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Et recordem que si vas a comprar a les botigues d’Abacus cooperativa, com a soci de Cooperativa 70, se t’ofereix 

el preu de soci en tots els seus productes (papereria, idiomes, llibreria, llibreria infantil, joguines, manualitats, text, 

puericultura i tecnologia) presentant el teu carnet de Cooperativa 70.  

Però, això no significa que siguis soci d’Abacus i, per tant, no pots gaudir d’altres avantatges que això et podria 

suposar, com per exemple acumular els “Àbacs” de les teves compres, realitzar compres a través d’Internet 

aplicant-hi el descompte, o per demanar factures de la teva compra, entre altres. 

És per això que des d’aquest article et volem donar una mica més d’informació d’aquesta cooperativa per si és del 

teu interès fer-te soci d’Abacus.

Abacus cooperativa és una cooperativa de consumidors amb socis de treball, que va néixer amb l’objectiu de 

proveir-se de material educatiu en les millors condicions d’informació, qualitat i preu. Com a organització de 

consumidors, la cooperativa informa, orienta i educa els consumidors. La participació dels socis i sòcies de consum 

es plasma en l’acte de compra però també a través dels òrgans de participació i representació, amb les aportacions 

al Capital Social Voluntari o en l’assistència a les activitats que organitzen.

Ser soci d’Abacus cooperativa vol dir formar 

part d’un projecte cooperatiu que permet 

oferir-te avantatges d’estalvi en el preu 

en la seva selecció de producte i Àbacs en 

les teves compres. Els Àbacs és un sistema de 

pagament únic i exclusiu per als socis del qual 

tens més informació visitant la pàgina web de la 

cooperativa www.abacus.coop. A més, gaudiràs 

de promocions i serveis exclusius per a socis 

i podràs participar en les assemblees i invertir 

en el Capital Social Voluntari.

Per fer-te’n soci, cal fer un únic pagament de 10 euros que et dóna dret a gaudir per sempre dels avantatges 

de ser soci o sòcia d’Abacus cooperativa.

Avantatges socis de Cooperativa 70
El conveni amb Abacus cooperativa
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Xerrades a Cooperativa 70
Consells pràctics per entendre les clàusules 
de les nostres hipoteques
El passat 10 de novembre, va tenir lloc la xerrada sobre Clàusules Abusives en els contractes d’Hipoteques, a càrrec 

de l’advocat Marc Congost Martos, d’Advor - Despatx d’advocats.

La xerrada va estar enfocada des del punt de vista dels usuaris i consumidors de serveis bancaris, i en concret, va 

tractar sobre les conseqüències de tenir en el contracte una clàusula sòl, l’índex IRPH i el fet de tenir una clàusula 

multidivisa a la hipoteca.

Es van fer clares referències als drets dels consumidors, i quines són les vies per a reclamar la tutela efectiva d’aquests 

drets, fent especial menció al fet d’haver d’acudir als tribunals de justícia per a obtenir la tutela de drets, atès que per 

la via extrajudicial, la majoria de les entitats financeres no ofereixen solucions negociades al problema.

Va ser en el torn de preguntes, on es van poder resoldre els dubtes dels assistents, adreçats la majoria d’ells, a 

comprendre què ha motivat a les entitats a tancar-se en banda a l’hora d’oferir solucions, quins són els majors 

problemes al moment d’acudir als tribunals o quines són les possibilitats d’èxit de les reclamacions.

Finalitzant la xerrada, amb la conclusió, segons el propi ponent, que caldrà estar alerta en aquesta matèria, sobretot 

pel que fa a l’aplicació dels tipus d’interès IRPH o EURIBOR, i els pronunciaments judicials en aquest sentit, declarant-

se o no, la manipulació d’aquests per part dels tribunals, animant als consumidors a fer valdre els seus drets en 

matèria de dret bancari.

Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

C. Gregori Montserrat, 11 Local · Caldes de Montbui 
682 731 934 · advor@advor.es

Assessorament jurídic

Es resol la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que tracta sobre la clàusula terra.
El dia 21 de desembre de 2016, es va donar a conèixer la Sentència en els assumptes acumulats C-154/15,C-307/15 

i C-308/15 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el que resolia declarant no només l’abusivitat de la 

clàusula terra, cosa que el propi Tribunal Suprem ja havia dictaminat en sentència de 9 de maig de 2013, sinó que, 

a més a més, estenia els efectes de la nul·litat de la clàusula terra als inicis de la vigència del contracte d’hipoteca, 

permetent, per tant, a tots els usuaris i consumidors poder recuperar els diners abonats de més per l’aplicació de 

dita clàusula.

