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Aquest any 2012 ha estat reconegut per les Nacions 
Unides com l’Any Internacional de les Cooperatives.

Aquesta anyada va ser designada a L’Assemblea General 
de les Nacions Unides, el 18 de desembre de 2009, 
presentant una resolució anomenada “Les cooperatives 
en el desenvolupament social”. Això suposa un 
reconeixement de la comunitat internacional cap a 
les cooperatives com a model empresarial sostenible, 
coherent, que impulsen l’economia i responen a un 
canvi social.

Sota el lema “les cooperatives contribueixen a crear 
un món millor” la celebració d’aquest 2012 servirà per 
mostrar el pes i la importància d’aquest model d’empresa, 
que existeix des de fa 170 anys. A Catalunya existeixen 
4.000 cooperatives a tots els sectors d’activitats (dades 
extretes del web de Cooperatives de Treball de Catalunya 
(www.cooperativestreball.coop), i el 15% dels catalans i 
catalanes són socis i sòcies d’alguna cooperativa.

Any 2012

Any Internacional de les 
Cooperatives

T’animem a participar i pensar com podem contribuir a 
fer-nos ressò de l’Any Internacional de les Cooperatives 
i aportar algunes idees que des de la Cooperativa 
estudiarem per poder dur a terme. Ens ho pots fer arribar 
a través del correu electrònic coop70@cooperativa70.
coop 

Els tres objectius de l’Any Internacional de les 
Cooperatives són:

1. Augment de la consciència. 

Augmentar la consciència pública sobre les cooperatives 
i la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic 
i l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni.

2. Promoure el creixement. 

Promoure la formació i el creixement de les cooperatives 
entre les persones i les institucions per a fer un front 
comú sobre les necessitats econòmiques i per a la 
potenciació socioeconòmica.

3. Establir polítiques adequades.

Encoratjar els governs i els organismes reguladors a 
establir polítiques, lleis i reglaments conduents a la 
formació i al creixement de les cooperatives.

Per a més informació:

•	 El web de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya: http://www.cooperativestreball.coop/

•	 El web de 2012 de l’ONU:  
http://social.un.org/coopsyear/index.html

•	 El web de l’Aliança Cooperativa Internacional:  
http://www.ica.coop

•	 El web de 2012 fet per l’ACI: http://www.2012.coop
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Spam telefònic, com prevenir-lo?

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

Agència Catalana del Consum

Ens referim a Spam telefònic a aquelles propostes 
comercials no sol·licitades i reiterades (d’assegurances, 
serveis bancaris, telefonia,...) que realitzen determinades 
empreses per telèfon.

És per això que si reps trucades d’aquestes característiques, 
des de l’Agència Catalana del Consum t’aconsellen que:

•	 Et pots donar de baixa de la guia telefònica demanant-
ho a la teva operadora telefònica o demanant que 
les dades que apareguin a la guia no puguin ser 
utilitzades amb finalitats de publicitat o prospecció 
comercial.

•	 Estan prohibides les trucades amb finalitats comercials 
amb números ocults, obligats així a realitzar-les des 
de números de telèfon identificables.

•	 Si en una trucada de la teva mateixa operadora de 
telefonia o Internet t’ofereixen nous serveis, noves 
tarifes, no et precipitis i primer verifica la informació 
que t’han facilitat trucant posteriorment al teu 
proveïdor del servei.

A banda, en cada trucada t’han d’informar clarament a 
l’inici de la conversa de:

•	 La identitat del  de/la venedor/a

•	 La finalitat comercial

•	 Les característiques essencials del producte/servei

•	 El preu

•	 El dret de desistiment

I, pots demanar que t’enviïn tota la informació per correu 
postal, tot i que has d’anar en compte de donar les teves 

dades i assegurar-te que és el teu proveïdor el qui està 
fent l’oferta.

També cal recordar que no has de facilitar cap tipus de 
dades (bancàries, DNI,...) si no estàs segur i convençut 
d’on truquen. Si contractes qualsevol servei per telèfon, 
t’han d’enviar la justificació escrita del contracte i tens 7 
dies per anul·lar-lo.

A més, pots inscriure’t en el servei de les Llistes Robinson 
i evitaràs rebre publicitat d’entitats o empreses amb les 
quals no has tingut cap relació.

