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JUGA-LA al Camp Nou

Coop 70, per l’energia neta

Pàgina 6

Pàgina 7

PROGRAMACIÓ
Maig - Juliol

Cursos i tallers
Manualitats per a la llar

Patchwork
El Patchwork és una tècnica per ajuntar robes, colors i formes de manera
creativa. Les classes de Patchwork desenvolupen les capacitats de creació
artística amb una àmplia varietat de coneixements pràctics i de materials per
treballar amb formes i colors.
Els dimecres, de 4 de a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
Continuem el taller de dibuix de còmic i il·lustració. És una proposta de
lleure creatiu en el que aprofitem les ganes de dibuixar de nens, joves i
grans, per a cultivar la creativitat i desenvolupar aspectes tant interessants
com la capacitat d’observació, el procés creatiu, i la destresa en el dibuix
artístic en general.
Preus mensuals per a nens de 2n cicle de primària: Una sessió setmanal 20 €. Dues sessions setmanals 40 €.
Preus mensuals juvenil i adult: Una sessió setmanal 30 €. Dues sessions setmanals 60 €.
De dimarts a dijous, de 6 a 8 del vespre · Matrícula 15 euros pel material

Lleure

Jugo, jugues?, Juguem!
Vols passar una tarda original i divertida? Et proposem
venir a jugar a la Cooperativa i poder passar unes tardes
de divendres diferents alhora que coneixes gent. T’esperen
des de jocs de taula o de cartes, a videojocs. Alguns que
de segur coneixes i d’altres que descobriràs de nou. Tot s’hi
val quan la imaginació ens demostra que no necessitem
massa per passar-ho bé. Així que no te la juguis i vine a la
Cooperativa. T’hi esperem! A partir de 10 anys.

Organitzat
amb:

Els divendres, 13 i 27 de maig · 10 i 17 de juny · de 6 de la tarda a 8 del vespre ENTRADA LLIURE
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Salut i Benestar

Reeducació Corporal Funcional
Retrobarem emocions i dolors ocults que ens bloquegen i restablirem l’equilibri
corporal. El curs s’orienta a combatre aspectes
com els problemes musculars, articulars i ossis, les
disfuncions orgàniques, mecàniques i estructurals
i els problemes posturals, estètics i de falta de concentració.
(www.reeducacioncorporalfuncional.com)
Els dilluns de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia o de 1/4 de 4 a 3/4 de 5 de la tarda
Preu: 45 euros mensuals

Risoteràpia i Arteràpia
El taller de risoteràpia és una dinàmica de grup orientada a desblocar
tensions. Es excel·lent per millorar la comunicació entre individus,
fomentant la creació de relacions interpersonals sanes. El seu objectiu
principal no és només fer-te riure, sinó aconseguir que aprenguis a sentirte feliç i alegre.
A la risoteràpia s´utilitzen diferents tècniques que promouen la desconnexió
de les nostres preocupacions per mitjà del joc i l´entreteniment, que ens
ajudaran a alliberar tensions del cos i la ment per arribar a la riallada.
Entre les tècniques que utilitzem són: els massatges, els balls, l´expressió
corporal, els jocs, la relaxació i la música.
Els divendres del mes de maig de 6 de la tarda a 8 del vespre
Comencem el 6 de maig · Preu: 1 sessió 15 euros · 4 sessions 40 euros

Meditació Zen
Zazen és l’expressió japonesa per “meditar assegut”, per tal d’assolir la calma
mental i l’atenció conscient.
Una transmissió fora de tota doctrina,que no es basa en paraules ni lletres, és com
un dit que apunta directament al cor humà, i el porta a un estat ”d’il·luminació”
o de ”despertar” i condueix a veure la realitat i viure despert.
Cal portar roba còmoda i un ZAFU (coixí de meditació) o bé una manta
cargolada
Els dimecres, a partir del 4 de maig de 6 a 7 de la tarda · Preu: 10 euros mensuals
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Exposicions
Exposició de pintura
dels socis:

Lluís Coll
Lluís Torras
Inauguració, 29 d’abril
a les 7 de la tarda

FLORS
“Exposició dels treballs fets per les
alumnes de Patchwork”