Així mateix, dies després que es conegués la Sentència, s’esperava que el Govern Espanyol, dictés un Reial Decret 

Llei que establís un mecanisme àgil i que evités la judicialització de les reclamacions per l’efecte de la clàusula sòl, 

però, al no arribar-se, per ara, a cap acord polític, l’única via que resta als afectats, no és altra que la reclamació 

prèvia a l’entitat financera i, en cas de no ser atesa aquesta, anar a reclamar la tutela dels drets davant dels tribunals 

de Justícia.

Per últim, indicar-vos que dimarts 31 de gener es farà una nova xerrada a Cooperativa 70 per tal de 

poder aclarir els dubtes que els socis puguin tenir en aquesta matèria donada la novetat del tema (més 

informació a l’apartat de Programació del Butlletí).

Article escrit per Marc Congost, 
advocat i soci de Coop70
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Agència Catalana del Consum
Les deu claus per estalviar en el rebut de 
la llum.

1. No signeu cap contracte de canvi de comercialitzadora sense haver-lo 

llegit detingudament.

2. Conegueu quina és la potència que teniu contractada. Heu de 

contractar en funció dels aparells que tingueu instal·lats.

3. Tingueu al dia les lectures del comptador.

4. Apagueu els pilots “stand by” o d’espera dels electrodomèstics. 

5. Tingueu un bon aïllament de portes i finestres.

6. Feu funcionar els electrodomèstics: rentadora, rentaplats..., a plena 

capacitat.

7. Compreu aparells  de màxima eficiència energètica.

8. Apagueu llums en sortir d’una habitació, encara que hi torneu al cap 

de poca estona. 

9. Utilitzeu llum natural, obriu la porta del frigorífic com menys temps 

millor i si ventileu la casa, amb 10 minuts n’hi ha prou.

10. Obteniu informació sobre l’abonament social, descomptes per a 

famílies nombroses i dels diferents sistemes de facturació de la llum.

*Article extret, adaptat i consultat el 27 de desembre de 2016 al següent enllaç: https://www.diba.cat/

documents/167269/1355999/les+deu+claus+per+estalviar+llum.pdf/f72a5d69-eb13-4b10-898e-87c611e2ca4b
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Avís sobre l’ús de boletes expansibles de 
colors per a plantes.
Davant l’ús cada cop més generalitzat de boletes expansibles en jardineria, 

per a mantenir la humitat de les plantes, l’Agència Catalana del Consum 

recorda que:

•	 Aquest producte no és cap joguina, per tant, els infants no han de 

jugar-hi. 

•	 Habitualment aquestes boletes són de colors i es presenten en bosses 

de plàstic molt atractives pels nens, la qual cosa pot induir a error sobre 

la seva veritable naturalesa.

•	 La seva ingestió pot ser molt perillosa, ja que s’ha comprovat que 

augmenten en més d’un 50% la mida quan es submergeixen en aigua.

*Article extret, copiat i consultat el 27 de desembre de 2016 al següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ecofin_

webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=111&idioma=1

Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit 
d’avantatges com els descomptes a la cafeteria L’Àgora, els descomptes 
en el preu del carburant de la benzinera situada al costat del Caprabo 
de Caldes, els preus especials en els productes de comerç just i de 
cooperatives catalanes i els descomptes a diversos establiments 
comercials i empreses de serveis amb conveni amb la Cooperativa. A 
més, pots participar en les activitats que impartim al Local Social.

Aquests avantatges es fan extensius a tots els membres de la unitat 
familiar (cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència 
de la seva orientació sexual, els descendents i ascendents comuns i els 
de qualsevol d’ambdós que convisquin amb el soci).

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

Fes-te’n soci

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

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. 51 - Desembre 2016) 

Agència Catalana del Consum
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Cursos i tallers
Informàtica · Educació

Aprèn a dissenyar i programar circuits electrònics amb el microcontrolador 

Arduino. Recomanat a partir de 12 anys. Pas a pas per tots els nivells. Cal 

portar ordinador portàtil.  

