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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Restituïda i ampliada la protecció de la pobresa energètica a Catalunya a través
de la modificació del Codi de Consum.
•

S’aprova l’actualització del Codi de Consum de
Catalunya, que també incrementa la protecció de
les persones consumidores en la contractació de
préstecs i crèdits hipotecaris

•

La reforma millora la protecció dels drets dels
treballadors autònoms i microempreses davant de
les empreses prestadores de serveis bàsics

El Parlament ha aprovat la modificació del Codi de
Consum de Catalunya per incloure-hi diferents punts
que milloren la protecció de les persones consumidores
en els àmbits dels subministraments energètics bàsics i
dels serveis financers, principalment.
Pobresa energètica
La pobresa energètica s'entén com la “incapacitat d’una
llar per a satisfer el mínim de serveis energètics i garantir
les necessitats vitals bàsiques”, i preveu que les empreses
suspenguin la interrupció del subministrament
energètic –aigua, llum i gas- en els períodes crítics a
aquelles famílies que acreditin estar en situació de
vulnerabilitat econòmica.
D’aquesta mesura se’n podran beneficiar les famílies
que presentin, durant els quinze dies posteriors a
rebre la notificació d’interrupció de la companyia
subministradora, un informe dels serveis socials
que acrediti la seva situació de vulnerabilitat
econòmica.
Les llars que es beneficiïn d’aquesta mesura podran
ajornar el pagament del deute que s’acumuli amb les
companyies subministradores en les condicions que
acordin. En aquest sentit, el Codi de Consum també

incorpora la creació d’un Fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics, que es nodrirà d’aportacions
de les administracions públiques i del sector privat, per
fer front al pagament del deute de les llars que no puguin
complir amb el pagament ajornat.
Per a conèixer els criteris que defineixen les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica o per a tenir més
informació sobre les reformes en els serveis hipotecaris
i financers, o pel que fa a les millores d'informació i de
protecció al consumidor, pots consultar l'article sencer al
següent enllaç:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/detall.do?id=277568&idioma=0&depart
ament=26&canal=27

2

CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Entendre les noves factures de la llum i els tipus de contracte.
El Govern espanyol, a partir de la Resolució del 23 de maig
de 2014, de la Direcció General de Política Energètica
i Mines, per la qual s'estableix el contingut mínim i el
model de factura d'electricitat, ha definit un model de
factura elèctrica que hauran de dur a terme les empreses
comercialitzadores de referència amb la finalitat de
garantir la comprensió per part del consumidor.
A partir d'aquest model, es pretén que les factures
elèctriques facilitin informació sobre el consum i els
costos associats de forma clara. D’aquesta manera es
podran realitzar comparacions entre diferents ofertes
i possibilitarà el coneixement sobre el cost del seu
subministrament, preus, tarifes i condicions generals de
l'accés i ús dels serveis d'electricitat.
A banda, es va publicar al BOE el Reial decret 216/2014,
de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de
càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor
(PVPC) d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de
contractació.
•

•

El nou sistema de Preu Voluntari per al Petit
Consumidor (PVPC) canvia la manera per la qual
es calcula el preu de l'energia en la factura del
petit consumidor: abans es fixava mitjançant una
subhasta trimestral i ara es factura a partir del preu
del mercat d'electricitat.
El nou sistema va entrar en vigor l'1 d'abril de
2014. Les companyies elèctriques van disposar
d’un període màxim de tres mesos per facturar
amb el nou sistema.

•

En aquest període transitori, les factures emeses es
van calcular amb el preu de l'electricitat del primer
trimestre de 2014.

•

A la primera factura sota el nou sistema, es va
ajustar aquest preu al preu real de mercat i també
es va retornar una quantitat pel fet que el preu de
l'electricitat en el mercat durant el primer trimestre
va ésser inferior a l'establert.

Alternatives al PVPC:
•

Les persones usuàries que desitgin que el preu
de l'electricitat que s'apliqui al seu consum sigui
el mateix durant tot un any podran contractar
aquest preu durant 12 mesos . Les companyies
comercialitzadores de referència estan obligades
a oferir aquest preu com alternativa al PVPC.
Aquestes ofertes podran comparar-se al web de

la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia (CNMC).
•

També podran contractar el subministrament
d'energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora
en el mercat lliure d'acord amb el preu i les
condicions que en el seu cas es pactin.

