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L’Àgora · Cafeteria
L’Àgora ofereix un servei magnífic. Vine a 
tastar les noves hamburgueses per dinar. 

A banda de tot l’assortit d’entrepans, pastissos i brioixeria recent feta que l’Àgora 

t’ofereix des de la seva obertura, de 12 del migdia a 4 de la tarda també podràs menjar 

un bon assortit d’amanides, hamburgueses (totes de la Carnisseria Riu de Caldes) i 

sandvitxos amb pa de motllo sensacionals.

Per exemple, l’amanida de formatge de cabra amb mezclum d’enciams, maduixes, 

pipes pelades i crostons de pa; o l’amanida de pollastre amb mezclum d’enciams, 

pinya a la graella, nous i salsa rosa. Pel que fa a les hamburgueses, podràs tastar 

la “pernilera” (hamburguesa mixta, rodanxa de tomàquet, formatge i encenalls de 

pernil) o la “Madame” (focaccia, hamburguesa 100% de carn de vedella, i verdures a 

la graella). I del sandvitxos, el “Danès” (maionesa amb mostassa, salmó, cogombre 

i enciam) o el “Camperol” (enciam, tomàquet, maionesa, pollastre i carbassó i a la 

graella). I...si no t’hem convençut encara per venir, acosta’t a dinar i busca la teva opció 

a la carta més extensa.

Dissabte 23 d’abril, Sant Jordi,  gaudeix de les 
activitats que L’Àgora ha preparat.

Per poder gaudir dels descomptes a l’Àgora és imprescindible mostrar el carnet 
de soci. La Llei de Protecció de Dades, no ens permet facilitar les dades dels socis als 
gestors de la cafeteria i per tant la única manera de poder-vos acreditar i gaudir dels 
descomptes és mostrant el vostre carnet de soci. 

La llegenda de St. Jordi en català i anglès 

Prínceps i princeses podran sentir la llegenda  
narrada per la professora d’anglès de la 
Cooperativa Maribel Ripoll.

Hora: A les 10 del matí
Preu 2,00 euros soci / 3,00 euros no soci

Taller de galetes per prínceps i princeses 

Els nens i nenes podran gaudir fent les seves  
galetes casolanes de la mà de la nostra pastissera.

Hora: A les 11,30 del matí
Preu 3,00 euros soci / 4,00 euros no soci
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Agència Catalana del Consum
Garantia dels productes. Com funciona?
1. Garantia legal

D’acord amb la normativa vigent (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la llei general per a la defensa de les persones consumidores i usuàries i altres lleis complementàries), tots els 

productes de consum (béns mobles) tenen una garantia legal i tota persona compradora d’aquests productes té els 

drets legals que reconeix la llei.

Totes les empreses, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’informar de la garantia del producte de 

la forma següent: han d’informar sobre els drets de les persones consumidores en cas de manca de conformitat per 

mitjà d’un cartell informatiu, un document escrit, una factura, un tiquet de compra o qualsevol altre mitjà que en 

permeti tenir constància, tenint en compte:

•	 Si s’informa per mitjà d’un cartell de caràcter fix, aquest ha d’estar a la vista del públic i permetre la lectura i 

comprensió del text. 

•	 Si s’informa per mitjà d’un document, l’escrit que es lliuri al consumidor ha d’estar a disposició immediata de 

les persones consumidores en català i castellà. 

•	 Si s’informa per mitjà de la factura o tiquet de compra, aquests han d’estar impresos amb un tipus de lletra i 

un contrast que permetin llegir-los clarament. 

•	 Si són béns de naturalesa duradora (com mobles, aparells elèctrics, vehicles, joguines i habitatge, entre altres) 

s’ha de facilitar per mitjà d’un document o per mitjà de la factura o tiquet de compra, no per mitjà d’un cartell.

    

1.1. Principi de conformitat

El principi de conformitat obliga la persona venedora a lliurar a la persona consumidora i usuària un producte que 

sigui conforme al contracte de compravenda i a respondre de qualsevol falta de conformitat que hi pugui haver en 

el moment que es lliura el producte. 

El producte és conforme si:

•	 S’ajusta a la descripció feta per la persona venedora o al model o mostra que va ensenyar. 
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•	 És apte per a l’ús al qual ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus. 

•	 És apte per a l’ús especial que haguessin pactat la persona consumidora i usuària amb la persona venedora. 

