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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Avís als consumidors que vulguin reclamar
les despeses de constitució de la hipoteca.
Habitualment, la formalització d’una hipoteca comporta
certes despeses com ara les del notari, les del Registre de
la Propietat o l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. Ara
bé, alguns contractes de préstec hipotecari imposen dins
les condicions generals, de forma unilateral, l’obligació
d’assumir aquestes despeses per part del consumidor.
No obstant això, la Sentència 705/2015 del Tribunal Suprem,
de data 23.12.2015, va declarar abusiva, i per tant nul·la, la
clàusula que imposa aquesta obligació en una hipoteca i obliga l’entitat financera a retornar l’import que va cobrar
al consumidor pels conceptes de constitució d’hipoteca.
Per tant, per poder reclamar la devolució de les despeses esmentades, el primer que s’ha de fer és revisar l’escriptura
de la hipoteca per comprovar si hi ha aquesta clàusula o una de similar: “Són de compte exclusiu de la part prestatària
tots els tributs, comissions i despeses ocasionats per la preparació, formalització, esmena, tramitació d’escriptures,
modificació (...) i execució d’aquest contracte, i pels pagaments i reintegraments derivats del mateix, així com per la
constitució, conservació i cancel·lació de la seva garantia, essent igualment al seu càrrec les primes i altres despeses
corresponents a l’assegurança de danys (...)”.
Si es constata l’existència d’una clàusula com aquesta, es recomana que se segueixin les passes següents:
1. Adreçar-se al Servei d’Atenció al Client (SAC) o al Defensor del Client (DEC) de l’entitat de crèdit on es va
contractar el préstec hipotecari i reclamar la devolució de l’import de les despeses de formalització de la hipoteca
(fer-ho de manera que en quedi constància: mitjançant una carta certificada o un burofax amb justificant de
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CONSUM RESPONSABLE
recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o per via electrònica amb la constància d’un número de
reclamació de l’entitat).
Caldrà aportar còpia de:
•

L’escriptura de la hipoteca.

•

La carta de pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.

•

La factura del notari.

•

La factura del Registre de la Propietat.

2. Si no hi ha resposta en el termini de 2 mesos, o bé la resposta no és satisfactòria, caldrà adreçar-se a una
associació de consumidors o al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), per tal d’informar-se de la possibilitat d’acudir
a la via judicial. El SOJ és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada del Departament de Justícia de la
Generalitat. A Barcelona, hi ha el SOJ hipoteques (carrer Mallorca, número 283), creat en col·laboració amb
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Es pot sol·licitar cita prèvia en el telèfon 93 496 18 80.
*Article extret, adaptat i consultat el 3 d’abril de 2017 al següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/
AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=116&idioma=1

Energia renovable
Grup local a Caldes de Montbui de
Som Mobilitat, la cooperativa per una
mobilitat més sostenible.
Després de la xerrada que va tenir lloc al local de
Cooperativa 70 el passat 9 de febrer presentant les
Cooperatives Som Energia i Som Mobilitat, s’ha
considerat oportú començar a promoure un possible grup
local de Som Mobilitat amb les persones interessades.
L’objecte de Som Mobilitat és impulsar totes aquelles
accions o projectes que contribueixin a que tots els
desplaçaments dels seus socis siguin més sostenibles
i contaminin menys el medi ambient, reduint el número de vehicles acumulats a les nostres ciutats.
Sempre en base als sis principis fundacionals:
1. Mobilitat. Ampliar les alternatives en transport sostenible
2. Comunitat. Construir junts altres opcions de mobilitat
3. Sostenibilitat. Apostar per una mobilitat menys contaminant
4. Ciutat. Compartir vehicle i reduir el nombre de cotxes
5. Qualitat. Millorar la qualitat de l’aire de les ciutats
6. Estalvi. Reduir despeses en la mobilitat individual
Si estàs interessat en “dissenyar” i “organitzar” un servei d’aquestes característiques a Caldes de Montbui et convidem
a formar part d’aquest grup que es trobarà periòdicament al Local de Cooperativa 70. Si vols més informació,
envia’ns un correu electrònic a coop70@cooperativa70.coop.
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PROGRAMACIÓ
ABRIL - JUNY
Cursos i tallers
Emocions · Benestar personal · Salut

