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CIVISME I COOPERACIÓ

La Banca Ètica
La banca ètica fa referència a les entitats bancàries que tenen per objectiu fer compatible la
rendibilitat financera i econòmica amb l’assoliment d’objectius socials i ambientals. Neix
de la necessitat de prendre consciència de la incoherència entre els valors d’un mateix i la gestió
dels seus diners, i van ser els moviments socials, pacifistes i ecologistes els que van mirar de trencar
amb aquesta incoherència.
Els usuaris d’aquestes banques tenen el dret de saber
on i en què s’inverteixen els seus diners amb total
transparència, i sabent que els seus recursos només es
destinen per finançar projectes considerats ètics. Per
tant, els diners s’administren de forma responsable tant
financera, social com mediambientalment.
Els cinc principis bàsics que constitueixen la base de la
banca ètica són:
•

Principi d’Ètica Aplicada: ètica aplicada als
criteris d’inversió i concessió de crèdits.

•

La sensibilització i difusió de l’ús ètic dels diners.

•

Principi de Coherència: ús dels diners sobre uns
determinats valors.

•

La promoció de les entitats que ja ofereixen
instruments de finançament ètic a Catalunya.

•

Principi de Participació: màxima participació dels
socis, presa de decisions de manera democràtica.

•

La interlocució amb les administracions públiques
i altres actors socials.

•

Principi de Transparència: informació pública i
regular de les activitats que es realitzen i de les
seves conseqüències.

•

La prestació de serveis per a obrir noves vies
d’acció i presència social.

•
•

Principi d’Implicació: han de definir la seva
política d’inversió seguint criteris positius per tal
de transformar la societat.

L’impuls d’una entitat financera alternativa a
Catalunya que respongui als principis bàsics d’una
banca ètica.

A Catalunya existeix una associació de segon nivell que
agrupa entitats del Tercer Sector i l’Economia Social i
Solidària, coneguda com a FETS – Finançament Ètic i
Solidari. Aquesta associació treballa per demostrar que
les finances ètiques poden ser un motor de canvi social,
que són reals i poden funcionar.
Entitats financeres ètiques a Catalunya:
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Tal i com es recull en la seva web www.bancaetica.cat,
els seus objectius són:

•

Coop57, sccl · www.coop57.coop

•

Projecte Fiare · http://www.fiare.org

•

Oikocredit · http://www.oikocredit.cat

•

Triodos Bank · http://www.triodos.es

Aquests objectius els compleixen a través d’un munt
d’activitats que realitzen, centrades, per exemple en
“impulsar l’Observatori de Finances Ètiques per tal de
generar coneixement a través de la publicació d’estudis
al voltant de les finances ètiques”, o en la “realització
de projectes educatius enfocats a les escoles i instituts”,
entre altres activitats de formació, de divulgació, etc.

CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Drets lingüístics
A l’any 1996 es va aprovar la Declaració Universal dels Drets Lingüístics
durant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics, celebrada a Barcelona.
L’objecte principal d’aquesta Declaració fou promoure els drets lingüístics,
especialment de llengües amenaçades. En aquest text, es té en compte la
diversitat lingüística i cultural existent al món i rebutja l’homogeneïtzació
cultural forçada. També es defineix el concepte de llengua pròpia d’un
territori, es reconeixen els drets lingüístics individuals i els drets lingüístics
col·lectius.
Al web de l’ACC es poden trobar un seguit de
recomanacions per fer un bon ús dels drets
lingüístics. Aquí es resumeixen alguns d’aquests:
•

•

•

En els establiments comercials t’has de poder
expressar en català, tant oralment com per escrit, ja
que t’han d’entendre.
Tens dret a rebre en català els catàlegs d’ofertes,
els tríptics, etc. i, pel que fa a la documentació de
caire comercial com són les factures, pressupostos o
tiquets de caixa, també han d’estar disponibles en
català.
Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents
de serveis financers oferts als clients han d’estar
escrits com a mínim en català.