•	 Té la qualitat i prestacions habituals que la persona consumidora i usuària pot esperar d’un producte del mateix 

tipus, d’acord amb la seva naturalesa i les informacions que n’hagi donat la persona venedora o  productora 

en la publicitat o en l’etiquetatge. 

A més, un producte no és conforme si la persona venedora en fa una instal·lació incorrecta, en cas que s’hagi pactat 

d’incloure-la pel preu acordat, o si la persona consumidora i usuària la va fer incorrectament com a conseqüència 

del fet de no haver-ne entès les instruccions. Per assegurar-vos que s’inclou la instal·lació d’un producte, heu de 

demanar que s’especifiqui clarament a la factura que aquesta hi és inclosa.

 

1.2. Responsabilitat del venedor

La persona venedora és qui ha de respondre de la manca de 

conformitat. És a dir, si el producte que heu adquirit té cap 

problema, haureu de portar-lo a la persona venedora, que 

és qui se n’ha de fer càrrec. 

Donat cas que us sigui impossible portar el producte a la 

persona venedora o que us suposi una càrrega excessiva 

(perquè el venedor ha tancat el comerç, perquè vareu 

comprar el producte en una altra comunitat autònoma o 

en un altre país de la UE,...), la persona consumidora no 

queda desprotegida, sinó que pot reclamar directament al 

fabricant o al productor del producte i exigir els seus drets. 

Cal tenir en compte els terminis següents:

•	 Els dos anys següents a la data de lliurament, si el 

producte és nou. 

•	 La persona venedora i la persona consumidora poden 

pactar un termini més curt, que no podrà ser mai 

inferior a un any des de la data de lliurament, per al 

cas de productes de segona mà.

Però aquest termini té unes característiques que han de 

quedar molt clares:

•	 Si el defecte del producte es manifesta durant els sis primers mesos des de la data de lliurament (producte nou 

o de segona mà), s’entén que aquest defecte ja existia quan el van lliurar, és a dir, que era d’origen. Aleshores, 

correspon a la persona venedora demostrar el contrari i que el defecte ha aparegut després a causa d’un mal 

ús o d’un manteniment defectuós. Ha de demostrar, en definitiva, que va donar el producte d’acord amb les 

condicions acordades. 

•	 Si el defecte apareix després dels 6 primers mesos i fins els 2 anys des de la data de lliurament, la persona 

consumidora i usuària és qui ha de provar que el defecte era d’origen i que no es deu a un mal ús o al pas del 

temps. Aquesta demostració demana, sovint, un peritatge del producte. 

La persona consumidora i usuària té dret a la reparació, dret a la substitució, dret a la rebaixa del preu o dret a la 

resolució del contracte, si el producte no està conforme. 
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1.3. Termini per a reclamar

La persona consumidora i usuària té l’obligació d’informar el venedor del defecte, de la manca de conformitat, en el 

moment en què es detecti el problema, i com a màxim ho ha de fer en un termini de dos mesos.

El termini per a reclamar la manca de conformitat d’un producte durant el 

termini de garantia és de tres anys des de la data de lliurament. 

Recorda que la manca de conformitat ha d’aparèixer durant els dos anys en 

què n’ha de respondre la persona venedora. 

Hi ha un altre termini a tenir en compte, que interessa més als professionals 

que als consumidors: qui respongui de la manca de conformitat davant de la 

persona consumidora i usuària té un any per a repetir contra el responsable 

d’aquest defecte.

2. Garantia comercial

La  garantia comercial és voluntària. Les persones venedores la poden donar o no. Sempre ha de suposar una millora 

de la garantia legal. És a dir, la garantia comercial no substitueix la legal, sinó que representa un plus sobre la legal, 

la millora. 

Aquesta garantia no és obligatòria, ens la poden donar o no. Ara bé, si ens la donen, ha de tenir uns requisits: 

•	 Ha de ser per escrit o en qualsevol altre suport durador sempre en el cas de productes de naturalesa duradora, 

i per als altres tipus de productes, si el consumidor ho demana. 

•	 No pot oferir menys drets que la garantia legal. 

Pel que fa als productes de naturalesa duradora (aparells elèctrics, electrònics, informàtics, vehicles automòbils,), 

la garantia comercial s’ha de lliurar formalitzada per escrit o en qualsevol suport durador acceptat per la persona 

consumidora i usuària, i hi ha de constar la informació mínima i expressament els drets legals (garantia legal), amb  

la indicació que aquests són independents i compatibles amb la garantia comercial.