I fins i tot, si amb tots aquests consells segueixes tenint 
problemes, es poden denunciar aquestes pràctiques 
i podran arribar a ser objecte de sanció per l’Agència 
Catalana del Consum.

*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=8&idioma=1 
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Cursos i tallers

PROGRAMACIÓ
Gener - Març

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 de a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals
NOU GRUP MATINS: els dimecres d’11 a 1 del migdia

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
És una proposta de lleure creatiu en el que aprofitem les ganes de dibuixar 
d’infants, joves i grans, per a cultivar la creativitat i desenvolupar aspectes 
tant interessants com la capacitat d’observació, el procés creatiu, i la 
destresa en el dibuix artístic en general.

Preus mensuals per infants de 2n cicle de primària:  Una sessió setmanal 30 €. Dues sessions setmanals 60 €. 
Preus mensuals juvenil i adult: Una sessió setmanal 40 €. Dues sessions setmanals 80 €. 

Dimecres i dijous, de 6 a 8 del vespre

Lleure

Curs d’edició i retoc de fotografia
Curs que permet aprendre el procés i la gestió de les fotografies des que es 
fan amb la càmera i com es desen a l’ordinador, com es classifiquen, com 
s´arxiven. També coneixeràs si cal o no editar i retocar una fotografia a través 
dels programes informàtics que es disposen. Pots portar el teu portàtil o 
utilitzar uns dels ordinadors de Cooperativa 70.

Els dilluns de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 85 euros mensuals
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Manualitats

Com pots donar un toc original i personal a un regal?, on pots guardar 
aquells records que tens repartits pels calaixos?, o simplement desar 
les claus al rebedor de forma personalitzada? Doncs a través d’una 
capsa de cartró personalitzada.  

En aquest taller de dues hores podràs confeccionar-te dues capses 
de cartró i decorar-les amb diferents tècniques que et proposarem.

Dijous 15 de març de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 15 euros la sessió de 2 hores (material inclòs) 

Taller de decoració de capses

Salut i benestar

Reeducació Corporal Funcional 
Retrobaràs emocions i dolors ocults que et bloquegen i 
restabliràs 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.  
(www.reeducacioncorporalfuncional.com)

Els dimecres de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia o de 1/4 de 4 a 3/4 de 5 de la tarda 
Preu: 45 euros mensuals

Cada setmana us oferim ofertes especials en els esmorzars, ja sigui 
a partir d’entrepans especials com a través de combinacions entre 
quelcom de menjar i beure.

Vine a esmorzar i comprova-ho tu mateix!

De dilluns a divendres

Ofertes especials d’esmorzars cada setmana
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Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit 
d’avantatges, com els descomptes en els serveis de cafeteria i 
restaurant, 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

Fes-te’n sociSi encara no ho ets:

Ser soci de Cooperativa 70 té molts avantatges

Idiomes

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

Nivell 1: els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11
Nivell 2: els dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 

Preu: 30 euros mensuals

Conversa en anglès per adults

Curs de rus per adults
Aquest any comencem amb l’aprenentatge i/o pràctica d’una altra 
llengua, la russa. L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma 
oficial a Rússia, Bielorrússia, Kirguizistan i Kazajistan. És un dels sis 
idiomes oficials de les Nacions Unides. És el quart idioma més parlat del 
món tenint en compte els parlants totals. Es realitzaran dos nivells de 
coneixement de la llengua:

•	 Nivell 0: Introducció al rus, on es treballarà gramàtica i conversa

•	 Nivell 1: Nivell avançat de conversa, on es practicarà i es parlarà en rus

Grup matí: sessió d’1 hora entre 2/4 de 10 i 2/4 d’1  
(concreció d’hora i de dies en funció de la demanda) 

Grup tarda: els dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 7
Preu: 30 euros mensuals
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Xerrada - presentació de la novel·la “Ja’ab”, un recull de 
dotze històries diferents, ubicades a dotze ciutats diferents 
de cinc països de l’àrea maia: Mèxic, Guatemala, El Salvador, 
Honduras i Belize.

Joan Serra, calderí i periodista de 25 anys, actualment 
resident a Mèxic, compartirà amb nosaltres la seva estada a 
Caldes de Montbui i ens presentarà la seva novel·la al Local 
Social de Cooperativa 70.

No hi podeu faltar!