Tai-txi Txi-kung
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.
Els dimarts de 3/4 de 7 a 8 del vespre
Els dimecres o els dijous de 10 a 11 del matí (NOUS GRUPS)
Preu: 30 euros mensuals
Inici: dimecres 3 o dijous 4 de maig

Ioga
Vine a realitzar sessions de Ha Tha Raj Ioga. El Ioga ens aporta grans beneficis
a nivell fisiològic, psicològic i emocional. Enforteix i equilibra el nostre cos,
la nostra ment i les nostres emocions i ens ajuda a ser persones més sanes,
lliures i felices. Cal portar: roba còmoda, màrfega, manta de sofà i ganes de
cuidar i fer créixer la teva persona.
Curs a càrrec de Libertad Molina, Mestra de Ha Tha Ioga i sòcia de
Cooperativa 70.
Els divendres de 10 a 11 del matí (NOU GRUP) o d’1 a 2 del migdia
Preu: 35 euros mensuals (9 euros la sessió esporàdica)
Inici: divendres 5 de maig

Lectura · Emocions · Benestar personal · Relacions humanes

Llegir per créixer
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
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
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 5 a 1/4 de 7 de la tarda
Nivell 1: els dilluns de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre
Nivell 2: 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

Curs de rus
L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma oficial a Rússia, Biolorússia,
Kirguizistan i 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 5 a 6 de la tarda
Preu: 30 euros mensuals

Conversa en anglès (grups d’adults, joves i infants)
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 el més aviat possible. Curs a càrrec de
Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

HORARI ADULTS
Nivell 0: els dilluns de 6 a 7 de la tarda
Nivell 0: els dimecres de 2/4 de 5
a 2/4 de 6 de la tarda
Nivell 1: els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí
Nivell 1: els dimarts de 7 a 8 del vespre
Nivell 2: els dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia
Preu: 30 euros mensuals

HORARI INFANTS I JOVES
Grups infants:
Els dimarts de 5 a 6 o de 6 a 7 de la tarda
Els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda o de
2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
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
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
És una proposta de lleure creatiu en la que aprofitem les ganes de dibuixar de
nens i joves, 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. 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

Aprèn a fer retrats
Aprèn, desenvolupa i explora els aspectes tècnics, estètics i conceptuals del dibuix,
a través d’experimentació i exercicis tècnics.
Es treballaran diferents tècniques com el llapis, pastels i olis, en funció de les habilitats
i capacitats de cada alumne. El material necessari anirà a càrrec de l’alumne. Alumnes
a partir de 15 anys. Curs a càrrec de Gulnara Salikhova, retratista professional i
sòcia de Cooperativa 70.
Els dimarts de 6 a 8 de la tarda o
els divendres de 10 del matí a 12 del migdia
Preu: 45 euros mensuals
Inici: dimarts 2 de maig o divendres 5 de maig

Curs d’il·lustració: flora i fauna
Et proposem un taller de dibuix per a treballar les tècniques de dibuix a llapis i
rotulació a través de temàtica naturalista.
Aprendràs a dibuixar animals, plantes o minerals que t’agradin, des de petxines,
cargols de mar, fòssils, o fins i tot la teva mascota. Alumnes a partir de 12 anys.
Curs a càrrec de Margarita Cajidos, sòcia de Cooperativa 70.
Els divendres de 5 a 8 de la tarda
Preu: 35 euros mensuals
Inici: divendres 5 de maig

Criança natural - Espai Baobab

Grup de suport a la lactància
Ens trobem tots els dijous laborables a 2/4 d’11 a la Cooperativa.
Som un grup d’ajuda mútua entre mares on trobareu informació, recolzament i
ajuda per totes les mares que desitgeu una lactància exitosa, pots venir i resoldre
els teus dubtes sobre la lactància.
Si vols venir al grup no cal que avisis, és gratuït i pots consultar el que necessitis.
Has de venir amb el teu nadó i pots venir acompanyada de qui vulguis.
A càrrec de la Verònica Arteaga, mare de dos petits, psicòloga infantil especialitzada en
maternitat i criança, assessora de lactància, i sòcia de Cooperativa 70.
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Criança natural - Espai Ambar de Baobab

Espai de joc
“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
*“Espai d’experimentació”

Els dilluns al matí de 10 a 12 o els dijous a la tarda de 5 a 7.
*Últim dijous de mes - experimentació amb diferents elements.
Espai recomanat per a infants d’1 a 4 anys.
Cal inscripció prèvia (oberta durant tot el curs).
Preu: 20 euros mensuals (matins o tardes) o 7 euros la sessió esporàdica.
Consulta’ns els preus especials per a famílies amb més d’un infant (d’1 a 6 anys).