3. Com reclamar

•	 Recordem que podem demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia que l’empresa té a disposició 

de les persones consumidores i usuàries.

•	 Totes les empreses, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, estan obligades a garantir de manera 

fefaent que la persona consumidora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per 

escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a 

incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. 

Per tant, se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’ incidència o qualsevol altre document 

acreditatiu.

•	 L’empresari o empresària ha de donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes com abans millor i, en 

qualsevol cas, en el termini d’1 mes des que són presentades.

•	 Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi. o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor 

de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés 

a cap OMIC ni OCIC.

Notícia extreta i adaptada de http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/

garanties/index.html consultada el 14 de març de 2016
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PROGRAMACIÓ
ABRIL - JULIOL

Cursos i tallers

35 euros mensuals (consultar preu per a sessions esporàdiques)

Espai de joc

Els dimecres al matí de 10 a 12 i/o els dijous a la tarda de 5 a 7.
*Últim dijous de mes - experimentació amb diferents elements

Espai recomanat per a infants de 1 a 4 anys.
Cal inscripció prèvia.

*“Espai d’experimentació”

Un lloc generós, obert, un espai per mirar, sentir, aprendre i 
créixer. Vine a compartir, intercanviar, conviure i gaudir, amb els 
teus fills i filles aquest període fascinant i enriquidor. 

Els dijous, a partir del 14 d’abril, de 4 a 5 de la tarda.
Per a nadons de 0 a 12 mesos.

Cal inscripció prèvia.
Preu: 17,50 euros mensuals o 5 euros la sessió esporàdica 

Espais dinamitzats per la Judit Alonso, Educadora infantil,  sòcia 
de Cooperativa 70 i cofundadora de Baobab, que us acompanyarà, 
des d’una mirada professional i afectuosa, perquè pugueu gaudir 
d’aquesta etapa amb confiança i satisfacció.

Criança natural - Espai Baobab

Espai nadó

“Espai de joc”, un espai respectuós on els menuts poden explorar i
relacionar-se mentre les famílies gaudeixen i comparteixen.

“Si observem un infant quan juga, ens sorprendrà la 
concentració profunda que té i el plaer immediat que 
li proporciona, la mateixa concentració que nosaltres 

considerem necessària per dur a terme un treball“

E.Goldschmied
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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

“Perquè la pell és el primer llenguatge” 

Impartit per la sòcia Judit Alonso,  
educadora de massatge infantil  

formada i acreditada per:

PLACES LIMITADES
(6 nadons i els seus pares)

Preu: 90 euros (inclou oli i material en format paper)

Nou curs de massatge infantil per a pares i 
nadons d’entre 1 i 12 mesos

Els dimecres de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
Inici el dia 4 de maig (curs de 5 sessions).

Cal inscripció prèvia.

Criança natural - Espai Baobab

Emocions · Benestar personal · Salut

Els dimarts de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre.
Preu: 30 euros mensuals

El Tai-txi-txuan (tajoquan) és un antic art marcial xinès. La seva pràctica beneficia 

profundament la salut. Combinant-la amb el Txi-kung (Qi gong) s’estimulen els 

òrgans interns, millora els teixits, es pren consciència del propi cos i es desenvolupa 

l’energia interna del propi ésser.

Si et vols beneficiar de la pràctica del Tai-txi i el Txi-kung, vols realitzar un exercici 

tonificant, mantenir l’energia activa i netejar-la, no dubtis que aquest és el teu curs. 

Curs a càrrec de Luis Lirola, amb mestratge en Tai-txi-txuan a “Terra Academia de 

Wushu (Mèxic) i soci de Cooperativa 70.

Tai-txi Txi-kung
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Els dijous de 6 a 2/4 de 8 de la tarda (sessions quinzenals)

Inici del curs: dijous 21 d’abril

Preu: 30 euros mensuals

Estar desconnectades de nosaltres mateixes ens porta 

a buscar el benestar en les coses, en les relacions, en 

la feina, en l’activitat, en l’ esforç, moltes vegades, 

de manera compulsiva i cansada. I no ens acabem de 

sentir satisfetes  Ens exigim, volem ser perfectes. Moltes 

vegades, fins i tot ens posem malaltes o ens sentim sense 

forçes, desmotivades o de mal humor. 

