fotos d’estudi

10% de descompte en classes 
particulars i manteniment 

d’ordinadors a domicili
660 550 242

pau.informatica@gmail.com

10% de descompte
Major, 100 Local · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 47 81

www.umfotografs.com

PAU
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SALUT

Corredossos de baix, 2, 4art 2a
Caldes de Montbui

Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

Psicologia infantil i juvenil 
10% de descompte

Buenos Aires, 56 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com

La 1a setmana 
del mes de prova 

(gratuïta)  
en la pràctica d’Aikido

Informa’t a Cooperativa 70

Subvenció en el Servei de 
Suport a la Persona. Per a 
socis i beneficiaris majors 

de 65 anys

10% de descompte

Av. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans

Tel. 93 864 94 71

Pl. de l’Església, 5
Caldes de Montbui

Tel. 93 862 62 23

10% de descompte 
en les sessions

Plaça Marquès, 12
Caldes de Montbui
Tel. 93 862 51 92

10% de descompte en les sessions

Pau Porcel
Hipnosi i Teràpia Gestalt

Telf: 653 60 84 13 (hores a convenir)
Caldes de Montbui i Barcelona

C/ Major, 32 1r 1a · 08140 Caldes de Montbui
Tel 637 44 00 35 · Hores convingudes

20% de descompte en la primera visita 
10% de descompte en la resta de visites

Educadora i Psicòloga (Col. 16531) 
Atenció a famílies, infants, adolescents i adults

MONTSERRAT FERNÁNDEZ 

LLAR

10% de descompte en 
treballs de pintura

Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Pintura decorativa
Jose Romero

Entre el 15% i el 20% de 
descompte sobre preus de 

tarifa en pintura decorativa
Tel. 93 866 25 87

Mòbil 603 530 303
www.ombranatural.com

15% de descompte pels 
encàrrecs amb una antelació 

mínima de 2 dies
C. del Forn, 1 · 08140 Caldes de Montbui 
tallerfloralcarles@gmail.com · 689 626 518

Rams, plantes i arranjaments florals amb disseny propi i 
personalitzat. Ikebana (art floral japonès) a domicili 

Descompte del 10%

Tel. 93 865 42 04
Mòbil 671 125 250

C. Barcelona, núm. 37
Caldes de Montbui

Comandes a Cooperativa 70 
93 865 45 30

Gasoil de calefacció

Preus especials 
per a socis
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ALIMENTACIÓ
Vedella de qualitat certificada ecològica.

Directe del productor i 
repartiment a domicili.

Servim caixes de 6 quilos.

5% de descompte en el preu de 
comanda

Feu la vostra comanda a:
93 866 27 21 · lasoleia@ramaderiaecologica.cat

Productes ecològics 3% 
de descompte en tots els 

productes

Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 45 00

5% de descompte en 
herboristeria

Agustí Santa Cruz, 23 · 08182 St. Feliu de Codines
Tel. 93 866 27 89

Parada de productes d’alimentació original de Galícia a 
Caldes de Montbui, Granollers, 

Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt
15% de descompte acreditant-te com a soci

PROFESSIONALS

Entre el 10% i el 15% de 
descompte en assessoria laboral, 

fiscal, comptable i jurídica

Sant Pau, 94 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25

15% de descompte sobre 
els honoraris.  

Informació sense 
compromís

Sant Pau, 24 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 38 90 
Fax 93 865 50 03 · despatx@pradasimarti.com

Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

C. Gregori Montserrat, 11 Local · Caldes de Montbui 
682 731 934 · advor@advor.es

Assessorament jurídic

1a visita gratuïta i 10% de 
descompte per a socis

Empresa especialitzada en  
Head-renting financer

www.edhom.cat / info@edhom.cat
C. Progrés, 3 Local 2 Barcelona
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Recorda que per als socis tenim 

servei de fotocòpies a color i en 

blanc i negre a preus de soci. 

Informa-te’n

T’informem que pots continuar trobant productes de comerç just i de cooperatives 

catalanes a la botiga de Cooperativa 70. Trobaràs diferents productes d’alimentació com 

cafès mòlts i solubles, arrossos, pastes, cacaus, sucres, xocolates i altres productes com 

sabons o objectes d’artesania. També disposes de l’oli de Baró de Maials en garrafa de 5 

litres, i de tres olis ecològics en ampolla petita (oli ecològic Novaterra d’oliva arbequina, 

Novaterra Condiment d’oli d’oliva picant i Novaterra Condiment d’oli d’oliva a l’alfàbrega). 

I finalment seguim disposant d’ampolles de vi negre “Costers del Gravet”, D.O. Montsant 

Cooperativa de Capçanes.

Botiga al Local Social
Productes de comerç just i 
productes cooperatius catalans