“Ja’ab”, una novel·la de Joan 
Serra

Divendres, 16 de març a 2/4 de 9 del vespre al Local de la Cooperativa  
Entrada lliure

Foto guanyadora del concurs 2010. 
Autor: Quim Dasquens

XERRADA

EXPOSICIONS

Exposició de pintura del soci Jose Romero

Inauguració el 4 de febrer a les 7 de la tarda

Exposició fins el 27 de febrer

ENTRADA LLIURE

“Caldes amb amor”

Enguany ens posarem en contacte amb el llistat de socis que estan a l’espera d‘exposar les 
seves obres, per acabar de concretar interès i dates.

SI tu no estàs a la llista, però estàs interessat en exposar, posa’t en contacte i fes-nos-ho saber.
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Sopars de Cap de Setmana al Local Social
Nou horari i nous serveis a Cooperativa

A partir d’ara els divendres i dissabtes, o les vigílies de festes, pots venir a sopar al Local i degustar els entrepans 
especials i les amanides, i acabant amb postres, cafès i alguna copa que et vingui de gust, gaudint del 15% de 
descompte en els preus. 

De tant en tant amanirem els sopars amb diferents 
activitats com cantautors, concerts acústics o altres 
propostes de les quals us anirem informant per correu 
electrònic, Facebook i al web de la Cooperativa (www.
cooperativa70.coop).

Per això, el nou horari d’obertura del Local Social és el 
següent:

•	 de dilluns a dijous de 9 del matí a 8 del vespre

•	 divendres de 9 del matí a 12 de la nit

•	 dissabtes de 8 del vespre a 12 de la nit

Així podreu seguir degustant el bufet lliure per dinar de dilluns a divendres, i ara també els sopars de divendres i 
dissabtes nit.

Classes de reforç i suport escolar
En horari extraescolar (tardes de dilluns a divendres) es realitzaran classes de reforç i suport escolar en grups reduïts, 
a alumnes de tota l’Educació Primària i de l’Educació Secundària Obligatòria. 

A les sessions, d’una hora cadascuna, es farà el reforç escolar (incidint més en les llengües i les matemàtiques), 
però també tècniques d’estudi i hàbits de treball, i activitats lúdico-acadèmiques a partir de diferents tallers/racons 
de lectoescriptura, raonament i 
comprensió, ortografia i càlcul entre 
d’altres.

Relació de preus: 

•	 1	sessió	setmanal	•	35	euros	mensuals

•	 2	sessions	setmanals	•	60	euros	mensuals

•	 3	sessions	setmanals	•	70	euros	mensuals

•	 4	sessions	setmanals	•	80	euros	mensuals

Per a més informació sobre els horaris o altres aspectes, pots posar-te en contacte a través del 938.654.530 o enviant 
un correu electrònic a anna@cooperativa70.coop.
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PARTICIPACIÓ

Seguim treballant conjuntament PER i AMB els socis i sòcies de la Cooperativa. Recordeu que podeu participar de 
forma directa a les comissions creades aportant idees, suggeriments, propostes, crítiques i tot allò que considereu 
que ens pot ser útil com a Cooperativa. També podeu formar part íntegra de la comissió assistint a les reunions 
d’aquestes.

Recordeu que les vies de contacte són tres: adreçant-se al Local Social de la Cooperativa, telefònicament al  
93 865 45 30, o per correu electrònic a coop70@cooperativa70.coop

Administració /
Economia

Activitats Socials / 
Culturals

Patrimoni

Assemblea General

Interventors de Comptes Comitè de Recursos

Consell Rector

Civisme Restauració Energia

Estem preparant la programació per amenitzar 
els sopars dels divendres i els dissabtes d’aquest 
trimestre. En breu te la presentarem.

Però, et volem convidar a què tu també puguis 
fer ús de l’espai. Si tens dots artístiques (musicals, 
humorístiques, literàries, audiovisuals...) sol o 
acompanyat, i les vols compartir amb nosaltres, no 
dubtis en posar-te en contacte amb Coop70 per 
presentar-nos la teva proposta i anar buscant data en 
el calendari.

Si ets un artista, això potser t’interessa!
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HALCÓN VIATGES

Activitats de Nadal 2011

Casal de Nadal. Un munt d’activitats i 

tallers pels petits de casa
Després de l’èxit de les activitats realitzades durant la Setmana Blanca escolar del darrer curs, aquest Nadal hem ofert 
un Casal de Nadal durant el període de vacances escolars. 