El propòsit d’ aquest taller és conèixer les nostres 

necessitats reals: més enllà dels estereotips, més enllà de 

les creences (culturals, socials i  individuals); 

Una oportunitat per desfer patrons de conducta repetitius, i que ens mantenen estancades en relacions que no 

ens donen satisfacció o en condicions de vida que no ens porten benestar.

Un taller per entendre els missatges del nostre cos, per recuperar la nostra saviesa, la nostra creativitat, la nostra 

sensualitat i plenitud. Per tenir una visió diferent de la naturalessa femenina; del significat de la menstruació, 

de la menopausa. Per gaudir de la nostre condició femenina. 

Les sessions estaran dirigides per la Núria Rocasalbas, (SQGestalt), Terapeuta Gestalt, Coaching corporal, 

Fil·lologa, mare i sòcia de Cooperativa 70. 

Emocions · Benestar personal · Salut

Amb cos de dones

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.). 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).

Nivell 0: els dilluns de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre 

Nivell 1: els dimecres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre 

o  els divendres d’1/4 de 7 de la tarda a 3/4 de 8 del vespre 

Preu: 30 euros mensuals
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Nivell 0: els dilluns de 6 a 7 de la tarda 

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

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. Curs a càrrec de 

Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

Conversa en anglès (grups d’adults, joves i infants)

HORARI ADULTS HORARI INFANTS I JOVES

Grups infants:

Els dimarts de 5 a 6 o de 6 a 7 de la tarda

Els dimecres de 6 a 7 de la tarda

Els dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda   

Grup joves:

Els dilluns de 7 a 8 del vespre

Els dijous de 7 a 8 del vespre

Els divendres de 4 a 5 de la tarda

Preu: 35 euros mensuals 

Idiomes

Let’s travel English
És un curs dissenyat per a adquirir recursos que ajudin o millorin la teva capacitat 

de comunicació en anglès i gaudir de les vacances a l’extranger. 

La metodologia es basa en exercicis interactius per a poder perfeccionar la teva 

comunicació en situacions del dia a dia en anglès. Curs a càrrec de Maribel 

Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

18 hores del 4 al 22 de juliol

2 hores / 3 dies per setmana · Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11 del matí

Preu: 150 euros · curs

International Business English
És un curs dissenyat per a professionals que vulguin millorar la seva capacitat de 

comunicació en anglès  en l’àmbit laboral.

La metodologia es basa en exercicis interactius per a poder perfeccionar la seva 

comunicació en situacions del dia a dia  professional en anglès. Curs a càrrec de 

Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

18 hores del 4 al 22 de juliol

2 hores / 3 dies per setmana. Dilluns, dimecres i divendres de 2/4 de 12 a 2/4 

de 2 o de 2/4 d’1 a 2/4 de 3 del migdia

Preu: 150 euros · curs

ANGLÈS INTENSIU A L’ESTIU
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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. Curs a càrrec de Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70. 

Els divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí o 

de 5 a 6 de la tarda

Preu: 30 euros mensuals

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.  

Curs a càrrec de Jaume Esteve, soci de Cooperativa 70.

Els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre 

Preu: 35 euros mensuals 

Dibuix de còmic i il·lustració

Xerrades
Criança natural - Espai Baobab

El son dels infants

Dimarts 26 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

Preu: 12 euros per unitat familiar  

Quant temps ha de dormir un nen petit?
Com dormen els infants?

Per què es desperta sovint?
Li costa agafar el son?

A càrrec de la Verònica Arteaga. Psicòloga col·legiada  especialitzada 
en primera infància. Cofundadora de Baobab. Psicòloga de l’equip 
Strategia. Sòcia de Coop70

Una xerrada que pretén donar una mica de llum sobre la normalitat i anormalitat en el son infantil

Idiomes
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El Baby Led Weaning és un mètode respectuós per acompanyar el teu 
nadó en la introducció de l’alimentació sòlida. És una alimentació “a 
demanda”, sense triturats i sense emmascarar gustos que respecta els 
ritmes de cada infant. 