Exposició fins
el 20 de maig

Del 10 de juny a l’1 de juliol

ENTRADA LLIURE

ENTRADA LLIURE

Inauguració el 10 de juny
a les 7 de la tarda

Cicle de xerrades

Persona, família i societat
Com posar límits als fills. Resolució de
problemes diaris per a una bona convivència.
Educar als fills constitueix una de les tasques més complexes amb les que s’enfronten milions
de pares i mares, i davant d’aquesta dificultat són insignificants els recursos que reben. Quan
les coses van malament, els pares es culpabilitzen i se senten impotents davant d’aquesta
situació. Però en la majoria dels casos, és conseqüència d’un enfoc inadequat en el que hi
juga un paper important la individualitat de cada nen. L’objectiu d’aquesta xerrada és
ajudar als participants a obtenir informació i recursos per a poder afrontar i resoldre
algunes situacions i problemes de la vida quotidiana.
Dijous, 5 de maig a les 7 de la tarda · Entrada lliure

Conductes addictives. Què fer com a pares per
intentar evitar-les?
Els problemes derivats del consum i la dependència de les drogues preocupen molta
gent. La curiositat, el desig de fer el mateix que fan els altres, la pressió social, la publicitat
o l’interès per semblar més adult contribueixen a iniciar-se en el consum d’algunes
drogues. Amb aquesta xerrada volem informar als pares sobre els factors d’inici
i manteniment del consum, parlar de les begudes alcohòliques, el tabac i altres
drogues i com afecten al rendiment i al nostre cos (al SNC).
Dijous, 9 de juny a les 7 de la tarda · Entrada lliure
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PARTICIPACIÓ

Comissions obertes a la participació

La cooperativa de tots

La pluralitat, la transparència i la participació de les persones sòcies-propietàries són elements fonamentals
per a la projecció i enfortiment d’una organització com Cooperativa 70, que basa en la gestió democràtica
i la propietat compartida gran part de les seves opcions de competitivitat. Tal i com us vam informar
al butlletí del passat trimestre, el Consell Rector ha constituït diverses comissions corresponents a les
diferents àrees de gestió de la cooperativa que tenen com a objectiu canalitzar i facilitar la participació
dels socis i les sòcies en els processos de decisió i recollir les seves idees i aportacions.

Assemblea General
Interventors de Comptes

Comitè de Recursos

Consell Rector

Administració /
Economia

Patrimoni

Civisme

Restauració

Activitats Socials /
Culturals

Energia

El Consell Rector et recorda que tots els socis i sòcies interessats a col·laborar en qualsevol d’aquestes
àrees pot adreçar-se al Local Social de la Cooperativa al carrer Font i Boet, 7 de Caldes de Montbui,
telefònicament al 93 865 45 30 o per correu electrònic coop70@cooperativa70.coop
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Les escoles de Caldes a l’Estadi

JUGA-LA al Camp Nou
Dins el programa JUGA-LA d’educació per a la
ciutadania a través dels valors de l’esportivitat
que impulsa la Fundació FC Barcelona i coordina i
produeix Cooperativa 70, els alumnes de sisè curs
de les escoles de Caldes de Montbui participen en
les accions educatives presencials a les instal·lacions
del FC Barcelona que s’han iniciat com a programa
pilot aquest mes d’abril.

JUGA-LA és el recurs educatiu en línia que Cooperativa
70 va desenvolupar i ara coordina i dinamitza per a la
Fundació FC Barcelona.
Aquesta temporada s’han realitzat unes sessions
educatives presencials a l’Estadi FC Barcelona com a
complement a l’ús de JUGA-LA a les aules durant el
curs, i que enguany tenen un caràcter d’experiència-pilot
prèvia a la realització regularitzada durant la propera
temporada.
El dia 8 d’abril, els alumnes de l’IES Manolo Hugué van
ser els destinataris de la primera d’aquestes sessions
educatives, en què van treballar sobre els valors de
l’esportivitat i la seva transferència a la vida quotidiana.
La sessió va ser conduïda per una de les integrants de
l’equip pedagògic de Cooperativa 70, Anna Melguizo,
i va comptar amb la participació de Ruben Bonastre, un
dels responsables de La Masia.
El dia 9 de maig serà el torn dels alumnes de sisè de les
escoles Farell, Montbui, Escola Pia i El Calderí. En aquesta
ocasió, exercirà d’amfitrió David Barrufet, exporter
d’handbol i un dels símbols del barcelonisme per la seva
llarga i exemplar trajectòria esportiva.
Aquesta és la segona ocasió en què escolars de Caldes
de Montbui es beneficien del Programa JUGA-LA amb
accions presencials expressament dedicades als centres
de la població, a més de diverses altres accions que s’han
portat a terme dins les escoles i instituts.
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Energia solar fotovoltaica