Recomanacions generals abans de contractar
•

Informa’t dels preus, els descomptes i tots els
serveis que ofereix l’empresa.

•

Estudia molt bé l’oferta de la nova companyia
abans de donar-te d’alta.

•

Pregunta quins són els requisits per fer el canvi de
companyia.

•

No facilitis les teves dades bancàries, ni les factures
anteriors, ni les teves dades personals, si no estàs
realment segur de la contractació.

•

Si tens contractat algun finançament amb la
companyia actual, informa’t de com quedarà.

•

Llegeix detingudament el contracte, i mai no signis
un document en blanc.

•

El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en
exemplar doble.

•

Si reps una trucada telefònica o una visita
inesperada al teu domicili per a què canviïs de
companyia elèctrica, no et precipitis i recorda que
tens 14 dies per desistir del contracte sense haver
de donar cap justificació.

•

Totes les empreses disposen de fulls oficials de
queixa/reclamació/denúncia.

•

És una garantia escollir una empresa adherida al
Sistema Arbitral de Consum.

Modalitats de contractació:
A partir d'ara hi ha 3 alternatives de contractació entre
les quals podeu triar:
•

PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor).

•

Preu fix anual.

•

Contracte bilateral.
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PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor)
Per a potències menors o iguals a 10 kW.
És la tarifa regulada pel Govern, abans anomenada Tarifa
d’Últim Recurs (TUR).
El PVPC són els preus màxims que podran cobrar les
comercialitzadores de referència.
•

La modalitat a la que passareu de forma automàtica
si éreu TUR:
– Aplica el preu real que tingui el mercat.
– Suposa un estalvi perquè no incorpora el
cost per l'assegurament del preu.

•

Els PVPC no inclouen cap altre tipus de producte o
servei, sigui energètic o no, ofert directament per
la comercialitzadora de referència o per tercers.

•

La durada dels contractes és anual i es prorrogarà
automàticament per terminis iguals.

•

El consumidor de forma automàtica, (abans TUR),
sense necessitat de realitzar cap gestió per la seva
banda, ni actuacions o canvis en el seu comptador,
passa a incorporar-se al nou sistema del Preu
Voluntari per al Petit Consumidor.

•

Suposa un estalvi en terme mig. En considerar com
a preu d'energia el que resulti directament del
mercat de producció i no incorporar cap cost per
l'assegurament del preu.

Preu fix anual

Recordatori: els consumidors que desitgin major
estabilitat del preu podran acollir-se a l'oferta a
preu fix anual, sigui o no la que estigui oferint el seu
comercialitzador actual. Per a això, hauran de contactar
amb el comercialitzador, que s'encarregarà de realitzar
tots els tràmits per al canvi de subministrador en el seu
nom.
La publicació de les ofertes a preu fix anual es realitza
en el comparador d'ofertes de la CNMC que existeix
per al mercat lliure, i apareixen en el comparador amb
el nom de "Oferta a preu fix del comercialitzador de
referència". Podent consultar aquesta informació al web
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència
(CNMC).
Contractació bilateral amb una comercialitzadora
Com venia passant fins ara, el consumidor podrà
contractar el subministrament d'energia elèctrica amb
qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d'acord
amb el preu i les condicions que, si s'escau pactin entre
client i comercialitzador.
Les ofertes en el mercat lliure, a diferència de les del preu
fix anual, inclouen en la majoria dels casos, clàusules
especials o serveis addicionals que s'han de tenir en
compte a l'hora de valorar les ofertes amb un criteri
homogeni.
La contractació ha de realitzar-se després de comparar
amb molta cura les ofertes disponibles en el mercat,
atès que solen incloure distintes condicions i serveis que
impedeixen una comparació directa.

Implica que el preu que s'apliqui al consum d'energia sigui
el mateix durant tot un any, per tant, podeu contractar
un preu fix durant 12 mesos per l'energia elèctrica.
Totes les comercialitzadores de referència estan obligades
a oferir com a alternativa al PVPC. Aquest preu serà fixat
lliurement per cada empresa comercialitzadora, però
amb unes condicions estàndard i fàcilment comparables:
•

Sense incloure
addicionals.

altres

productes

o

Per a més informació:
•

Entendre la factura (Font: Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme). http://www.controlastuenergia.
gob.es/nueva-factura/Paginas/entender-factura.aspx

•

http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/
frontend/noticies_detall.jsp?id=1317&idioma=1

•

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

serveis

•

Durada d'un any.