Espai nadó

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 dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí.
Per a nadons de 0 a 12 mesos.
Cal inscripció prèvia (oberta durant tot el curs).
Preu: 17,50 euros mensuals o 5 euros la sessió esporàdica.

Espais dinamitzats per la Judit Alonso, Educadora infantil i sòcia
de Cooperativa 70, que us acompanyarà, des d’una mirada
professional i afectuosa, perquè pugueu gaudir d’aquesta etapa
amb confiança i satisfacció.
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Criança natural - Espai Ambar de Baobab

Jocs de falda i moixaines
La tradició dels jocs de falda és una eina privilegiada per transmetre
la nostra cultura i practicar la interacció i comunicació amb els
menuts.
Treballa el tacte, la mirada, el moviment, la veu i l’afecte.
Coneix l’entorn enfortint els vincles afectius.
T’animem a participar en aquest taller tot gaudint en família d’una
bona estona.
El dimecres 26 d’abril de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.
Cal inscripció prèvia (oberta fins dilluns 24 d’abril).
Preu: 10 euros per família.

Massatge infantil per a nadons
“Perquè la pell és el primer llenguatge”
Els dimecres 3, 10, 17, 24 i 31 de maig
de 2/4 de 6 a 7 de la tarda.
Destinat a famílies amb nadons d’1 a 12 mesos.
Cal inscripció prèvia (oberta fins divendres 28 d’abril).
Preu: 70 euros les 5 sessions.

La panera dels tresors
La panera dels tresors és una proposta de joc de manipulació i
exploració d’objectes amb la finalitat d’oferir experiències als cinc
sentits de l’infant.
El dimecres 14 de juny de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.
Destinat a famílies amb nadons de 0 a 12 mesos.
Cal inscripció prèvia (oberta fins divendres 9 de juny).
Preu: 25 euros (inclou material).

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

Tertúlia amb pares i mares
Adolescència · Educació

Claus per parlar amb els adolescents
Del llatí adolescens, adolescentis, el mot adolescent significa que està
creixent. Per al jove o la jove és un període de trànsit, més o menys
convuls, que haurà de desembocar en l’adultesa. En aquest camí, hi ha
més d’un moment de desorientació, incertesa... Però no només per a
l’adolescent sinó també per als pares, que hauran de fer un esforç per
comprendre i ajudar el fill o la filla en aquesta nova etapa evolutiva. A
vegades, però, els pares no veuen la manera de relacionar-se prou bé
amb l’adolescent o no troben la forma de parlar-hi. Els pares es queixen amb freqüència que el fill o la filla
adolescent no explica res, que semblen estranys perquè no saben què fan, on van,... Amb tot això sobre la
taula ens podem plantejar, entre altres coses: què podem fer els pares per millorar la comunicació amb els
fills i les filles adolescents? Per què callen els adolescents?
Xerrada - col·loqui a càrrec de Montse Fernández, Educadora social, Psicòloga, Psicoterapeuta i sòcia de
Cooperativa 70.
Dimecres 7 de juny a 2/4 de 6 de la tarda.
Entrada lliure i gratuïta

Recorda que per als socis tenim
servei de fotocòpies a color i en
blanc i negre a preus de soci.
Informa-te’n

Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.
(Núm. 54 - Març 2017)
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS

Cursos presencials
Juliol i agost de 2017
Inscripcions del 12 al 16 de juny
Matí: de dimarts a divendres
de 10 a 13 h
Tarda: de dilluns a dijous
de 16 a 19.30 h
Oficina de Català de Caldes de Montbui
Les Cases dels Mestres
C. Mestre Gregori Montserrat, 4, 2a
planta

També a Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, la
Llagosta, Mollet, Montmeló, Montornès, Parets i Sant Celoni.