Coop 70, per l’energia neta
En el darrer trimestre de 2008,
Cooperativa 70 impulsava la
instal·lació de dues plantes de
producció d’energia elèctrica
fotovol
taica per a contribuir a
la disminució de les emissions
de gasos amb efecte hivernacle.
Avui ja podem concretar quina
ha estat aquesta contribució
i expressar en xifres l’estalvi
d’emissions contaminants.
La primera de les plantes de producció
d’energia elèctrica fotovoltaica es
va instal·lar, mitjançant un acord
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de
Codines, en el sostre del poliesportiu
municipal de la vila.
La planta ocupa una superfície de
1.200 m2, amb una potència nominal
de 48 Kw.
L’any 2009, la planta va produir un
total de 56.312 Kwh, i el 2010 ha
estat de 52.740 Kwh.

Aquestes magnituds de producció
energètica representen un estalvi
total d’emissions equivalent a 28,16
tones de CO2 el 2009 i de 26,37
tones de CO2 el 2010.
L’altra planta de producció d’energia
solar es va promoure en aliança amb
la companyia de distribució d’energia
elèctrica Electra Caldense, a través
de la societat conjunta Electra70,

Energia i Sostenibilitat, SL.
La planta es va instal·lar sobre el
sostre de la nau d’Electra Caldense
al polígon la Borda de Caldes de
Montbui, amb una potència nominal
de 67 kw.
L’any 2009, aquesta planta
produïa un total de 84.501 Kwh,
i l’any 2010 de 82.586 Kwh. Això
equival a uns estalvis d’emissions
a l’atmosfera de 42,25 tones de
CO2per a l’any 2009 i 41,29 per a
l’any 2010.
En total, doncs, des de la seva
creació, les plantes han produït
276.139 Kwh, que equivalen a
138,07 tones de CO2 d’estalvi
d’emissions al medi.
Aquesta quantitat de CO2 és
equivalent al que absorvirien
uns 7.000 arbres, i la producció
d’electricitat total en aquests dos
anys equival al consum anual mig
d’unes 24 llars.
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Resum Setmana Blanca

Tot un èxit de participació
Aquest ha estat el primer curs d’aplicació de la setmana
hivernal de vacances escolars, la denominada Setmana
Blanca. Cooperativa 70 va oferir a les famílies unes
propostes d’activitats on es van treballar valors com la
cooperació i la solidaritat. A més es va acostar als nens i
les nenes a altres cultures dels cinc contintents. Un gran
nombre de nens i nenes van assistir durant la setmana als
tallers amb un alt grau de satisfacció.
Et presentem un resum de les fotografíes que es van
realitzar i aprofitem per recordar als pares i mares dels
nens i nenes assistents que tenen les fotos a la seva
disposició al Local Social de la Cooperativa.
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Agència Catalana del Consum

Consells als usuaris de gas
L’Agència Catalana del Consum va fer públiques
recentment tot un seguit de recomanacions orientades
a les persones usuàries de gas ciutat o gas butà, que, pel
seu interès, resumim en aquest butlletí amb la finalitat
de contribuir a la seva divulgació, especialment entre els
socis i sòcies de Cooperativa 70.
La primera recomanació de l’Agència és desconfiar de
les visites inesperades d’empreses instal·ladores de gas
que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas
butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament
i prèviament el seu servei o no han estat notificades per
les empreses corresponents. També és recomanable,
en tots els casos, demanar que els professionals que us
facin les revisions s’acreditin com a instal·ladors de gas

