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SERVEIS ALS SOCIS

L’Àgora · Cafeteria reobre les portes
Els socis i usuaris poden gaudir d’una
àmplia oferta de brioixeria, entrepans,
begudes,...
El darrer 11 de gener la cafeteria del Local Social de Cooperativa 70 ha tornat
a obrir les seves portes, i aquesta vegada amb un ampli horari i una àmplia
oferta en menjar i beure. L’horari de l’Àgora és de dilluns a divendres
de 2/4 de 8 del matí fins 2/4 de 9 del vespre ininterrompudament; i dissabtes
i diumenges de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 9 del vespre.
Pots venir a gaudir dels entrepans, pastissos i brioixeria recent feta al matí. Al
migdia, tasta les amanides, les cremes de verdures, les coques salades i les delicioses
postres artesanes. I a la tarda assaboreix les creps, les gofres, les xocolates i altres
delícies.
De dilluns a divendres trobaràs un menú per dinar per 9,50 euros (per a socis de
Cooperativa 70) i per 9,90 (no socis).
Els divendres i els dissabtes al vespre pots venir a fer una copa de vi i un mos;
trobaràs “montaditos”, focaccias,...
I com a soci de Cooperativa 70 gaudeix dels descomptes i promocions especials i
exclusives.
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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Avís als afectats pel software fraudulent
dels motors Volkswagen
El Grup Volkswagen ha habilitat un número de telèfon gratuït 900.180.361, en el qual els clients podran informarse sobre la situació dels seus vehicles.
Així mateix, també s’ha habilitat una eina en línia on podran verificar si el cotxe està afectat o no, només introduint
el número de bastidor. Els clients podran accedir a aquest lloc en línia des de les pàgines web de cadascuna de les
marques:
Volkswagen: http://info.volkswagen.com/es/es/home.html?tab=check-own-car
Seat: http://www.seat.es/posventa/motores-diesel/verifica-tu-coche.html
Audi: http://www.audi.es/es/web/es/servicios-cliente.html
Skoda: http://www.skoda.es/mundo-skoda/informacion-motores-diesel-eu5-ea189/
A nivell associatiu, o d’informació als afectats, també et poden interessar els següents enllaços:
•

FACUA:
http://www.facua.org/es/noticia_int.
php?Id=9684&idioma=4

•

RACC:
http://blog.racc.cat/cotxe-i-moto/casvolskwagen-preguntes-i-respostes/

•

OCUC (Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya):
http://www.ocuc.cat/ca/inici/item/230-etsun-afectat-del-cas-volkswagen?-uneix-te-ala-plataforma-de-l%E2%80%99ocuc.html

Notícia extreta i adaptada de http://www.diba.cat/web/consum/llistabutlletins/-/
newsletter/54374633/105/55376196/cas-de-software-fraudulent-de-volkswagen
consultada el 19 de gener de 2016
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PROGRAMACIÓ
GENER - MARÇ
Cursos i tallers
Coaching

Ser l’escollit en el segle XXI.
Noves estratègies de recerca de feina.
S’explicaran eines per a fer front als processos de selecció en general, i a les entrevistes
en particular, i es dotaran d’habilitats a les persones que estiguin en procés de recerca
de feina o que hi poden estar en breu. També es donaran eines per a fer front a l’estrès
i a la tensió que es produeix en aquestes situacions quotidianes. Curs impartit per
Marta Foix i Toni Cátedra, formadors i coachings de Catedra Coaching, i socis de
Cooperativa 70.
Els divendres 4 i 11 de març
Torn matí: de 10 del matí a 12 del migdia
Torn tarda: de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 20 euros el curs de 2 sessions

Viure el moment present, l’anomenat
“mindfullness”
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.
Els divendres 1 i 8 d’abril
Torn matí: de 10 del matí a 12 del migdia
Torn tarda: de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 20 euros el curs de dues sessions

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 GENER - MARÇ
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

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 al més aviat possible. Curs a càrrec de
Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

HORARI ADULTS

HORARI INFANTS I JOVES

Nivell 0: els dilluns de 6 a 7 de la tarda

Grups infants:

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

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

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

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

Preu: 30 euros mensuals

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

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
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
Emocions · Benestar personal · Salut