Curs a càrrec d’Araceli Martí, sòcia de Cooperativa 70.

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

Preu:  30 euros mensuals 

Inici del curs: divendres 20 de gener

Robòtica amb Arduino

Emocions · Benestar personal · Salut

Els dimarts de 3/4 de 7 a 8 del vespre
Preu: 30 euros mensuals

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

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

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

l’energia interna del propi ésser.

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

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

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

Wushu” (Mèxic) i soci de Cooperativa 70.

Tai-txi Txi-kung

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 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 d’1 a 2 del migdia 

Preu: 35 euros mensuals (9 euros la sessió esporàdica) 

Inici del curs: divendres 20 de gener

Ioga
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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.). 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

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 

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

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.

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

HORARI ADULTS HORARI INFANTS I JOVES

Grups infants:

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

Els dimecres de 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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El curs va adreçat a tothom que tingui interès per la lectura i que consideri que 

llegir pot enriquir la seva manera de ser i la seva manera d’interpretar la realitat 

que l’envolta. Es treballarà a partir de textos senzills, breus i de fàcil comprensió. 

Les classes seran actives, creatives i obertes al diàleg i al debat, que ens donaran 

les claus per a la interpretació de les lectures i dels aspectes que s’aniran tractant.

Curs a càrrec de Jeroni Miguel, Doctor en Filologia i soci de Cooperativa 70.

Els divendres de 5 a 6 de la tarda 

Preu:  25 euros mensuals 

Llegir per créixer
Lectura · Emocions · Benestar personal · Relacions humanes

Economia

Xerrades - Col·loquis

El dia 21 de desembre de 2016, es va donar a conèixer la Sentència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el que resolia declarant 

no només l’abusivitat de la clàusula terra, cosa que el propi Tribunal 

Suprem ja havia dictaminat en sentència de 9 de maig de 2013, sinó 

que, a més a més, estenia els efectes de la nul·litat de la clàusula terra 

als inicis de la vigència del contracte d’hipoteca, permetent, per tant, 

a tots els usuaris i consumidors poder recuperar els diners abonats de més per l’aplicació de dita clàusula.

Ara per ara, i per la falta d’acord polític, l’única via que resta als afectats, no és altra que la reclamació 

prèvia a l’entitat financera i, en cas de no ser atesa aquesta, anar a reclamar la tutela dels drets davant 

dels tribunals de Justícia. Vine a la xerrada - col·loqui on explicarem què has de saber i què cal fer davant 

aquest fet. Xerrada- col·loqui a càrrec de Marc Congost,  advocat d’Advor - Despatx d’Advocats i soci de 

Cooperativa 70.

Dimarts 31 de gener a 2/4 de 8 del vespre  

Entrada lliure i gratuïta

Què cal saber sobre la sentència de la 
clàusula terra?

Arts plàstiques

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

Dibuix de còmic i il·lustració
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És possible una mobilitat sostenible, elèctrica i compartida, abastida per fonts 100% renovables generades 

per una cooperativa catalana d’energia verda?

I TANT QUE SÍ.

Som Energia i Som Mobilitat explicaran que el canvi de model energètic és possible i funciona.

Si vols formar part de la transformació social que duen a terme aquestes dues cooperatives, o si vols sortir 

de l’oligopoli energètic, vine!

Dijous 9 de febrer a les 7 del vespre  

Cal inscripció prèvia trucant al 93 865 45 30 abans del dimarts 7 de febrer. 

Entrada lliure i gratuïta

Som Energia i Som Mobilitat
Energia i sostenibilitat

Esdevenir mare és una gran aventura que canvia la vida d’una 

dona radicalment. Però ser mare no és fàcil. Comporta haver 

d’afrontar nombroses sotragades emocionals en un moment en 

què la dona està especialment sensible i emotiva. A això hi hem 

d’afegir els mites i expectatives que no se solen complir sobre 

la felicitat en l’embaràs i la maternitat. Quan la felicitat de la 

qual ens han parlat no arriba, quan la dona se sent sobrecarregada per les noves obligacions, per la nova 

situació, pot aparèixer el patiment en forma de culpabilitat, vergonya, solitud, tristesa,... Aquests problemes 

psicològics, o bé passen desapercebuts, o bé se’ls treu importància.