Tel. 93 115 10 73
a/e: caldes@cpnl.cat

Sabies que...
El Voluntariat per la llengua (VxL) posa en marxa la
modalitat virtual del programa per tal que les persones
que no poden trobar-se de manera presencial amb
la seva parella lingüística ho puguin fer a través de
videoconferència. D’aquesta manera, els participants
podran practicar el català sense estar condicionats pel lloc on visquin o per qualsevol altre motiu.
Amb la nova modalitat, el programa de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) que gestiona el Consorci
per a la Normalització Lingüística (CPNL) amplia la seva oferta i les vies d’interacció en català entre persones
d’arreu del món.
Per participar-hi com a voluntari (en cas que es vulgui ajudar una altra persona a practicar el català) o com a
aprenent (en cas que es necessiti practicar-lo), cal ser major d’edat i inscriure’s a http:// vxl.cat/participa-hi. A la fitxa
que s’ha d’emplenar hi ha la possibilitat d’escollir la modalitat virtual, la presencial o ambdues.
Un dinamitzador del VxL del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental (dels 22 que el CPNL té a tot
Catalunya), s’encarregarà d’assignar una parella lingüística d’acord amb la disponibilitat horària i les preferències
del nou inscrit, donarà unes orientacions perquè les trobades virtuals siguin el màxim de satisfactòries, facilitarà
materials de suport en línia per promoure les converses i atendrà totes les consultes o suggeriments que es vulguin
fer.
El compromís de la parella lingüística és trobar-se una
hora a la setmana durant un mínim de 10 setmanes per
parlar en català del que vulguin en un context distès
el dia i l’hora que els vagi bé. En el cas de la modalitat
virtual, ho podran fer des d’un ordinador o dispositiu
mòbil amb el programa de videoconferència que més
els convingui.
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

L’apunt
Gramàtica de la llengua catalana
Des del 23 de novembre de 2016 es pot adquirir a
les llibreries la

Gramàtica de la llengua catalana

de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La gramàtica
oficial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha estat
pensada com la gramàtica normativa de referència
del segle XXI. A diferència de la de Pompeu Fabra,
que era una gramàtica d’autor, la de l’IEC és una obra
col·lectiva, oberta a la participació d’experts diversos
i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica
i la Secció Filològica, i ratificada pel Ple de l’IEC,
concretament en la sessió del 29 de setembre passat.
La Gramàtica de la llengua catalana dóna continuïtat a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va establir
l’any 1918, i es presenta més completa i actualitzada. No introdueix, doncs, canvis substancials, sinó matisos i més
flexibilitat, i amplia i detalla la gramàtica de Fabra per donar resposta a qüestions que aquest no va plantejar o que
va apuntar molt esquemàticament. Al mateix temps, incorpora les solucions avalades per la tradició i el prestigi social
que encara no tenien el reconeixement per part de la norma.
La Gramàtica de la llengua catalana es caracteritza perquè presenta la norma partint de la descripció gramatical i
atenent al marc geogràfic - els parlars - i social - és a dir, els diferents registres-, així com, més esporàdicament, a la
dimensió oral i escrita. També presenta, en primer terme i d’una manera neutra, els fets generals que són vàlids en
tots els territoris del domini lingüístic català i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres són vàlids els
restants, i si una determinada forma és acceptable o no.
Dossier amb més informació sobre la Gramàtica de la llengua catalana:
http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/dossier_premsa_Gramatica.pdf

I tu, ja tens la teva parella lingüística?
Per a més informació:
Apunta-t'hi:
Font del Lleó, 11
caldes@cpnl.cat.
www.vxl.cat
Ajuntament de Català de Caldes de Montbui
Oficina de Català
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 862 70 24
a/e: caldes@cpnl.cat
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SERVEIS ALS SOCIS

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.

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

Fes-te’n soci

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

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. 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.facebook.com/CooperativaSetantaSccl
www.twitter.com/Cooperativa70
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Nou avantatge per a socis
A partir d’ara, si presentes la teva targeta de Soci de la
Cooperativa 70, podràs gaudir d’un descompte del 5%
en tots els productes (promoció no acumulable amb
d’altres ofertes).
Entre els nostres productes hi podràs trobar:
•
•
•
•
•
•
•

Tes, Rooibos, Infusions
Herbes remeieres
Cafès
Xocolates dels millors mestres xocolaters
Mel i melmelades
Tots els accessoris necessaris per a fer un bon te o infusió
Distribuïdors de tasses Mr. Wonderful

Especials:
•
•
•

Detalls personalitzats per a celebracions (casaments, comunions, etc.), adaptats a cada necessitat
Descomptes especials per a Hosteleria, Restauració, Càterings
Regals d’empresa i esdeveniments

La nostra botiga va va néixer el maig de 2013 amb l’objectiu de donar a conèixer millor el plaer de prendre un bon
te o infusió i a gaudir de les seves propietats i beneficis, i amb el temps anar trobant el nostre lloc.
Carrer del Forn, 26 - Caldes de Montbui
Tel. 640 576 949
facebook: carmecaldes2013
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”

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

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.