•

Límit de penalització en el supòsit de rescissió
anticipada del contracte.

Les penalitzacions no poden ser superiors al 5% del
preu del contracte per l’energia estimada pendent de
subministrar.
•

Renovació de l'oferta només a voluntat del
consumidor.
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PROGRAMACIÓ
GENER - MARÇ

Cursos i tallers
Fotografia i lleure

Ja tinc càmera fotogràfica, i ara què?
(nivell 1)
Coneix millor la teva càmera, els fonaments bàsics de fotografia, aprèn a mirar
i comença a saber quin pot ser el flux de treball davant l’ordinador. Al curs es
faran sessions teòriques sobre fonaments bàsics de fotografia i com aplicarlos en l’ús de la càmera. Aquests coneixements els aplicarem en sessions
pràctiques. A mesura que practiquem refrescarem el que hem après i resoldrem
els dubtes que sorgeixin. Durada del curs: 1 mes (dues sessions setmanals de 2
hores). A càrrec de Quim Dasquens, fotògraf i soci de Cooperativa 70.
Els dimarts i els dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 75 euros el curs
Inici: dimarts 3 de febrer

Reforcem els nostres coneixements
fotogràfics (nivell 2)
Ja sabem triar el diafragma, escollir la velocitat, sabem què passa amb la
profunditat de camp, com afecta l’exposició al resultat, i ara toca practicar
i conèixer els principis perquè la nostra fotografia expliqui quelcom més.
Consolidarem el que hem après al curs d’iniciació i entrarem en els consells de
la composició. Durada del curs: 1 mes (dues sessions setmanals de 2 hores).
Els dimarts i els dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 80 euros el curs
Inici: dimarts 3 de març

Fotopassejades
Tot passejant pels racons i entorns propers a Caldes, practicaràs, parlaràs i
resoldràs dubtes al voltant de la fotografia i la seva pràctica.
Els divendres 23 de gener, 13 de febrer i 13 de març,
de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Preu: gratuït per antics alumnes de cursos de fotografia impartits
per en Quim Dasquens a Cooperativa 70.
Per a nous alumnes 30 euros
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Salut

Memòria i estimulació cognitiva
En aquest taller de memòria treballarem i estimularem les diverses àrees del cervell,
mitjançant jocs i exercicis variats, realitzats en grup i d’una manera amena i divertida.
El taller és indicat per a tots aquells que estiguin interessats en exercitar la seva ment,
prevenir el seu deteriorament i a més vulguin passar una bona estona en bona companyia.
Impartit per la llicenciada en psicologia Silvia López, sòcia de Cooperativa 70.
Els dijous de 2/4 de 10 a a 2/4 d’11 del matí (grup matí) o de 4 a 5 de la tarda
(grup tarda)
Preu: 20 euros mensuals · Inici: dijous 5 de febrer

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 6 a 2/4 de 8 de la tarda · Inici divendres 6 de febrer
Preu: 30 euros mensuals

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
Aquest any en el taller de còmic-manga ens proposarem un repte nou per anar
més enllà d’explicar històries mitjançant el dibuix i que tot quedi a casa. Farem
una revista, la nostra revista. Aprendrem a planificar les seccions, els continguts,
els diferents apartats que considerem entre tots, la línia editorial, el seu nom, etc.
Els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 35 euros mensuals

Idiomes

Francès a l’abast
Vine a conversar en francès una hora setmanal. Utilitza la llengua francesa i millorala, parlant en petits grups sobre diversos temes. Si tens dubtes del teu nivell, ja
sigui perquè no en saps i vols aprendre, o perquè en saps i no la practiques,
pregunta’ns. Curs a càrrec de Montserrat Canyameres, sòcia de Cooperativa 70
i professora de català i francès.
Grup matí: els dilluns de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí · Inici dilluns 2 de febrer
Grup tarda: els dijous de 4 a 5 de la tarda · Inici dijous 5 de febrer
Preu: 30 euros mensuals
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Idiomes