autoritzats per la Generalitat de Catalunya mitjançant el
corresponent carnet.
Pel que fa al gas butà, cal saber que la revisió periòdica
de les instal·lacions fixes s’ha de fer cada 5 anys i que
és la persona titular qui l’ha de sol·licitar a una empresa
instal·ladora sempre demanant abans un pressupost
detallat. Una estufa de butà o una cuina mòbil amb
una sola bombona connectada per un tub flexible no
necessiten passar la revisió periòdica. És molt important
que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta
l’aparell i que el reemplaceu abans que caduqui. Els
reguladors acoblats a l’envàs no tenen caducitat.
Si rebeu subministrament de gas natural, és la vostra
empresa proveïdora la que està obligada a fer una
inspecció periòdica de les instal·lacions i aparells,
cada 5 anys i per persones acreditades. La companyia
subministradora també és responsable de la revisió de les
instal·lacions comunes de la finca.
L’empresa subministradora de gas natural ha de comunicar
als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís,
quin dia passarà a fer-la.
Podeu ampliar aquesta informació consultant el WEB de
l’Agència Catalana del Consum:
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/
frontend/avisosCO_detall.jsp?id=48&idioma=1

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
C. Font i Boet, 7 Caldes de Montbui
Dimarts i dijous de 10 a 1 del migdia i dimecres de 5 a 7 de la tarda
omic@caldesdemontbui.cat
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Oferta pels Socis de
COOPERATIVA 70
Caldes de Montbui
(demana informació a la Cooperativa i
et posarem en contacte amb un comercial de la mútua)

L’Assegurança de salut més complerta amb accés a totes les especialitats
mèdiques dins d´un quadre mèdic nacional de reconegut prestigi.

CIMA
(Barcelona)

USP Institut
Universitari Dexeus
(Barcelona)

• Accés a un extens i prestigiós
quadre mèdic, amb més de 20.000
metges i 600 centres concertats a
tota Espanya.
• Habitació individual amb llit per
acompanyant i 3 dies de pensió
completa.
• Assistència en viatge a l’estranger.
• Segona Opinió Mèdica.

Teknon
(Barcelona)

Quirón
(Barcelona)

Delfos
(Barcelona)

Assegurança de salut Selección Plus

A. Salut (C. Mèdic)

A. Salut (C. Mèdic)

46 €

79 €

(Prima de 0 a 55 anys)

(Prima de 56 a 65 anys)

Assegurança Dental (opcional): 3,64 €

• Servei Orientació Mèdica 24h.
• Homeopatía, Osteopatía i
Acupuntura.

Primes de rebut (inclouen impostos i recàrrecs) per assegurat i mes,
vàlid fins el 31/12/2011. Edat màxima de contractació 65 anys.
Sense períodes de carència per els assegurats que acreditin la
pertinença a una altra companyia asseguradora durant els darrers
12 mesos.

Subjecte a les normes de contravtació, subscripció, condicions generals, limitacions i exclusions de cobertura inclosa en el contracte.
Consulti condicions generals de contractació.
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L’assegurança dental més complerta per a tota la família
La seva salut dental també ens importa.
Per això hem creat una assegurança dental de la màxima qualitat, amb la qual podrà gaudir d’una perfecta
salut bucodental, i alhora estalviar en les seves visites al dentista.

La nostra assegurança dental li ofereix cobertura sense cost addicional en:
• Visites (Primeres visites, revisions, urgències).
• Radiografies odontològiques.
• Exodòncies (Extraccions simple de peces).
• Pròtesi (Reparacions i “Rebases”).
• Odontologia Preventiva (Neteja de boca, fluoritzacions, segelladors
oclusals, educació bucodental, etc).
A més, podrà beneficiar-se de preus especials amb descomptes de
fins al 40% en:
• Obturacions
• Endodòncia

• Ortodòncia		
• Implantologia

I tot al millor
preu

• Periodòncia
• Cirurgia Oral

6

• Estètica Dental

‘13 **
€ assegurat / mes

Demana informació a la Cooperativa i
et posarem en contacte amb un comercial de la mútua
* Només per a noves contractacions realitzades entre l’1 de març i el 30 de setembre de 2011 amb periodicitat de pagament trimestral, de clients que no hagin estat assegurats
a ARESA amb una assegurança dental (via suplement o pòlissa independent) en els sis mesos anteriors a la contractació. Descompte del 25% sobre la prima de tarifa (impostos
i recàrrecs exclosos) i a més regal d’un raspall dental elèctric (model foto) per assegurats majors de 7 anys i fins a final d’existències (1000 unitats). Subjecte a normes de
subscripció i contractació.
** Prima amb descompte del 25% inclòs, vàlida fins el 31/12/2011.