En canvi, les dades  indiquen, per exemple, que una de cada vuit dones pateix un episodi depressiu al 

llarg de l’any següent al naixement del seu bebè. Moltes dones viuen aquestes dificultats associades a 

la maternitat en silenci sentint que no ho fan prou bé, carregant soles el sofriment. Cal trencar aquest 

aïllament i incomprensió, augmentar-ne la consciència social. A hores d’ara, la salut mental materna és un 

problema de salut pública que no s’atén suficientment.

Xerrada - col·loqui a càrrec de Montse Fernández, Educadora, Psicòloga i sòcia de Cooperativa 70.

Dijous 9 de març a les 7 del vespre.  

Cal inscripció prèvia trucant al 93 865 45 30 abans del dimarts 7 de març. 

Entrada lliure i gratuïta

La salut materna: la depressió postpart

Maternitat · Salut
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Espai de joc

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. 

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).

Inici del curs: dilluns 16 de gener o dijous 19 de gener.

*“Espai d’experimentació”

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

Els dimecres de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí.
Per a nadons de 0 a 12 mesos.

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

Inici del curs: dimecres 18 de gener.

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

Criança natural - Espai Baobab

Espai nadó

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

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

necessària per dur a terme un treball“

E.Goldschmied
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Criança natural - Espai Baobab

Límits i gestió de les emocions  
a la primera infància

Dimarts 21 de març a les 6 de la tarda.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia abans del 16 de març.

Preu: 12 euros per unitat familiar. 

Donar eines a pares i mares per a la gestió de les emocions i els conflictes. 
Com ens posicionem davant d’aquest tema? Quins límits personals 
tenim per fer-ho? 
Posar límits és un dels aspectes difícils que ens trobem en educar els 
infants. Per què és difícil? Quins límits necessiten a cada etapa? Com 
podem trobar un equilibri entre la rigidesa i la permissivitat? 

Sóc Mare i sóc Dona

Dimarts 21 de febrer a les 6 de la tarda.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia abans del 16 de febrer.

Preu: 12 euros per unitat familiar. 

Un espai per a tu, una trobada on endinsar-nos plegades en nosaltres 
mateixes i fer una mirada endins. Et proposo aturar-te per celebrar, 
saber i encoratjar-te en la DONA que ets, en la teva condició i essència  
femenina i en l’orgull de ser i esdevenir MARE.

Totes les xerrades  són a càrrec de la Verònica 
Arteaga. Psicòloga especialitzada en primera 
infància i maternitat. Cofundadora de Baobab. 
Psicòloga de l’equip Strategia. 
Sòcia de Cooperativa 70.

Grup de suport a la lactància

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. 

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. 

Xerrades
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CoopEduca
Curs 2016 - 2017
Què es treballa?

•	 Reforç de Primària i ESO, incidint més en les assignatures de llengua catalana, llengua castellana, llengua 
anglesa i matemàtiques.

•	 Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
•	 Activitats lúdico-acadèmiques a través de tallers de lectoescriptura, raonament i comprensió, ortografia, 

problemes matemàtics, càlcul, memòria i atenció, principalment.

Preus:
Matrícula:
•	 Socis Cooperativa 70: gratuïta

•	 No socis: 18 euros en concepte d’alta de soci de 
Cooperativa 70

Preu mensual (1 sessió = 1 hora):
 1 sessió setmanal · 35 euros mensuals

 2 sessions setmanals · 60 euros mensuals

 3 sessions setmanals · 70 euros mensuals

 4 sessions setmanals · 80 euros mensuals 

COOPEDUCA
Festius que afecten al 2n trimestre: dijous 13 i dilluns 17 d’abril (Setmana Santa).
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

El Departament de Cultura ha donat suport a la nova 

col·lecció d’audiollibres Seebook, que ofereix una 

selecció d’obres  en català. La col·lecció inclou títols 

com El petit príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry; Les 

aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain; Tres homes 

dins d’una barca, de Jerome K. Jerome; Aventures de 

Pinotxo, de Carlo Collodi; Els sots feréstecs, de Raimon 

Casellas; La guerra de l’avi, de Jaume Burgell, i una 

audioguia en tres idiomes per gaudir d’un passeig 

literari pel barri gòtic de Barcelona. 