Amb l’aforament complet, nens i nenes d’entre 3 i 9 anys han pogut gaudir d’un munt d’activitats i tallers durant 
els matins i les tardes d’aquest període. Cada dia s’iniciava amb la lectura d’un conte nadalenc i després amb les 
diferents activitats proposades. 

Han realitzat diverses manualitats com objectes de decoració nadalenca, instruments musicals, pinyates, i altres jocs 
i activitats que han pogut gaudir i compartir amb la resta de companys i companyes.

La Llumineta de Nadal 

Aquest Nadal hem sortejat un lot de productes 
Cooperatius i de Comerç Just coincidint amb les dues 
darreres xifres de la Grossa de Nadal, és a dir, el número 
68. 

Podien participar socis i no socis que s’apropessin al 
Local i compressin una casella de la Llumineta del 00 al 
99. L’afortunada d’enguany ha estat Puri Conte, sòcia i 
treballadora de la Cooperativa.
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Cada dia són més les persones que opten per aquesta oferta basada en un ampli assortit de productes i la possibilitat 
de triar un menú equilibrat i ajustat a les necessitats nutritives i als gustos de cadascú.

La Cooperativa  envia als socis i sòcies que compleixin anys un targetó de 4x3, és a dir, que després de dinar a la 
cooperativa tres vegades, el quart àpat és gratuït.

A banda, hi ha el servei de carmanyola, amb el qual es pot agafar allò que es vulgui del bufet lliure (+ aigua + peça 
de fruita) i emportar-s’ho a casa o a la feina (Preu soci: 6,50 Preu no soci: 8,00).

Programari lliure a COOP 70

Vine a dinar a la Cooperativa

Cooperativa 70 té instal·lat programari lliure a tots els ordinadors del local 
social. El programari lliure 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. 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..

El web al dia

www.cooperativa70.coop
 
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. A partir d’ara pots trobar la versió 
impresa del bulletí al local. 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!

Recorda que també ens pots agregar al Facebook!

La Llumineta de Nadal 
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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. 

Oli verge extra Denominació 
d’Origen Les Garrigues, elaborat 

per la Cooperativa d’Alcanó.

20 Euros garrafa de 5 l.

Vi Blanc de Serè. 
D.O. Costers del Segre 

Coop.Vallbona de les Monges

5,80 euros l’ampolla

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

13 euros l’ampolla

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 

Cerveses artesanals

Productes cooperatius catalans
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Serveis de neteja Cabassa
Descompte d’entre

el 5% i el 10%, 
segons periodicitat i volum de contractació 

NETEGES CABASSA · 609 714 881

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

www.hostaldelarovira.es

Descompte del 5% sobre tarifa 
pels socis de la cooperativa

Hostal de la Rovira

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

15% de descompte pels encàrrecs 
amb una antelació mínima de 2 dies

Carrer del Forn, 1 · 08140 Caldes de Montbui
tallerfloralcarles@gmail..com · 689 626 518 

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

Nou avantatge per als socis
FOTOGRAFIA POCH

5 % de descompte en les sessions de fotos d’estudi
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Descomptes en productes culturals,  
educatius, papereria i joguines

A totes les botigues Abacus.
Informeu-vos a Coop70 o a www.abacus.es

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

Informeu-vos a la Cooperativa
Tel 93 865 45 30

10% de dte. 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 · 93 562 33 18 · is48@image-solutions.es  

Instal·ladors d’aire condicionat
15% de descompte en 

maquinària

Ctra. de la Sagrera, 35 Local  · Santa Eulàlia de Ronçana
Tel 93 844 76 73

Descompte de 0,012 €/l. a partir dels  
300 litres de servei

Comandes a la Cooperativa · Tel 93 865 45 30

Descomptes del 8% al 15 % en tècniques termals
Plaça de la Font del Lleó, 10 · 08140 Caldes de Montbui

Tel 93 865 01 00

Productes ecològics
3% de descompte en tots els productes
Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 45 00

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

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

Descomptes en el Servei de 
Suport a la Persona. Per socis i  
beneficiaris majors de 65 
anys anys.

Informeu-vos a la Cooperativa · tel 93 865 45 30
5% de descompte en herboristeria

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

D’un 5 a un 8% de descompte en viatges de proveïdors propis
Av. Pi i Margall, 50 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 51 70

Perruqueria. 10% de descompte  
els dimarts, dimecres i dijous

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

Entre el 15 i el 20% de 
descompte sobre preus de  
tarifa en pintura decorativa

Tel. 93 866 25 87
Mòbil 600 28 45 49

PAU
10% de descompte en  
classes particulars i manteniment 
d’ordinadors a domicili.