Entrena la ment per als canvis del cicle vital
Curs per a majors de 60 anys. Jubilació, relacions familiars, salut, situació
econòmica, ... són aspectes de la vida que canvien constantment. Cal entrenar
i cuidar la ment per ser capaços d’acceptar els canvis com una oportunitat
d’aprenentatge que ens ofereix el cicle vital.
Curs a càrrec d’Eduard Verge, Diplomat en Educació Social, Llicenciat en
Pedagogia i Màster en Gerontologia Social; soci de Cooperativa 70.
Els dimecres de 10 a 2/4 de 12 del matí
Inici del curs: dimecres 3 de febrer
Preu: 32 euros mensuals

Grup d’acompanyament per a pares
d’adolescents
L’adolescència és una època complexa. Els nostres fills deixen la infantesa i
comencen el procés de fer-se adults, tant a nivell físic com psíquic i emocional.
Ser adult vol dir ser autònom, prendre decisions, fer-se responsable dels propis
actes i descobrir qui és i de què és capaç. Això requereix apartar-se dels pares,
sovint de forma rebel, contestatària, boicotejadora, etc. Obrim aquest grup de
pares per poder compartir les dificultats que això comporta i mirar de cercar nous
posicionaments davant el qüestionament dels joves. Per entendre i acompanyar
als nostres fills en aquest procés i sobre tot, per poder acompanyar aquest
trànsit. Les sessions estaran dirigides per la Núria Rocasalbas, terapeuta gestalt
especialitzada en infantil i adolescents; sòcia de Cooperativa 70.
Els dijous de 6 a 2/4 de 8 de la tarda (sessions quinzenals)
Inici del curs: dijous 4 de febrer
Preu: 30 euros mensuals

Grup d’acompanyament terapèutic per a
dones soles
De vegades ens casem o vivim en parella i les coses no van com ens
hauria agradat o com havíem imaginat. Potser recentment o potser
fa més temps, t’has separat del teu marit o company. Potser t’has
separat diverses vegades. Potser tens fills al teu càrrec. Potser el teu
company va morir i et va deixar vídua. O, senzillament, estàs sola.
Sigui quina sigui la teva situació, si et sents sola i carregant amb tota
la responsabilitat familiar, et proposem un grup de trobada per dones, on puguis compartir la teva experiència,
a la vegada que acompanyar-te en el procés de passar de la soledat a la plenitud. Juntes és més fàcil. Les
sessions seran quinzenals i seran tant teòriques com vivencials. Estaran dirigides per la Núria Rocasalbas,
terapeuta gestal, coach personal i sòcia de Cooperativa 70.
Els dijous de 6 a 2/4 de 8 de la tarda (sessions quinzenals)
Inici del curs: dijous 11 de febrer
Preu: 30 euros mensuals
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
Emocions · Benestar personal · Salut

Espai de joc · Baobab
“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”

Espai dinamitzat per Judit Alonso, Educadora infantil i sòcia de Cooperativa 70.
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 nadons i infants fins a 4 anys.
Cal inscripció prèvia.
Inici dimecres 13 de gener

35 euros mensuals (consultar preu per a sessions esporàdiques)

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 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre.
Inici del curs: dimarts 19 de gener
Preu: 30 euros mensuals

Musicquor · Música Meditativa
Assumpta Mateu i Eulàlia Solé, cantant
i pianista amb una llarga experiència dins
la música clàssica, s’han trobat en un punt
on la música no és un objecte conclòs, sinó
una porta oberta cap a un espai més gran.
A partir d’un estat de connexió amb el seu
propi interior van improvisant cap a on el
moment i l’estat els va portant...
El dimecres 17 de febrer
de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 8 euros · Cal inscripció prèvia
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
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.
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

Xerrada
Coaching

Els beneficis del coaching

Es donaran a conèixer els beneficis personals i laborals de fer sessions
de coaching en alguns moments de la nostra vida. La importància
de parar i reorientar cap on volem anar. S’explicarà a qui va dirigit el
coaching i perquè fer-ne.
Xerrada impartida per Marta Foix i Toni Cátedra, formadors i
coachings de Catedra Coaching, i socis de Cooperativa 70.
El divendres 26 de febrer
Torn matí: de 10 del matí a 12 del migdia
Torn tarda: de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 15 euros la xerrada · Cal inscripció prèvia

Veredicte del concurs de fotografies del
Correfoc 2015
Aquest any el concurs de fotografia del Correfoc 2015 ha comptat amb
quatre participants, presentant deu obres en total, el primer premi ha estat
per "A primera fila!!!" de Llorenç Martí Rocabruna, i "Godra I" de Jordi
Safont Sala per al segon premi. Enguany el tercer premi ha quedat desert
per decisió del jurat.