Italiano per piacere!
“Italià per plaer!” és un curs adreçat a persones amb interès i ganes d’aprendre italià,
tinguin alguns petits coneixements o no en tinguin. Es tracta d’aprendre italià pel plaer
de poder parlar una nova llengua, a l’hora que conèixer diferents aspectes de la cultura
italiana (part de la seva història, algunes ciutats, costums, la cuina italiana, etc.). Fins i
tot, en acabar el curs es podrà fer un viatge per la regió del Veneto (Verona, Piacenza,
Padova i Venezia). Per fer el curs caldrà comprar un llibre que indicarà el professor i de
tant en tant assumir el cost de les fotocòpies addicionals.
Curs a càrrec de Jeroni Miguel, soci de Cooperativa 70, Doctor en Filologia i professor
d’italià titulat per la Universitat de Siena (Itàlia).
Els dimecres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre o els divendres d’11 del matí a 2/4 d’1 del migdia
Preu: 30 euros mensuals

Conversa en anglès per a adults i per a 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 al més aviat possible.

HORARI ADULTS

HORARI INFANTS

Nivell 0: els dilluns de 6 a 7 del vespre

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

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

vespre (grup joves)

Nivell 1: els dimecres de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí

Els dimarts de 5 a 6 i de 2/4 de 7 a 2/4 de 8

Nivell 2: els dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia

Els dimecres de 5 a 6 de la tarda
Els divendres de 4 a 5 de la tarda(grup joves)

Preu: 30 euros mensuals

Preu: 35 euros mensuals

Curs de rus
L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma oficial a Rússia,
Biolorússia, el Kirguizistan i el Kazakhstan. És un dels sis idiomes oficials de
les Nacions Unides. És el quart idioma més parlat del món tenint en compte
els parlants totals.
Els divendres de 5 a 6 de la tarda
Preu: 30 euros mensuals

7

PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
Emocions · Benestar personal · Salut

Fent, sentint i pensant
Taller pràctic vivencial, en el que ens endinsarem en la meditació i practicarem
tècniques de relaxació. Reconeixerem els tres centres: l’instintiu, l’emocional i el
mental. Podrem observar què ens passa quan el que fem, sentim i pensem no
estan en harmonia. Obtindrem eines per l’autoconeixement del nostre caràcter,
per experimentar i gestionar les emocions i aprendre a connectar amb la nostra
part creativa. Orientat a qualsevol persona amb inquietuds i curiositat per ampliar
el coneixement sobre si mateix i la seva ment. A càrrec de Pau Porcel, hipnòleg,
terapeuta Gestalt i soci de Cooperativa 70
Grup matí: els dijous de 10 del matí a 12 del migdia
Grup tarda: els dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 45 euros mensuals · Inici dijous 5 de febrer