•

Les informacions de caràcter fix dels establiments
comercials, com els cartells exteriors, la retolació
interior dels serveis, la informació de les prestatgeries,
han d’estar com a mínim en català.

•

Tens dret a rebre en català les informacions
necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequat
dels béns i serveis, sobretot aquelles dades
obligatòries relacionades directament amb la
salvaguarda de la salut i la seguretat (advertències
de seguretat, instruccions de funcionament, etc.
que, d’acord amb la normativa sectorial aplicable
a cada cas, tingui caràcter obligatori, p.ex. les
advertències d’una joguina per garantir la seguretat
dels nens o la composició d’un producte alimentari
per evitar qualsevol reacció al·lèrgica).

•

Els productes catalans de denominació d’origen,
de denominació comarcal, o de qualitat, i els
productes artesanals distribuïts en l’àmbit territorial
de Catalunya han d’estar etiquetats, com a mínim,
en català.

•

Els documents públics s’han de redactar en qualsevol
de les llengües oficials que esculli l’atorgant o, si en
són varis, en l’acordada.

•

Els documents privats, contractuals o no, són
vàlids redactats en qualsevol de les dues llengües
oficials a Catalunya i no requereixen cap traducció
per a exigir-ne judicialment o extrajudicialment el
compliment en l’àmbit territorial de Catalunya.

•

Les empreses i les entitats públiques o privades que
ofereixen serveis públics, com ara les de transport,
de subministraments, de comunicacions i d’altres,
han d’usar com a mínim el català en la retolació i en
les comunicacions megafòniques.

Si no respecten els teus drets lingüístics, pots
demanar els fulls oficials de reclamació/denúncia i els
tramets a l’OMIC del teu municipi o a l’OCIC de la
teva comarca, o a l’ACC en última instància.

Per a més informació:
•

Agència Catalana del Consum – Drets lingüístics
http://www.consum.cat/recomanacions/drets_
ling/index.html

•

Trucant al 012 (Telèfon d’Atenció Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya)
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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Començant a pensar en l’estiu: què has
de saber dels articles de
platja?
En aquest article presentem els aspectes més importants
que has de tenir en compte a l’hora de comprar
productes de platja, sobretot aquells destinats als
infants.
La principal recomanació és comprar productes
etiquetats amb la informació completa i necessària,
tant de les joguines per jugar a prop de l’aigua, les
aquàtiques o d’altres adequades a l’espai, com dels
objectes de flotació (flotadors, xurros, bombolles,
cinturons, etc.).
Ara et presentem la informació adequada i necessària
que hauries d’exigir quan fas una compra d’aquest estil.
Tant en les joguines com en els ajuts de flotació
ha d’aparèixer el nom o marca del producte registrat;
la raó social i l’adreça del fabricant, de l’importador o
del venedor; la denominació i descripció del producte
(flotador, bombolleta, braçalets, xurros, pilota,...); l’ús al
qual està destinat i les característiques de l’article. També
s’han d’indicar les instruccions i advertències de seguretat,
les normes específiques de seguretat infantil, el grup
d’edat recomanada i les condicions d’emmagatzematge
i manteniment.
Pel que fa a les joguines, també ha de constar el
marcatge CE, que indica que compleix les normes de
seguretat, i els advertiments que només s’han d’utilitzar
a l’aigua quan l’infant pot fer peu i sempre que estigui
vigilat (joguines nàutiques), i que no s’hi ha de jugar a
prop de línies elèctriques (estels i joguines voladores).