Dimarts 12 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia
Preu: 18 euros (preu per unitat familiar)  

A càrrec d’Ivanna Gómez, mare, dietista amb formació en cuina 
terapèutica i fitoteràpia. Assessora nutricional i professora de cuina 
vegetariana. www.comerfeliz.net

Per famílies amb nadons 
de 0 a 15 mesos

Criança natural - Espai Baobab

BABY LED WEANING  
La introducció d’aliments sòlids als nadons

Sessions a les 6 de la tarda · Aforament limitat. Cal inscripció prèvia
Preu per sessió: 20 euros individual / 30 euros la parella
Preu per cicle: 55 euros individual / 70 euros la parella

A càrrec de: 
Verònica Arteaga, psicòloga especialitzada en primera infància, maternitat i família 
i sòcia de Coop70. Cofundadora de Baobab.
Sílvia Hermosilla, psicòloga d’adults, de parella i família. 
Ambdues  són  psicòlogues de l’equip Strategia

Et proposem un cicle de xerrades on donarem eines i recursos per l’acompanyament 
en el desenvolupament de l’autoestima dels infants. Com els acompanyes, com 
t’acompanyes, com t’acompanyem? 

Primera sessió: dimarts 19 d’abril
Segona sessió: dimarts 10 de maig
Tercera sessió: dimarts 7 de juny

El meu infant, jo i la seva autoestima

Per a famílies amb fills 

i filles de 0 a 6 anys.
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Vellesa · Memòria

M’estic “avinagrant” amb el pas dels anys?

Viure el moment present, l’anomenat 
“mindfullness”

Els divendres 22 i 29 d’abril
De 6 de la tarda a 8 del vespre · Places limitades 

Inscripcions fins el 18 d’abril.
Preu: 20 euros el curs de dues sessions

S’aprendrà a focalitzar l’atenció en l’ara i l’aquí, sent capaços de reduir l’estrès i 
gestionar millor els obstacles del dia a dia. Es donaran eines per a una adequada 
gestió del temps i aconseguir una millora de l’atenció i concentració, i augmentar 
l’autoregulació emocional. Xerrada impartida per Marta Foix i Toni Cátedra, 
formadors i coachings de Catedra Coaching, i socis de Cooperativa 70.

Coaching

Activitat per a majors de 60 anys.

La jubilació, la salut, la situació econòmica, el temps lliure, la família...són 
aspectes de la vida que canvien constantment. M’estic “avinagrant”?
Aquest taller t’ofereix les claus per entrenar la ment i transformar els 
canvis del cicle vital en oportunitats per guanyar qualitat de vida.

Dimecres 13 d’abril de 12 a 1 del migdia.
Aforament limitat. Inscripcions fins el 8 d’abril

Preu: 12 euros 

A càrrec d’Eduard Verge, Gerontòleg i Educador Social. Fundador d’Ageing 
Learner i dinamitzador del Taller “Licor o vinagre?” a Barberà del Vallès. Soci 
de Cooperativa 70.

El potencial de l’Alegria

El divendres 27 de maig
De 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre · Places limitades 

Inscripcions fins el 20 de maig.
Preu: 15 euros

Ara més que mai és necessari viure L’Alegria. En aquesta conferència/pràctica 
veurem que L’Alegria és molt més que una emoció, un estat emocional, un 
sentiment o una energia. 
A partir d’una teoria i pràctica senzilla, apendrem a generar un estat permanent 
d’Alegria que millorarà la nostra vida en tots els seus àmbits.
També veurem de quina manera aquesta Alegria individual afecta als altres i té 
el Potencial per millorar el món que ens envolta. 
A càrrec de David Mingall Muñoz; Llicenciat en Filosofia, Investigador 
filosòfic, Mestre de Reiki Combat-Jutsu i soci de Cooperativa 70.

Salut · Emocions · Benestar
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Exposicions

Retrats

Del divendres 20 de maig 
al 10 de juny

Entrada lliure i gratuïta

Exposició de retrats pastel sobre paper a càrrec de  la 
sòcia Gulnara Salikhova.

Dibuixos Naturalistes. S.XXI

Del divendres 22 d’abril 
al 3 de maig

Entrada lliure i gratuïta

Dibuixos a llapis i tinta negra sobre animals, plomes, ... a 
càrrec de la sòcia Margarita Cajidos.

VITRALLS i altres tècniques de Patchwork

Del divendres 17 de juny 
al 8 de juliol

Entrada lliure i gratuïta

Exposició dels treballs realitzats pel grup de Patchwork 
de Cooperativa 70.
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Des del passat mes de febrer ja hi ha instal.lat el punt de recàrrega 

elèctrica que permet carregar les bateries de cotxes híbrids i elèctrics. 