Xerrades i espectacles
Màgia

Màgia de colors
El conill del mag està trist perquè l’han dibuixat en blanc i negre. Caldrà tota la màgia
dels nens perquè el veiem en colors.
Màgia feta amb multitud d’objectes, per fer gaudir als més menuts.
Divendres 20 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda
Preu: adults 4 euros (5 euros no socis) / infants 2,50 euros (3 euros no socis)
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SERVEIS ALS SOCIS
Per l’Elena Arañó, la nostra mestra de Patchwork
L’Elena Arañó ha estat durant 5 anys la nostra mestra de patchwork (labor de retalls) aquí a la Cooperativa
70, però el lligam de l’Elena amb Caldes ja ve de lluny. A part de tenir-hi família, també havia impartit classes
de cuina i de patchwork al Centre Cívic des del 2003. L’Elena fou una gran col·laboradora, una molt bona
mestra i una persona amb una creativitat, bon gust i imaginació inesgotables. Ens va saber transmetre els seus
coneixements innovadors en aquesta activitat tèxtil tan bonica, alhora que anava quallant la nostra amistat.
L’Elena ens va deixar el 25 d’octubre de l’any passat després d’una malaltia tan ràpida com dura i cruel.
Sàpigues Elena, que nosaltres seguim amb els retalls i amb el patch... i que no t’oblidarem mai.
En nom de les “noies” de Caldes com tu ens anomenaves.
Elena, avui no podem parlar amb tu de res més que de RETALLS. És la paraula que ens ve primer al cap en
repassar tots aquests anys que fa que estem juntes.
Retalls del patchwork que tu tant estimes, d’aquests trossets de roba que ens has ensenyat a no desaprofitar
mai, que ens has ensenyat a trobar-hi el goig de tenir-los a les mans, a descobrir-hi els nostres colors fins a
aconseguir que aquests retallets per petits que siguin, parlin de nosaltres.
Però, avui Elena, aquests trossets de roba parlen de tu. De la teva generositat a l’hora de compartir aquesta
labor de patch que tant t’agrada i de com ens has encomanat les ganes de fer i de descobrir coses noves.
Parlen del teu entusiasme i de la il·lusió que sempre has mantingut en tot allò que feies i que tan bé ens has
transmès.
Al llarg d’aquests anys ens has anat regalant tots aquests retalls amb els quals, sense adonar-nos-en, hem
confeccionat una peça, un “quilt” com dius tu, que ens acompanyarà tota la vida.
Gràcies, Elena per tot el que ens dónes. T’estimem.
Marta Barceló Oliver.
Montserrat Bellavista Casas.
Maria Fe Omeñaca Francés.
Antònia Roca Boada.
M. Assumpció Rodríguez Marín.
Ana Martínez Martínez.
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
L’apunt
SMART?
Segons el TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua
catalana, des de fa un temps, es pot observar un ús freqüent
de la forma anglesa smart complementant tota mena
d’expressions (smart city, smartphone, smart meter, smart
building, smart tag, smart card, etc.).
En general, es tracta de formacions relativament recents,
en què l’adjectiu aporta una idea que la base sobre la qual
s’adjunta pot actuar d’una forma més o menys automàtica,
o que es pot adaptar a diverses situacions, generalment gràcies a dispositius electrònics i sensors. Per a tots aquests
casos, es considera que l’adjectiu intel·ligent aporta la mateixa càrrega semàntica (ciutat intel·ligent, telèfon
intel·ligent, comptador intel·ligent, edifici intel·ligent, etiqueta intel·ligent, targeta intel·ligent, etc.).
En determinats àmbits l’ús del manlleu respon a la concepció que amb la forma anglesa es transmet una imatge de
modernitat, de novetat, fins i tot de precisió, que es perd amb l’alternativa catalana. Convé fer-se conscient, però, que
aquesta idea té el risc de caure molt ràpidament en obsolescència: quan un concepte ja es pot considerar integrat en
l’ús general, referir-s’hi amb una forma manllevada innecessària més aviat transmet una imatge de desactualització,
com si el parlant no fos conscient que ja fa molts anys que hi ha edificis intel·ligents, targetes intel·ligents, etc.
Es podria dir, doncs, que convé actuar amb sentit comú i ser prou intel·ligent per no fer ús de manlleus en contextos
en què resulten innecessaris o inadequats.
Si voleu consultar altres casos com aquest, que afecten més d’un terme concret, us recomanem el Diccionari de
criteris terminològics. del TERMCAT.
Podeu consultar la fitxa terminològica d’aquests termes a través del Cercaterm
•

TERMCAT

http: //www.termcat.cat/ca

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS · Febrer 2015
Cursos presencials i en línia a Les Cases
dels Mestres

Oficina de Català de Caldes de

Inscripcions i proves de col·locació

Montbui

Del 4 al 13 de febrer

Les Cases dels Mestres
C. Mestre Gregori Montserrat, 6,

De dilluns a dijous

2a planta

de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

Tel. 93 115 10 73

Divendres

a/e: caldes@cpnl.cat

de 10 a 13 h
Els cursos començaran: 16/17 de febrer de 2015
També a Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, la Llagosta, les Franqueses, Llinars,
Mollet, Montmeló, Montornès, Parets, Sant Celoni i Sant Feliu de Codines
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Sabies que...
En català, també és de llei
Utilitza’l, hi tens tot el dret!