En quant als ajuts a la flotació, a més de la informació
indicada d’ambdós tipus de productes, ha d’aparèixer
el marcatge CE, i els advertiments “Feu-lo servir
únicament sota supervisió competent”, “No protegeix
davant dels risc d’ofegament” i “Per portar només a la
zona del braç” (únicament per als braçalets). I, a banda,
la següent informació:
- edat i/o grup equivalent de pes (talla)
- número de la norma europea: UNE-EN 131381:2003.
- si el dispositiu complet consta de diversos 		
components, han de portar-se posats tots.
Més informació:
•

Recomanacions i consells per anar a la platja
http://www.diba.cat/platges/

•

A l’estiu, màxima protecció
www.consumidors.org/Interior.
jsp?Pagina=DetallN&Id=271

*Article resumit i adaptat de la web de l’ACC http://www.
consum.cat/recomanacions/articles_platja/index.html

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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PROGRAMACIÓ
Abril - Juny

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
NOU GRUP MATINS: els dimecres d’11 a 1 del migdia

Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
És una proposta de lleure creatiu en el que aprofitem les ganes de dibuixar
d’infants, 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 infants de 2n cicle de primària: Una sessió setmanal 30 €. Dues sessions setmanals 60 €.
Preus mensuals juvenil i adult: Una sessió setmanal 40 €. Dues sessions setmanals 80 €.
Dimecres i dijous, de 6 a 8 del vespre

Lleure

Curs de fotografia digital
El curs et permetrà adquirir coneixements tècnics sobre la càmera digital,
la composició fotogràfica i aprendre el funcionament de les opcions de la
càmera, il·luminació, composició de l’escena i la profunditat del camp.
També adquiriràs coneixements del procés d’edició digital i retoc de les teves
fotografies. Es faran sortides pràctiques a l’exterior.
Els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre · Inici: 7 de maig · Preu: 85 euros mensuals
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Manualitats

Taller de decoració de capses
En aquest taller de dues hores podràs confeccionar-te dues capses de
cartró i decorar-les amb diferents tècniques que et proposarem.
Si t’interessa el taller posa’t en contacte amb Coop70 i buscarem una
data i una hora perquè els interessats en aquesta activitat la pugueu
realitzar (trucar abans de l’11 de maig).
Preu: 15 euros la sessió de 2 hores (material inclòs)

Salut i benestar

Reeducació Corporal Funcional
Retrobaràs emocions i dolors ocults que et bloquegen
i restabliràs 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 dimecres 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

Cura de la pell i auto-maquillatge
Taller de dues sessions, una primera de cura de la pell i una altra
d’auto-maquillatge a càrrec d’Alicia Murillo.
Els objectius dels tallers són aprendre a reconèixer el tipus de pell i
les cures bàsiques del rostre, i obtenir habilitats per a saber-se aplicar
tècniques de maquillatge que ressaltin la bellesa i sigui adient per a
diferents esdeveniments socials.
Grup matí de 10 del matí a 12 del migdia: dilluns 7 i dilluns 28 de maig
Grup tarda de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre: divendres 11 de maig i dijous 31 de maig
       Taller gratuït · Places limitades (cal inscripció prèvia a Coop70)

Activitat Coorganitzada amb:

Alicia Murillo
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY
Idiomes

Conversa en anglès per adults
Per conèixer i no perdre el coneixement d’una llengua, cal practicar-la. Per
això, amb els grups de conversa en anglès podrem 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 que t’ajudarà
a superar situacions amb les que et puguis trobar o simplement trobaràs
l’espai on practicar una llengua que t’agrada i que potser en el teu dia a dia
no t’és fàcil posar en pràctica.
Nivell 1: els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11
Nivell 2: els dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 12
Preu: 30 euros mensuals

Curs de rus per adults
Vols aprendre rus? L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és
l’idioma oficial a Rússia, Bielorrússia, Kirguizistan i Kazajistan.
És un dels sis idiomes oficials de les Nacions Unides. És el
quart idioma més parlat del món tenint en compte els parlants
totals. Es realitzaran dos nivells de coneixement de la llengua:
•

Nivell 0: Introducció al rus, on es treballarà gramàtica i conversa

•

Nivell 1: Nivell avançat de conversa, on es practicarà i es parlarà en rus
Grup matí: sessió d’1 hora entre 2/4 de 10 i 2/4 d’1
(concreció d’hora i de dies en funció de la demanda)
Grup tarda: els dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 7
Preu: 30 euros mensuals