660 550 242
pau.informatica@gmail.com

5% de descompte sobre els 
preus de residència, centre de 
dia i centre de salut.

Avda. Catalunya, 264 
Palau Solità i Plegamans

Tel. 93 147 90 00
Entre el 10 i el 15% de descompte 
en assessoria laboral, fiscal, comp-
table i jurídica

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

Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte

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

Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

Assessorament jurídic

La 1a visita 25 euros. Posteriors en-
càrrecs 15% de descompte

682 731 934 · E.mail: advor@advor.es
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Mutualitat de previsió social que ofereix condicions 
especials per als socis de Coop70

Demana informació a la Cooperativa i t’adreçarem a 
un comercial de la mutua per tal que t’assessori

Oferta especial per col·lectius
Informa’t a l’oficina de Caldes
Pi i Margall, 19 · 93 865 22 02

Descompte del 8% al 15% 
en tècniques termals

C. Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 01 50

TERÀPIES 
NATURALS

Descompte del 10% en les visites
Major, 34 B · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 657 669 435

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

www.umfotografs.com

Avda. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans

tel. 93 864 94 71

P. de l’Església, 5
Caldes de Montbui

Tel. 93 862 62 2310% de descompte

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

Tel 93 865 13 63 · 649 446 328

Pintura Decorativa
Jose Romero

10% dte. en treballs de pintura
Tel i fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

10% de descompte en 
serveis de jardineria

Verge del Remei, 15 Local 1
08147 Santa Eulàlia de Ronçana

93 476 20 65 · 667 890 553

La primera setmana del mes de prova
i gratuïta en la pràctica d’Aikido

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

JOANMI MIRON
10% de descompte

Aigua · Gas · Electricitat
Calefacció · Aire Condicionat

Calderon de la Barca, 1-3 3r 2a · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 24 94 · 661 84 99 02

10% de descompte
en la tramitació

Importació de vehicles d’Alemanya
Mòbil 661 856 635 · Fax 93 715 83 52

info@import-pons.com

10% de descompte
en les sessions

Plaça Marquès, 12
Caldes de Montbui · 93 862 51 92

15% de descompte sobre els 
honoraris. Informació  sense 

compromís
Sant Pau, 24 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 93 865 38 90 · fax 93 865 50 03
despatx@pradasimarti.com

15% de descompte + altres avantatges per als socis
- Arquitectura
- Enginyeria
- Gestió Tècnica
- Urbanisme
- Projectes d’edificació residencial, equipament  i industrial
- Estudis d’edificabilitat
- Cèdules d’habitabilitat
- Projectes d’activitats
- Projectes d’instal·lacions
- Gestions davant organismes oficials

Pare Poch 44_08140 Caldes de Montbui_Barcelona_T938652896

Descompte del 6% pels socis en majoristes preferents
C/Alfons Solà, 5 (xamfrà Plaça Moreu)                                                           

08140 Caldes de Montbui · Tel.: 93 862 60 62
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ

GENER
Dilluns 2

Continuació Curs Fotografia 
Digital

De 2/4 de 7 de la tarda  
a 2/4 de 9 del vespre

Dimarts 10

Continuació Curs de conversa  
en anglès

De 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí

Dimecres 11

Continuació Taller de Dibuix i 
Il·lustració 

A les 6 de la tarda

Continuació Taller Patchwork
Grup matí: d’11 del matí a 1 

del migdia

Grup tarda: de 4 a 6 de la tarda

Continuació grup Reeducació 
Postural

Grup matí: de 10 a 2/4 de 12  
del matí

Grup tarda: d’1/4 de 4 a 3/4 de 5 de 
la tarda

FEBRER
Dilluns 6

Inici Curs d’edició i retoc de  
fotografies

De 2/4 de 7 de la tarda  
a 2/4 de 9 del vespre

MARÇ
Dijous 15

Taller de decoració de capses
De 6 de la tarda a 8 del vespre

 
Divendres 16

Presentació novel·la “Ja’ab”, de 
Joan Serra

A 2/4 de 9 del vespre

Les activitats dia a dia

Vine a dinar a

la Cooperativa o emporta’t 

la teva carmanyola