Si parlem de justícia també ho podem fer en català. Fes servir la teva llengua amb total garantia jurídica i legal.
Utilitza el català quan et relacionis amb la justícia i els seus professionals. En català, també és de llei.
La Generalitat ha posat en marxa la campanya “En català, també és de llei” amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar
la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la justícia, i que els professionals del sector el
facin servir com la llengua habitual emprada tant en jutjats com en registres públics, notaries, despatxos d’advocats
o consultes de graduats socials, entre d’altres entorns.
“En català, també és de llei” s’adreça també als professionals del dret i la justícia perquè facilitin als ciutadans
l’elecció de llengua. Els estudiants de carreres jurídiques també són destinataris de la campanya, que els vol implicar
per tal que coneguin, de bon començament, que el català es pot fer servir amb normalitat en el que serà el seu
entorn professional.
7 coses que has de saber del català a la justícia
•

En català, els documents són vàlids

•

La justícia està preparada per treballar en català

•

Pots declarar en català

•

Tu ets el client, digues a l’advocat que et representi en català

•

Tu tries la llengua, la llei t’empara

•

Els registres, també en català

•

Els documents públics, els pots demanar en català

Dades del català a la justícia
L’any passat, de cada 10 sentències judicials dictades, tan sols una havia estat redactada en català. En concret, segons
dades de 2013, només el 12,4% de les sentències es va dictar en català. En el cas de la documentació registral, els
documents escrits en la llengua pròpia de Catalunya només van suposar del 17,8% del total. L’activitat jurídica més
deficitària va ser la dels documents notarials, ja que d’aquests, els redactats en català tan sols van suposar el 9,4%
del total.
Tota la informació de la campanya a: http://www.gencat.cat/llengua/justicia/#informat

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
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EDUCACIÓ

CoopEduca
Classes de reforç i suport escolar
Et recordem que a la pàgina web de Cooperativa 70, a l’apartat “Avantatges per als socis” trobaràs dos apartats:
•

Classes de reforç i suport escolar: aquí trobaràs la informació d’horaris, preus, normatives i calendari
escolar.

•

Bloc Coopeduca: aquest apartat encara està en construcció, però al llarg del 2015, trobaràs articles i
publicacions mensuals que poden ser d’interès per l’alumnat de CoopEduca com per a les seves famílies.

Nova pàgina web Cooperativa 70
A principis de setembre vam estrenar la nova pàgina
web de la Cooperativa que es troba en la mateixa
adreça: www.cooperativa70.coop.
Amb aquest nou format i aquesta nova imatge hem
volgut oferir un espai més accessible al soci per a què
pugui estar informat en tot moment. A banda, també
té enllaç directe a la banda superior a les xarxes socials
de Facebook i Twitter on també el soci ens pot seguir i
estar al dia de totes les notícies de Coop70.
També destacar l’espai de descomptes als comerços,
dins l’apartat d’avantatge per a socis, on es mostren
de forma atractiva i més clara tots els descomptes
que com a socis podeu gaudir en molts establiments i
empreses de Caldes de Montbui i rodalies.

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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SERVEIS ALS SOCIS

L’Àgora · Cafeteria
A banda de l’oferta de cafeteria que ofereix L’Àgora, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de
4 de la tarda a 8 del vespre, vine a informar-te dels serveis que ofereix per a socis.

Botiga al Local Social
Productes de comerç just i
productes cooperatius catalans
T’informem que pots continuar trobant productes de comerç just i de cooperatives
catalanes a la botiga de Cooperativa 70. Trobaràs diferents productes d’alimentació com
cafès mòlts i solubles, arrossos, pastes, cacaus, sucres, xocolates i altres productes com
sabons o objectes d’artesania. També disposes de l’oli de Baró de Maials en garrafa de 5
litres, i de tres olis ecològics en ampolla petita (oli ecològic Novaterra d’oliva arbequina,
Novaterra Condiment d’oli d’oliva picant i Novaterra Condiment d’oli d’oliva a l’alfàbrega).
I finalment seguim disposant d’ampolles de vi negre “Costers del Gravet”, D.O. Montsant
Cooperativa de Capçanes.
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SERVEIS ALS SOCIS

Nou avantatge per als socis
ESTUDIS D’HOM, S.L
1a visita gratuïta i 10% de descompte per a socis de Cooperativa 70
Empresa especialitzada en Head-renting financer, és a dir, en
contractació de directors financers per a les empreses. Aquesta
contractació d’un professional experimentat i especialitzat, pot ser
per hores o per projectes. Aquest servei permet flexibilitzar el cost a
les seves necessitats gaudint de tot el coneixement que requereix la
posició.
Més informació:
•

Pàgina web i a/e: www.edhom.cat / info@edhom.cat

•

Telèfon: 654122979

•

Adreça: C. Progrés, 3 Local 2 08012 Barcelona

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”

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

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 en els serveis de cafeteria, els preus
especials en els productes de comerç just i de cooperatives catalanes
i els descomptes a diversos establiments comercials i empreses de
serveis amb conveni amb la Cooperativa.
Aquests avantatges es fan extensius a tots els membres de la unitat
familiar (cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència
de la seva orientació sexual, els descendents i ascendents comuns i els
de qualsevol d’ambdós que convisquin amb el soci).