Ser soci de Cooperativa 70 té molts avantatges
ra
Si enca

ets:

i
’n soc

no ho

Fes-te

Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit
d’avantatges, com els descomptes en els serveis de cafeteria i
restaurant, 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 Coperativa.
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
EXPOSICIONS

“La letra con arte entra”
Exposició de Marga-Lef
Quadres de petit format, que es poden llegir,
ideals per Sant Jordi.
Inauguració el 13 d’abril a les 7 de la tarda
Exposició fins el 5 de maig
ENTRADA LLIURE

Foto guanyadora del concurs 2010.
Autor: Quim Dasquens

XERRADA

La ruta del Caracremada i “Ripollès,
17 excursions a peu”
Pako Crestas, l’autor de l’obra “Ripollès - 17 excursions” i amant del muntanyisme i l’excursionisme, ens presentarà el
seu darrer treball al Local de Coop70.
Aquest autor, que ha publicat més de 80 reportatges en revistes especialitzades,
ha pronunciat més de 300 conferències - audiovisuals. Li han publicat setze llibres,
i a més, té quatre guies de muntanyisme – excursionisme, sis llibres d’escalada, un
assaig de poesia, dos llibres turístics relacionats amb platges, dos mapes i una novel·la
autobiogràfica.
També ha dissenyat l’anomenada “ruta del Caracremada”, una travessa per les
muntanyes més emblemàtiques del Prepirineu del Berguedà i Solsonès i que ja
compta amb mapa propi.
Activitat Coorganitzada amb:

Divendres, 20 d’abril a 2/4 de 9 del vespre
al Local de Coop70
ENTRADA LLIURE
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SERVEIS ALS SOCIS
CINEFÒRUM

Transformació social
CAPITALISME, UN ITINERARI CRÍTIC

INTERFERÈNCIES

Entrevista a Miren Etxezarreta. La Miren és

Interferències és una pel·lícula de ficció, una reflexió

una pensionista poc convencional, implicada en

sobre qui mou els fils, genera els deutes i imposa

diferents lluites i moviments socials. Els seus amplis

retallades ... Un projecte en Creative Commons per

coneixements econòmics (és Catedràtica d’Economia

compartir l’acció. Alhora, és un web per prendre

Aplicada a la UAB) fan de la seva veu un testimoni

consciència de les causes de la crisi global i de les

incòmode per les actuals polítiques econòmiques.

desigualtats al Nord i al Sud.

Divendres 4 de maig
A 2/4 de 9 del vespre
ENTRADA LLIURE

Divendres 18 de maig
A 2/4 de 9 del vespre
ENTRADA LLIURE

Educació
ÊTRE ET AVOIR

LA CLASSE

“Être et avoir”, un documental del francès Nicolas

François i la resta de professorat es preparen per a fer

Philibert que mostra una escola unitària, una classe

front a un nou curs en un institut d’un barri conflictiu.

d’un petit poble que reuneix alumnat d’entre 4

Quina relació hi haurà entre el professorat i aquest

i 10 anys. Georges Lopez, el mestre d’aquest grup

alumnat adolescent? Quina realitat hi ha a les aules i

d’alumnes, és l’acompanyant d’aquests infants fins a

al carrer? Com treballar-ho? Quins són els límits?

l’adolescència.
Divendres 1 de juny
A 2/4 de 9 del vespre
ENTRADA LLIURE

Divendres 15 de juny
A 2/4 de 9 del vespre
ENTRADA LLIURE
9

SERVEIS ALS SOCIS

Què hem fet?
Exposicions
Aquest darrer trimestre hem comptat amb dues exposicions: una de fotografia sota el títol “Des de Caldes amb
amor” de Jose Romero, i una altra de pintures d’Alba Martínez.