Els audiollibres s’han pogut adquirir ja aquest Nadal a 

més de 80 llibreries de tot l’àmbit lingüístic català.

Els audiollibres de Seebok es poden escoltar instantàniament en streaming gràcies un sistema únic de codis QR i 

alfanumèrics. També són descarregables en formats MP3 o M4B, sempre amb la màxima qualitat, sense necessitat 

de registrar-se ni d’instal·lar cap aplicació. Es poden llegir en targeta, ordinador o mòbil i en més d’un dispositiu.

•	 Catàleg d’audiollibres Seebook en català: https://www.digitaltangible.com/catalog?tag=audiollibre

•	 Llibreries en les quals es poden adquirir els audiollibres en català:

https://www.dropbox.com/s/ae5focq9hpwgp93/Llibreries%20Audiollibres%20Catal%C3%A0.pdf?dl=0

Sabies que...

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS  ·  Febrer de 2017 
Cursos presencials i en línia 

Inscripcions i proves de col·locació 

Del 6 al 10 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 

També a Canovelles, Cardedeu, les Franqueses, la Garriga, 

Granollers, la Llagosta, Llinars, Mollet, Montmeló, Montornès, 

Parets i Sant Celoni.

Tel. 93 115 10 73 

a/e: caldes@cpnl.cat 

Ha nascut una nova col·lecció d’audiollibres en català amb el suport del Departament de Cultura.
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Ajuntament de Català de Caldes de Montbui 
Oficina de Català 
Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56
a/e: caldes@cpnl.cat

Per a més informació:

L’apunt

El 17 de novembre, es va presentar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui el lèxic De cap a l’aigua. Lèxic de natació. Nedem en català!, elaborat 

pel Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui, conjuntament amb el TERMCAT.

Després de l’elaboració fa dos anys del lèxic de futbol sala, l’Oficina de Català de Caldes 

de Montbui ha liderat aquest nou projecte que comparteix amb altres oficines del 

Vallès Oriental. De cap a l’aigua. Lèxic de natació. Nedem en català!, té el mateix 

format que el de futbol sala amb la voluntat que els identifiqui com uns lèxics d’una 

mateixa col·lecció. Així, inclou una història central que incorpora termes de l’àmbit de 

la natació que no necessiten definició, perquè s’entenen pel context, un glossari amb 

37 termes amb les corresponents definicions i una il·lustració d’una piscina amb el nom 

de cadascuna de les parts. Per a l’elaboració d’aquest vocabulari, s’ha comptat amb la 

col·laboració d’entrenadors i monitors del Club Natació Caldes i també dels clubs de 

Granollers, Llinars i Sant Celoni.

Podeu trobar els dos lèxics a: 

 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html?ID=1081

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html?ID=1264

El Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui van 

presentar De cap a l’aigua. Lèxic de natació. Nedem en català!

Tens una hora lliure a la setmana? 

T’agrada parlar de molts temes? 

Tens ganes de parlar en català?

T’interessa conèixer gent d’aquí i d’allà?                    

Apunta’t al Voluntariat per la Llengua
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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. 

CONVENIS COOPERATIUS

Abacus cooperativa ofereix a Coop 70 la tarifa reduïda  
(cost soci) en tots els seus productes, només a botigues:

Papereria, idiomes, llibreria, llibreria infantil, joguines, manualitats, 
text, puericultura i tecnologia.  

www.abacus.coop

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

pensions i d’estalvi

Informa’t a Cooperativa 70 

ESTÈTICA

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

93 865 13 63 · 649 446 328

Perruqueria. 
10% de descompte els dimarts, 

dimecres i dijous

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

Per estalvi econòmic i per reduir el consum de paper en les comunicacions i així contribuir a la protecció del 

medi ambient, hem deixat d’enviar en paper el butlletí als socis. Pots trobar la versió impresa del butlletí al local i 

recorda que a través del lloc web de la Cooperativa 70 et pots mantenir informat de les diverses activitats que es 

van programant al llarg del curs i et pots descarregar la versió digital del butlletí.

Si encara no reps la informació per correu electrònic només cal que ens el facis arribar! 