11

SERVEIS ALS SOCIS

Comerç just

Productes d’alimentació: Cacaus i xocolates, cafès i infusions, pasta, mel, melmelades i molts productes més de
gran qualitat. Productes d’artesania: decoració, bijuteria, bosses i motxilles, moda, complements i decoració.

Productes cooperatius catalans

Oli verge extra Denominació
d’Origen Les Garrigues, elaborat
per la Cooperativa d’Alcanó.

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

Vi Blanc de Serè.
D.O. Costers del Segre
Coop.Vallbona de les Monges

20 Euros garrafa de 5 l.

13 euros l’ampolla

5,80 euros l’ampolla

Cerveses artesanals
Orus: Cervesa de baixa fermentació, 5,6º, 33 cl.
Flama: Cervesa d’alta fermentació, 6,2 º 33 cl.
Fosca: Cervesa d’alta fermentació, 5,8 º 33 cl.

2,50 Euros/unitat
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Programari lliure a COOP 70
Cooperativa 70 ha instal·lat programari lliure a tots els ordinadors de la seva
sala d’informàtica. El programari lliure pot ser usat, estudiat i modificat sense
restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense
modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes. D’aquesta
manera, el coneixement, el desenvolupament del programari, sempre està a
disposició de la comunitat de manera gratuïta.
Les aplicacions més conegudes que s’han instal·lat a la Cooperativa són l’Ubuntu —una
distribució del sistema operatiu GNU/Linux—, l’OpenOffice —aplicacions d’ofimàtica—,
i el Gimp —programa de tractament d’imatges..

Vine a dinar a la Cooperativa
Cada dia són més les persones que
opten per aquesta oferta basada en
un ampli assortit de productes i la
possibilitat de triar un menú equilibrat
i ajustat a les necessitats nutritives i als
gustos de cadascú.
La Cooperativa envia als socis i sòcies
que compleixin anys un targetó de
4x3, és a dir, que després de dinar a la
cooperativa tres vegades, el quart àpat
és gratuït.

Nou avantatge per als socis

Serveis de neteja Cabassa

Descompte d’entre
el 5% i el 10%,
segons periodicitat i volum de contractació
NETEGES CABASSA · 609 714 881

13

SERVEIS ALS SOCIS
Descomptes en productes culturals,
educatius, papereria i joguines
A totes les botigues Abacus.
Informeu-vos a Coop70 o a www.abacus.es
10% de dte. en revelat
analògic o digital, o en la
compra d’àlbums i marcs

Assegurances d’automòbil, llar, vida i
accident; plans de pensions i d’estalvi
Informeu-vos a la Cooperativa
Tel 93 865 45 30
Instal·ladors d’aire condicionat
15% de descompte en
maquinària

Av. Pi i Margall, 87 · Caldes · 93 865 45 70 · is27@image-solutions.es
Av. St. Esteve,45 · Castellar · 93 714 28 89 · is10@image-solutions.es
Av. Catalunya, 137 · Parets · 93 562 33 18 · is48@image-solutions.es

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

Descompte de 0,03 euros/litre
sobre els nostres preus de gasoil de calefacció
Comandes a la Cooperativa · Tel 93 865 45 30

Descomptes del 8% al 15 % en tècniques termals
Plaça de la Font del Lleó, 10 · 08140 Caldes de Montbui
Tel 93 865 01 00

Productes ecològics
3% de descompte en tots els productes
Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 45 00

Entre un 5 i un 10% de descompte en
material de muntanya i ciclisme
Avda. Pi i Margall, 13 · 08140 Caldes de Montbui
Tel 93 865 47 28

Descomptes en el Servei
de Suport a la Persona. Per
socis majors de 65 anys i
beneficiaris.
Informeu-vos a la Cooperativa · tel 93 865 45 30

5% de descompte en herboristeria
Agustí Santa Cruz, 23 · 08182 St. Feliu de Codines
Tel. 93 866 27 89

DESSCOMPTE d’u
un 5% pels socis
s
de Coo
operativa 70
Dispo
osem de tot tipus de bom
mbetes i làm
mpades, LED
D

: 618 861 999
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: ecolohabitat@
@gmail.com
m