“Des de Caldes amb amor”, Jose Romero
Jose Romero ha compartit una exposició de fotografia en blanc i negre que ha estat exposada al Local
del 3 al 27 de febrer.
L’autor ha presentat la seva mostra com a una petita selecció del projecte que està realitzant, basat en
la idea de documentar la vida i el paisatge de Caldes de Montbui.
Jose Romero ha estat guanyador del 2n premi del Correfoc 2010, de Caldes de Montbui i ha estat
seleccionat per a l’exposició col·lectiva del concurs 2011 “Mujeres Sabias”, organitzat per l’Instituto de
la Mujer, al Palau de Congresos de Madrid.
Pots consultar la seva obra a http://tostoneone.blogspot.com.

Exposició de pintures d’Alba Martínez
L’obra de l’Alba Martínez ha estat exposada del 9 de març al 31 del mateix mes.
Aquesta jove estudiant de Belles Arts a la Facultat Sant Jordi de la Universitat de Barcelona, i alumna del
taller de dibuix i pintura del Taller d’Art de Sentmenat, ha compartit la seva primera exposició individual
al Local de Coop70.
Ha exposat unes pintures a l’oli i uns dibuixos en tinta magnífics.

Xerrada - presentació
“Ja’ab”, el llibre de Joan Serra Montagut
El passat divendres 16 de març, Joan Serra Montagut ha presentat el seu darrer llibre “Ja’ab” davant
d’una trentena de persones al Local Social.
En Joan, calderí de 25 anys, periodista i resident actualment
a Mèxic, ha compartit els seus coneixements sobre la
cultura maia que ha anat coneixent a través de la seva
estada a Yucatán i Guatemala. Ho ha fet a través de les
seves experiències viscudes i a partir d’imatges i històries
reflectides en el seu llibre.
“Ja’ab” és una novela·la que narra 12 històries diferents,
ubicades a 12 ciutats diferents de cinc països de l’àrea
maia: Mèxic, Guatemala, El Salvador, Honduras i Belize, i on
apareixen 12 personatges diferents de la civilització maia.
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SERVEIS ALS SOCIS
Vine a dinar a la Cooperativa
Bufet lliure amb un ampli assortit de productes i la possibilitat de triar un segon
(carn o peix). Pels aniversaris dels socis s’obsequia amb un targetó de 4x3 en dinars,
és a dir, que el quart àpat és gratuït.
Servei de carmanyola: es pot agafar allò que es vulgui del bufet lliure (+ aigua +
peça de fruita) i emportar-t’ho. (Preu soci: 6,50 Preu no soci: 8,00).

Vine a sopar els caps de setmana
Entrepans i amanides especials.
Divendres i dissabtes de 8 del vespre a 12 de la nit.

CoopEduca
Classes de reforç escolar de Primària i ESO.
Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
Activitats lúdico-acadèmiques.
Per a consultar preus i horaris, trucar al 93.865.45.30 o a través del correu electrònic
anna@cooperativa70.coop.

Programari lliure a Coop70
Els ordinadors del local social tenen instal·lat programari lliure.
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.

Si ets un artista
Recorda que tu també pots fer ús de l’espai. Si tens dots artístiques (musicals, humorístiques,
literàries, audiovisuals...) sol o acompanyat, i les vols compartir amb nosaltres, no dubtis en
posar-te en contacte amb Coop70 per presentar-nos la teva proposta i anar buscant data en
el calendari.

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. A partir d’ara pots trobar la versió impresa del bulletí
al local. 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.
Recorda que també ens pots agregar al Facebook!
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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.
Visita els productes d’artesania al web http://www.cooperativa70.coop/index.php/botiga