Informa’t a Cooperativa 70

www.abacus.coop

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

5% de descompte en tractaments spa i ungles
P. Marquès, 10 · 08140 Caldes de Montbui
93 865 16 82

C. Buenos Aires, 42 · Caldes de Montbui
93 865 13 63 · 649 446 328
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OCI I LLEURE
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

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

Av. Pi i Margall, 132 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 47 28

Descompte del 6% per als socis,
en majoristes preferents

Descompte del 8% al 15% en tècniques termals

Avinguda Pi i Margall, 59 c
08140 Caldes de Montbui · Tel. 93 862 60 62

Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 01 00

Descompte del 8% al 15%
en tècniques termals

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

SALUT
Subvenció en el Servei de
Suport a la Persona. Per a
socis i beneficiaris majors
de 65 anys
Informa’t a Cooperativa 70

Pau Porcel
Hipnosi i Teràpia Gestalt
Telf: 653 60 84 13 (hores a convenir)
Caldes de Montbui i Barcelona

10% de descompte en les sessions
5% de
descompte
en tots els
tractaments

Av. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans
Tel. 93 864 94 71

10% de descompte

C. Sant Ramon, 7
Caldes de Montbui
Tel. 93 862 62 23

Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte
Carrer d’Aparici, 7
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

La 1a setmana
del mes de prova
(gratuïta)
en la pràctica d’Aikido
Buenos Aires, 56 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui
clinicadents@gmail.com · Tel. 93 865 59 26
MONTSERRAT FERNÁNDEZ
Educadora i Psicòloga (Col. 16531)
Atenció a famílies, infants, adolescents i adults

20% de descompte en la primera visita
10% de descompte en la resta de visites
C/ Major, 32 1r 1a · 08140 Caldes de Montbui
Tel 637 44 00 35 · Hores convingudes

Avda. Pi i Margall 183 Local 2
Caldes de Montbui
938 65 49 96
Al costat de Caprabo
5% de descompte directe sobre tots els productes de
parafarmàcia. Promoció no acumulable amb d’altres ofertes.
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DISSENY I TECNOLOGIA
10% de descompte en revelat analògic o
digital, o en la compra d’àlbums i marcs
5% de descompte en les sessions de fotos d’estudi

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.es

10% de descompte
C. Sant Pau, 31· Caldes de Montbui · Tel. 93 865 47 81
www.umfotografs.com

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
Descompte del 5%

5% de descompte en
herboristeria
Agustí Santa Cruz, 33 · 08182 St. Feliu de Codines
Tel. 93 866 27 89

en les compres i
donatiu del 5% a la
Cooperativa 70.

C. Montserrat 118-120 · 08140 Caldes de Montbui
930139433 · www.granel.cat · community@granel.cat

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

15

SERVEIS ALS SOCIS
LLAR
Pintura decorativa
Jose Romero

Gasoil de calefacció

10% de descompte en
treballs de pintura

Preus especials
per a socis

Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Comandes a Cooperativa 70
93 865 45 30

Entre el 15% i el 20% de
descompte sobre preus de
tarifa en pintura decorativa
Mòbil 603 530 303
www.ombranatural.com

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

PMAYORDOMO

Comptable - Fiscal - Laboral

Preu de la declaració de la Renda
per a socis de Cooperativa 70
8 euros
938622152 - 687624246
pmayordomo@aece.es
C. Santo Domingo, núm. 6 Caldes de Montbui

Assessorament jurídic
Encàrrecs d’assessoria
jurídica · 15 % de
descompte
C. Gregori Montserrat, 11 Local · Caldes de Montbui
682 731 934 · advor@advor.es

Pi i Maragall, 19 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 54 48

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

15% de descompte
en sessions per a
socis
Coaching Individual i d’Empresa · Formació en Habilitats
i Competències · Psicologia d’adults
marta@catedracoaching.com · 669 813672

10% de descompte
per a socis
palauservice@hotmail.com
C. Can Ceferí, 7 08184
Palau - Solità i Plegamans

Urgències 24 h: 637 412 587 · 93 863 98 15
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