D’un 5 a un 8% de descompte en viatges de proveïdors propis
Av. Pi i Margall, 50 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 51 70
Entre el 15 i el 20% de
descompte sobre preus de
tarifa en pintura decorativa

Perruqueria. 10% de descompte
els dimarts, dimecres i dijous
P. Marquès,10 · 08140 Caldes de Montbui · 93 865 16 82

PAU
de
descompte

10%
en
classes particulars i manteniment
d’ordinadors a domicili.
660 550 242
pau.informatica@gmail.com
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
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Tel. 93 866 25 87
Mòbil 600 28 45 49
5% de descompte sobre els
preus de residència, centre de
dia i centre de salut.
Avda. catalunya, 264
Palau Solità i Plegamans
Tel. 93 147 90 00
Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte
Corredossos de baix, 2 4art. 2a.
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

SERVEIS ALS SOCIS
Descompte del 8% al 15%
en tècniques termals
C. Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 01 50

TERÀPIES
NATURALS
Descompte del 10% en les visites
Major, 34 B · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 657 669 435
Avda. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans
tel. 93 864 94 71

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

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

10% de descompte

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

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

10% de descompte en
serveis de jardineria
Verge del Remei, 15 Local 1
08147 Santa Eulàlia de Ronçana
93 476 20 65 · 667 890 553

La primera setmana del mes de prova
i gratuïta en la pràctica d’Aikido
A Caldes Gym, c/ Montserrat 38 · Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com

Mutualitat de previsió social que ofereix condicions
especials per als socis de Coop70
Demana informació a la Cooperativa i t’adreçarem a
un comercial de la mutua per tal que t’assessori

10% de descompte en serveis adreçats
a la cura dels gats i gossos
Buenos Aires, 8 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 02 26 · 606 255 991

JOANMI MIRON

10% de descompte
Aigua · Gas · Electricitat
Calefacció · Aire Condicionat
Calderon de la Barca, 1-3 3r 2a · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 24 94 · 661 84 99 02

Oferta especial per als socis de Coop70
Informa’t a l’oficina de Caldes
Pi i Margall, 71 · 93 865 57 95

10% de descompte
en la tramitació
Importació de vehicles d’Alemanya
Mòbil 661 856 635 · Fax 93 715 83 52
info@import-pons.com

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

15% de descompte sobre els
honoraris. Informació sense
compromís

Sant Pau, 24 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 38 90 · fax 93 865 50 03
despatx@pradasimarti.com
15% de descompte + altres avantatges per als socis

Pare Poch 44_08140 Caldes de Montbui_Barcelona_T938652896

- Arquitectura
- Enginyeria
- Gestió Tècnica
- Urbanisme
- Projectes d’edificació residencial, equipament i industrial
- Estudis d’edificabilitat
- Cèdules d’habitabilitat
- Projectes d’activitats
- Projectes d’instal·lacions
- Gestions davant organismes oficials
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PROGRAMACIÓ MAIG - JULIOL

Les activitats dia a dia
ABRIL
Divendres 29
Inauguració exposició
Lluís Coll i Lluís Torras
A les 7 de la tarda

Cicle xerrades
Persona, família i societat
Com posar límits als fills
A les 7 de la tarda
Divendres 6

Divendres 13

Dilluns 2
Reeducació Corporal Funcional
Grup mati de 10 a 2/4 de 12
Grup tarda de 1/4 de 4 a 3/4 de 5
Dimarts 3
Dibuix de còmic i il·lustració
A les 6 de la tarda

Patchwork
A les 4 de la tarda
Meditació Zen
A les 6 de la tarda

Dijous 9
Cicle xerrades
Persona, família i societat
Conductes addictives
A les 7 de la tarda

Risoteràpia i Artteràpia
A les 6 de la tarda

MAIG

Dimecres 4

JUNY

Dijous 5

Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda
Risoteràpia i Artteràpia
A les 6 de la tarda
Divendres 20
Risoteràpia i Artteràpia
A les 6 de la tarda

Divendres 10
Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda
Inauguració exposició
Alumnes de Patchwork
A les 7 de la tarda
Divendres 17
Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda

Divendres 27
Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda
Risoteràpia i Artteràpia
A les 6 de la tarda

Vine a dinar a

la Cooperativa
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