També disposa d'un endoll per a carregar bicicletes i motocicletes 

elèctriques.

 Us recordem que un dels principals objectius que es va marcar la 

Cooperativa en el seu dia era contribuir a la producció d'energies 

renovables. Fruit d'aquest objectiu, a dia d'avui disposem de dues plantes 

d'energia fotovoltaica. Davant la impossibilitat d'obrir una nova planta, 

pels canvis legislatius aprovats pel govern de l'Estat,  es va plantejar 

la construcció d'una benzinera que disposés de punts de recàrrega 

elèctrica per poder seguir apostant per recursos més sostenibles. Per fi, 

després d'un any i escatx de l'obertura hem acomplert l’objectiu.

El punt de recàrrega disposa d'una plaça 

d'aparcament , degudament senyalitzada ,  per 

a fer-ne ús . Els socis i/o usuaris que vulguin 

disposar d'aquest servei han de demanar la 

tarja que els permetrà accedir al dispositiu als 

treballadors de l'estació de servei. De moment  

estem en període de proves i la recàrrega no té 

cap cost per a l'usuari, però sí que es demana 

fer-ne un ús responsable i no deixar el cotxe 

més de dues hores o avisar als treballadors de 

l'estona que se'n vol disposar per a poder avisar 

a altres usuaris que en puguin fer ús.

Energies · Benzinera
L’estació de servei ja disposa de punt de 
recàrrega elèctrica. 
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Cursos i tallers
L’alumnat d’italià marxa de viatge!

El grup d'italià avançat ha marxat 5 dies a Itàlia. Han visitat Padova, Vicenza, Verona i Venezia. Han pogut veure , 

entre altres coses, la Casa di Giulietta, la Piazza de San Marco o la Piazza della frutta.

En aquest viatge han pogut posar en pràctica el seu coneixement de la llengua que estan aprenent i pràcticant 

gràcies al Jeroni, el professor que realitza el curs. 
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El cercador de dubtes lingüístics Optimot ja és responsiu i s’adapta a qualsevol dispositiu, mòbil o fix (ordinador 

personal, tauleta o telèfon intel·ligent).

L’Optimot és un servei de la Direcció General de Política Lingüística destinat a afavorir la comunicació de qualitat en 

català. Els usuaris hi poden resoldre consultes lingüístiques de manera autònoma. Del 2011 al 2015, les consultes al 

cercador han assolit els 50 milions i superen els 12 milions de cerques anuals.

Al cercador es poden consultar diccionaris, models de documents, dubtes ortogràfics, noms de lloc... Si el cercador 

no resol un dubte, disposa del servei d’atenció personalitzada (SAP), amb 10.068 usuaris inscrits, que l’any 2015 ha 

rebut 4.888 consultes. D’aquest usuaris, el 38% són particulars, el 34% són empreses i professionals autònoms, el 

24% pertanyen a l’Administració i el 4% són usuaris no registrats.

El grau de satisfacció que els usuaris del SAP demostren a les enquestes és molt elevat: un 4,8 sobre 5.

 

L’Optimot, un servei popular i útil, és ara més àgil i de fàcil accés: qualitat lingüística per a tothom en qualsevol lloc 

i qualsevol moment.

Sabies que...

http://www.gencat.cat/optimot

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



17

OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

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

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

Per a més informació:

L’apunt
Aquest any, any de traspàs

Les denominacions any de traspàs, any bixest i any bissextil són les formes per designar els anys que tenen 366 

dies.

El TERMCAT ens diu  que els adjectius bixest (es pronuncia com clixé o guixer) i bissextil provenen del llatí 

bisextus, -a, -um, compost de bis (‘dues vegades’) i sextus (‘sisè’). Aquest adjectiu llatí fa referència al dia que, en el 

calendari julià de l’època romana, s’afegia cada quatre anys després del 24 de febrer per a corregir la durada real de 

l’any, que era de 365 dies i 6 hores. Aquesta data corresponia al sisè dia de les calendes de març, és a dir, l’últim dia 

del calendari romà; això explica que es considerés el dia afegit com ‘dues vegades el sisè’. En el calendari gregorià, 

l’estàndard mundial vigent, aquest dia de més s’afegeix a final de febrer per a mantenir el calendari sincronitzat amb 

l’any astronòmic.