Per fer-se soci només cal fer un únic pagament de 18 euros per a tota la unitat familiar,
sense quotes addicionals ni de manteniment
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SERVEIS 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

OCI I LLEURE
Descompte del 10%

Hostal de la Rovira

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 5% sobre tarifa
per als socis de la Cooperativa 70
Carrer Major, 1 · 17856 OIX
Tel. 972 29 43 47
www.hostaldelarovira.es

Descompte del 6% per als socis,
en majoristes preferents

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

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

Descompte del 8% al 15%
en tècniques termals
Descompte del 8% al 15% en tècniques termals
C. Barcelona, 12 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 01 50

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

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

PAU

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

10% de descompte en classes
particulars i manteniment
d’ordinadors a domicili
660 550 242
pau.informatica@gmail.com
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SERVEIS ALS SOCIS
SALUT
Pau Porcel
Hipnosi i Teràpia Gestalt

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

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

Informa’t a Cooperativa 70

10% de descompte en les sessions

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

10% de descompte

10% de descompte
en les sessions
Plaça Marquès, 12
Caldes de Montbui
Tel. 93 862 51 92

Pl. de l’Església, 5
Caldes de Montbui
Tel. 93 862 62 23

Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte
Corredossos de baix, 2, 4art 2a
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

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

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

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

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

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

Tel. 93 866 25 87
Mòbil 603 530 303
www.ombranatural.com

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

Descompte del 10%
Tel. 93 865 42 04
Mòbil 671 125 250
C. Barcelona, núm. 37
Caldes de Montbui

ALIMENTACIÓ
Vedella de qualitat certificada ecològica.
Directe del productor i
repartiment a domicili.
Servim caixes de 6 quilos.

Productes ecològics 3%
de descompte en tots els
productes

5% de descompte en el preu de
comanda

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

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

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

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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SERVEIS ALS SOCIS

La benzinera de Cooperativa 70
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.

SITUADA AL PÀRQUING DE CAPRABO DE CALDES DE MONTBUI.
*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.

Les activitats dia a dia
GENER

FEBRER

Dimecres 7
Conversa en anglès
*diferents grups i horaris

Dilluns 2

Italiano per piacere
Grup tarda: de 2/4 de 7 de la tarda
a 8 del vespre
Divendres 9
Curs de rus
De 5 a 6 de la tarda
Dilluns 12
Dibuix de còmic i il·lustració
De 6 de la tarda a 8 del vespre
Divendres 23
Inici “Fotopassejades”
De 6 de la tarda a 8 del vespre

Inici curs “Francès a l’abast”
Grup matí: de 2/4 d’11 a 2/4 de 12
del matí
Dimarts 3
Inici curs “Ja tinc càmera
fotogràfica, i ara què?”
De 6 de la tarda a 8 del vespre
Dijous 5
Inici curs “Memòria i estimulació
cognitiva”
Grup matí: de 2/4 de 10 a 11 del
matí
Grup tarda: de 4 a 2/4 de 6 de la
tarda
Inici curs “Francès a l’abast”
Grup tarda: de 4 a 5 de la tarda

Divendres 6
Inici curs “Italiano per piacere”
Grup matí: d’11 a 2/4 d’1 del
migdia
Inici curs “Llegir per créixer”
De 6 de la tarda a 2/4 de 8 del
vespre
Divendres 20
Espectacle “Màgia de colors”
A 2/4 de 7 de la tarda
*consultar preus a la programació

MARÇ
Dimarts 3
Inici curs “Reforcem els nostres
coneixements fotogràfics. La
composició”
De 6 de la tarda a 8 del vespre

Inici curs “Fent, sentint i
pensant”
Grup matí: de 10 del matí a 12 del
migdia
Grup tarda: de 6 de la tarda a 8 del
vespre
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