Productes cooperatius catalans

NOU!!
Ecològic

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
Cooperativa de
l’Olivera

Primers vins negres
D.O. Costers del Segre
Cooperativa de
l’Olivera

20 Euros garrafa de 5 l.

13 euros l’ampolla

6 euros l’ampolla

7,50 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
12

PARTICIPACIÓ
Assemblea General
Comitè de Recursos

Interventors de Comptes
Consell Rector

Administració /
Economia

Patrimoni

Civisme

Activitats Socials /
Culturals

Restauració

Energia

Seguim treballant conjuntament PER i AMB els socis i sòcies de la Cooperativa. Recorda que pots participar de forma
directa a les comissions creades aportant idees, suggeriments, propostes, crítiques i tot allò que consideres que ens
pot ser útil com a Cooperativa. També pots formar part íntegra de la comissió assistint a les reunions d’aquestes.
Recorda que les vies de contacte són tres: adreçant-se al Local Social de la Cooperativa, telefònicament al
93 865 45 30, o per correu electrònic a coop70@cooperativa70.coop

SERVEIS ALS SOCIS

5% de descompte en les sessions de fotos d'estudi
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
Carrer del Forn, 1 · 08140 Caldes de Montbui
tallerfloralcarles@gmail..com · 689 626 518
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

Hostal de la Rovira

Descompte del 5% sobre tarifa
pels socis de la cooperativa
Carrer Major, 1 · 17856 OIX
Tel. 972 29 43 47
www.hostaldelarovira.es

Serveis de neteja Cabassa

Descompte d’entre
el 5% i el 10%,
segons periodicitat i volum de contractació
NETEGES CABASSA · 609 714 881
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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 0,012 €/l. a partir dels
300 litres de servei
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 i
beneficiaris majors de 65
anys anys.
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
Assessorament jurídic
Dispo
osem de tot tipus de bom
mbetes i làm
mpades, LED
D
La 1a visita 25 euros. Posteriors encàrrecs 15% de descompte

: 618 861 999
9

682 731 934 · E.mail: advor@advor.es

: 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
14

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

Mutualitat de previsió social que ofereix condicions
especials per als socis de Coop70
Descompte del 6% pels socis en majoristes preferents
C/Alfons Solà, 5 (xamfrà Plaça Moreu)
Demana informació a la Cooperativa i t’adreçarem a
08140 Caldes de Montbui · Tel.: 93 862 60 62
un comercial de la mutua per tal que t’assessori

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 col·lectius
Informa’t a l’oficina de Caldes
Pi i Margall, 19 · 93 865 22 02

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 ABRIL - JUNY

Les activitats dia a dia
ABRIL
Dimarts 10
Curs de conversa
en anglès
De 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí
Dimecres 11
Taller de Dibuix i Il·lustració
A les 6 de la tarda
Taller Patchwork
Grup matí: d’11 del matí a 1
del migdia
Grup tarda: de 4 a 6 de la tarda
Reeducació Postural
Grup matí: de 10 a 2/4 de 12
del matí
Grup tarda: d’1/4 de 4 a 3/4 de 5 de
la tarda
Divendres 13
“La letra con arte entra”
Inauguració de l’exposició
A les 7 de la tarda

Divendres 20

Divendres 18

“La ruta del Caracremada” i “Ripollès, 17 excursions a peu”
Xerrada-presentació
A 2/4 de 9 del vespre

“Interferències”
Cinefòrum

MAIG
Divendres 4
“Capitalisme, un itinerari crític”
Cinefòrum
A 2/4 de 9 del vespre
Dilluns 7
Taller Cura de la pell (matí)
De 10 del matí a 12 del migdia

A 2/4 de 9 del vespre
Dilluns 28
Taller Auto-maquillatge (matí)
De 10 del matí a 12 del migdia
Dijous 31
Taller Auto-maquillatge (tarda)
De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8
del vespre

JUNY
Divendres 1

Curs Fotografia Digital
De 6 de la tarda
a 8 del vespre

“Être et avoir”
Cinefòrum
A 2/4 de 9 del vespre

Divendres 11
Taller Cura de la pell (tarda)
De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8
del vespre

Divendres 15
“La classe”
Cinefòrum
A 2/4 de 9 del vespre

Vine a sopar els divendres
i dissabtes a Coop70
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