Títol: A primera fila
Autor: Llorenç Martí Rocabruna
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS · Febrer 2016
Cursos presencials i en línia
a Les Cases dels Mestres
Inscripcions i proves de col·locació
Del 8 al 16 de febrer
De dilluns a dijous
de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h
Divendres
de 10 a 13 h

Oficina de Català de Caldes de Montbui
Les Cases dels Mestres
C. Mestre Gregori Montserrat, 6, 2a planta
Tel. 93 115 10 73 a/e: caldes@cpnl.cat

També a Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, la Llagosta, les Franqueses, Lliçà
d’Amunt, Llinars, Mollet, Montmeló, Montornès, Parets i Sant Celoni.

Sabies que...
Pots tenir els jocs en català al teu mòbil!
407 ja són els comerços de tot Catalunya adherits a la quarta edició de la campanya I tu, jugues en català?, entre els
quals hi ha els establiments Joc de Paraules, Joguines Xalabarder, La Caverna de Voltir, La Ginesta, Papereria
Calvo Boluda, Papereria i Llibreria M. Dolors i Poble de Caldes de Montbui.
L’objectiu de la campanya és donar a conèixer i facilitar l’oferta de jocs i joguines en català i fomentar-ne l’ús entre
els ciutadans.
La campanya està impulsada pel Consorci per a la Normalització Lingüística i des de la pàgina Jocs en català del seu
web (cpnl.cat/jocs/) es pot consultar l’oferta de jocs i joguines en català, així com també la llista d’establiments
adherits, amb un mapa sensible on apareixen geolocalitzats. A la pàgina web també hi ha disponible un
cercador de jocs en català (cpnl.cat/jocs/cataleg/), que permet fer cerques filtrant per nom del joc, fabricant, edat
recomanada o tipologia.
Els jocs en català en el mòbil!
Aquesta edició presenta com a novetat l’aplicació per a dispositius mòbils “Jocs en català”, per a les plataformes
Android i iOS. L’app (www.cpnl.cat/jocs/app) permet accedir al cercador de jocs i joguines en català del CPNL,
que té més de 600 referències. El cercador ofereix la recerca per paraula clau, per categories de jocs i joguines i per
edat recomanada. L’usuari de l’app també disposa d’informació sobre els més de 400 comerços que donen suport a
la campanya, geolocalitzats a través de Google Maps.
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
L’apunt
Terminologia dels estils musicals

El TERMCAT ha elaborat un recull terminològic de noms d’estils musicals coneguts i ja consolidats. Es tracta d’un
diccionari que conté una vuitantena de noms d’estils relacionats amb el jazz, el rock i el pop, des de mitjan segle
XX, aproximadament, fins a l’actualitat. Cada entrada en format de fitxa terminològica presenta la denominació i la
definició en català, els equivalents en castellà, anglès i francès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes
d’exemple.
Complementàriament, també es pot consultar una cronologia interactiva (http://www.termcat.cat/docs/estilsmusicals/) amb exemples audiovisuals de cada estil musical descrit.
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204/Presentacio/

Per a més informació:

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

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

Classes de suport i reforç escolar · Informa’t al Local de Cooperativa 70

COOPEDUCA
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
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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, 42
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
ESTÈTICA
Perruqueria.
10% de descompte els dimarts,
dimecres i dijous

5% de descompte en tractaments spa i ungles
C. Buenos Aires, 42 · Caldes de Montbui
93 865 13 63 · 649 446 328

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

SALUT
Subvenció en el Servei de
Suport a la Persona. Per a
socis i beneficiaris majors
de 65 anys
Informa’t a Cooperativa 70
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
Corredossos de baix, 2, 4art 2a
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

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

5% de
descompte
en tots els
tractaments
Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui
clinicadents@gmail.com · Tel. 93 865 59 26

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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SERVEIS ALS SOCIS
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
Assessorament jurídic

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

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

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

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
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

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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