Actualment, són anys de traspàs els múltiples de quatre, excepte els que acaben en dos zeros. En aquest cas, cal tenir 

en compte les dues primeres xifres de l’any: si són múltiples de quatre, l’any també serà any de traspàs.

Trobareu més informació sobre història i curiositats del calendari en el Diccionari de física i el Diccionari de 

religions del TERMCAT.

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/193/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/193/
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Nous avantatges per als socis

Empresa especialitzada en bombeig i desembossaments 

de tot tipus, amb servei d’urgències 24 hores, rapidesa i 

qualitat en el treball. Disposen de tanc i maquinària per a 

netejar, controlar, prevenir, i per a tot tipus de treball de 

lampisteria, neteja, succió, etc.

PALAU SERVICE DESEMBUSSOS

Descompte d’un 10% 
per a socis de Cooperativa 70

Comptable - Fiscal - Laboral

C. Santo Domingo, núm. 6 Caldes de Montbui

938622152 - 687624246

pmayordomo@aece.es

PMAYORDOMO

Preu de la declaració de la Renda 
per a socis de Cooperativa 70: 8 euros

La benzinera de Cooperativa 70

Situada a l’aparcament del Caprabo de 

Caldes de Montbui

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.

*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. 
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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, 42
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

C. Sant Ramon, 7
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 

5% de descompte directe sobre tots els productes de 
parafarmàcia. Promoció no acumulable amb d’altres ofertes.

Avda. Pi i Margall 183 Local 2
Caldes de Montbui

938 65 49 96
Al costat de Caprabo

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

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui

clinicadents@gmail.com · Tel. 93 865 59 26

5% de 
descompte 
en tots els 

tractaments

Recorda que per als socis tenim 

servei de fotocòpies a color i en 

blanc i negre a preus de soci. 

Informa-te’n
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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

Coaching Individual i d’Empresa · Formació en Habilitats 
i Competències · Psicologia d’adults

marta@catedracoaching.com · 669 813672

15% de descompte 
en sessions per a 

socis



SERVEIS ALS SOCIS

22

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

Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit 
d’avantatges com els descomptes a la cafeteria L’Àgora, els descomptes 
en el preu del carburant de la benzinera situada al costat del Caprabo 
de Caldes, 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. A 
més, pots participar en les activitats que impartim al Local Social.

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:

COOPEDUCA
Classes de suport i reforç escolar · Informa’t al Local de Cooperativa 70 
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Les noves activitats dia a dia
ABRIL

Dimarts 12
Xerrada “BLW · La introducció 
d’aliments sòlids als nadons”

A 2/4 de 6 de la tarda

Dimecres 13
Xerrada “M’estic avinagrant amb 

el pas dels anys?”
De 12 a 1 del migdia 

Dijous 14
Inici “Espai Nadó”
De 4 a 5 de la tarda

Dimarts 19
Inici cicle xerrades “El meu 

infant, jo i la seva autoestima”
A les 6 de la tarda

Dijous 21
Inici curs ”Amb cos de dones”
De 6 de la tarda a 2/4 de 8 del 

vespre

Divendres 22
Inici “Viure el moment present, 

l’anomenat mindfullness” 
(1a sessió)

De 6 de la tarda a 8 del vespre

Inauguració Exposició “Dibuixos 
Naturalistes. S. XXI”

Dimarts 26
Xerrada “El son dels infants”

A 2/4 de 6 de la tarda

Divendres 29
“Viure el moment present, 
l’anomenat mindfullness” 

(2a sessió)
De 6 de la tarda a 8 del vespre

MAIG
Dimecres 4

Inici curs “Nou curs de massatge 
infantil”

De 5 a 2/4 de 7 de la tarda

Dimarts 10
2a sessió “El meu infant, jo i la 

seva autoestima”
A les 6 de la tarda 

Divendres 20
Inauguració Exposició “Retrats”

Divendres 27
Xerrada ”El potencial de 

l’Alegria”
De 6 de la tarda a 2/4 de 8 del 

vespre

JUNY
Dimarts 7

3a sessió “El meu infant, jo i la 
seva autoestima”
A les 6 de la tarda 

Divendres 17
Inauguració Exposició “VITRALLS 
i altres tècniques de Patchwork”