També ens pots trobar a les xarxes socials com Facebook i Twitter. 

www.cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl 

www.twitter.com/Cooperativa70
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C. Barcelona, 12 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 01 50

OCI I LLEURE

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

www.hostaldelarovira.es

Descompte del 5% sobre tarifa 
per als socis de la Cooperativa 70

Hostal de la Rovira
 Descompte del 10% 

Apartament per a 4/5 persones al casc antic 
de la vila termal de Caldes de Montbui. 
Lloguer per a reunions i dinars d’empresa.
Més informació: 
fontlleo@graupeiro.net o 650.715.264

Descompte del 6% per als socis,  
en majoristes preferents

Avinguda Pi i Margall, 42
08140 Caldes de Montbui · Tel. 93 862 60 62

Descompte del 8% al 15% 
en tècniques termals

Descompte del 8% al 15% en tècniques termals
Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui 

Tel. 93 865 01 00

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

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

PROFESSIONALS

Entre el 10% i el 15% de 
descompte en assessoria laboral, 

fiscal, comptable i jurídica

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

15% de descompte sobre 
els honoraris.  

Informació sense 
compromís

Sant Pau, 24 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 38 90 
Fax 93 865 50 03 · despatx@pradasimarti.com

Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

C. Gregori Montserrat, 11 Local · Caldes de Montbui 
682 731 934 · advor@advor.es

Assessorament jurídic

1a visita gratuïta i 10% de 
descompte per a socis

Empresa especialitzada en  
Head-renting financer

www.edhom.cat / info@edhom.cat
C. Progrés, 3 Local 2 Barcelona

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

15% de descompte 
en sessions per a 

socis

marta@catedracoaching.com · 669 813672
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SERVEIS ALS SOCIS
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

Preu de la declaració de la Renda 
per a socis de Cooperativa 70

8 euros

PMAYORDOMO
Comptable - Fiscal - Laboral

938622152 - 687624246
pmayordomo@aece.es

C. Santo Domingo, núm. 6 Caldes de Montbui

DISSENY I TECNOLOGIA

10% de descompte en revelat analògic o 
digital, o en la compra d’àlbums i marcs

Av. Pi i Margall, 87 · Caldes · 93 865 45 70 · is27@image-solutions.es
Av. St. Esteve, 45 · Castellar · 93 714 28 89 · is10@image-solutions.es
Av. Catalunya, 137 · Parets · 93 862 33 18 · is48@image-solutions.es5% de descompte en les sessions de fotos d’estudi

10% de descompte
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

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

C. Montserrat 118-120 · 08140 Caldes de Montbui

930139433 · www.granel.cat · community@granel.cat

Descompte del 5% 

en les compres i 

donatiu del 5% a la 

Cooperativa 70.
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SALUT

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

Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

Psicologia infantil i juvenil 
10% de descompte

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

La 1a setmana 
del mes de prova 

(gratuïta)  
en la pràctica d’Aikido

Informa’t a Cooperativa 70

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

de 65 anys

10% de descompte

Av. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans

Tel. 93 864 94 71

C. Sant Ramon, 7
Caldes de Montbui

Tel. 93 862 62 23

10% de descompte 
en les sessions

Plaça Marquès, 12
Caldes de Montbui
Tel. 93 862 51 92

10% de descompte en les sessions

Pau Porcel
Hipnosi i Teràpia Gestalt

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

C/ Major, 32 1r 1a · 08140 Caldes de Montbui
Tel 637 44 00 35 · Hores convingudes

20% de descompte en la primera visita 
10% de descompte en la resta de visites

Educadora i Psicòloga (Col. 16531) 
Atenció a famílies, infants, adolescents i adults

MONTSERRAT FERNÁNDEZ 

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

Avda. Pi i Margall 183 Local 2
Caldes de Montbui

938 65 49 96
Al costat de Caprabo

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui

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

5% de 
descompte 
en tots els 

tractaments

LLAR

10% de descompte en 
treballs de pintura

Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Pintura decorativa
Jose Romero

Entre el 15% i el 20% de 
descompte sobre preus de 

tarifa en pintura decorativa
Tel. 93 866 25 87

Mòbil 603 530 303
www.ombranatural.com

15% de descompte pels 
encàrrecs amb una antelació 

mínima de 2 dies
C. del Forn, 1 · 08140 Caldes de Montbui 
tallerfloralcarles@gmail.com · 689 626 518

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

Comandes a Cooperativa 70 
93 865 45 30

Gasoil de calefacció

Preus especials 
per a socis


