Butlletí informatiu de
Cooperativa 70
C. Font i Boet, 7 · Caldes de Montbui
Tel. 938 654 530

Número 24
Gener - Abril de 2011

Assemblea
Extraordinària i
renovació del
Consell Rector

En aquest butlletí...

Assemblea Extraordinària

Xerrades. Persona, família i societat

Pàgines 2 i 3

Pàgina 8

Tallers per infants. Setmana Blanca

Cooperatives. Vi, Oli i làctics

Pàgina 9

Pàgina 10

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Eleccions i constitució del Consell

Nou Consell Rector

Com a conseqüència de la sol·licitud de convocatòria
d’Assemblea
Extraordinària
presentada
a
la
Cooperativa el passat mes d’octubre, amb el suport de
206 signatures de socis i sòcies, i segons que s’indica en
l’artice 49 dels Estatuts Socials, el dia 12 de desembre
de 2010 es va celebrar Assemblea Extraordinària al
Casino de Caldes.
L’assistència va ser d’un total de 485 vots, dels quals 284
eren presents i 201 representats.
L’ordre del dia d’aquesta Assemblea, com a punts
principals, contenia la revocació dels càrrecs elegits en
l’anterior Assemblea de socis, celebrada el dia 4 de
juliol de 2010, i l’elecció de nous membres del Consell
Rector per a cobrir de nou aquestes vacants en cas de ser
revocades per l’Assemblea.
La revocació no es va arribar a produir perquè els consellers
elegits en l’Assemblea anterior van dimitir abans que
s’abordés aquest punt de l’ordre del dia. Degut a que un
dels consellers dimissionaris era el President, va continuar
presidint l’acte, per acord dels assistents, el soci Joan
Marès Torras.
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Posteriorment l’Assemblea va passar a escollir els nou
socis que havien d’ocupar les vacants produïdes per les
dimissions, cinc titulars i quatre suplents.
Per a les places de consellers titulars es van presentar
els socis i les sòcies Joaquim Camps Rosàs, Josep M.
Coll Pàmies, Enric Cuartiellas Vicente, Montserrat Estany
Roca, Joaquim Fuertes Marsal, Montserrat Gaspar
Blancafort, Alfons Miàs Miàs, Joan Puig Ruiz, Carme Tura
Adell i Jordi Tusell Aleu.
Per a les places de consellers suplents es van presentar
Pepe Beunza Vázquez, Armando Cañizares Batlle, Josep
Maria Ibars Quer, Maribel Poch Argemí, Blanca Pueyo
Royo, Carme Rivera Iglesias, Josep Romero Colls i Joan
Vilarrasa Farreras
Finalment, i després de fer el recompte de vots, els
nous membres del Consell Rector titulars escollits a
l’Assemblea van ser Enric Cuartiellas Vicente, amb
272 vots; Montserrat Gaspar Blancafort, amb 275
vots; Alfons Mias Mias, amb 269 vots; Carme Tura
Adell, amb 277 vots i Jordi Tusell Aleu, amb 275
vots.

CONSUM RESPONSABLE

De la mateixa manera, els nous consellers suplents seran
Pepe Beúnza Vázquez, amb 280 vots; Josep Maria Ibars
Quer, amb 263 vots; Maribel Poch Argemí, amb 271 vots
i Josep Romero Colls, amb 265 vots.

A més de nomenar aquests càrrecs contemplats en els
Estatuts, el Consell s’ha organitzat en diverses àrees
de treball, cadascuna d’elles orientada a algun dels
aspectes de la gestió de la cooperativa.

Dies més tard, tal i com marquen els Estatuts, els membres
del Consell Rector van procedir a fer la distribució dels
càrrecs, de manera que la composició definitiva del
Consell Rector resta com segueix:

La finalitat d’aquestes àrees és doble. Per una banda,
es fa per a agilitar la gestió de la cooperativa, i alhora
serà un mecanisme d’atenció als socis i les sòcies.

Presidenta: Carme Tura Adell
Vicepresident: Alfons Miàs Miàs
Secretari: Jordi Maspons Safont

D’aquesta manera es materialitza un compromís que
el nou Consell Rector va adquirir en l’Assemblea de
la seva elecció: crear mecanismes de participació dels
socis i les sòcies i de transparència en la gestió. Per
això, tots els socis i les sòcies de la cooperativa estem
convidats a fer les nostres aportacions en aquestes
àrees de treball.

Vicesecretari: Jaume Codina Galán.
Vocals titulars: Enric Cuartiellas Vicente, Montserrat
Gaspar Blancafort, Eusebi Gutiérrez Herrera i Jordi
Tusell Aleu.
Vocals suplents: Pepe Beunza Vázquez, Josep M. Ibars
Quer, Maria Isabel Poch Argemí i Josep Romero Colls.

Les àrees que s’han creat són: Administració i economia;
patrimoni; civisme i cooperació; restauració; activitats
socials i energia.
Per a participar en alguna d’aquestes àrees de
treball, podeu trucar al 93 865 45 30 o escriure al
correu coop70@cooperativa70.coop.
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Nova normativa

Codi de consum de Catalunya
El 23 de juliol de 2010, es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5677, la Llei 22/2010, de 20
de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Aquesta Llei fou
aprovada pel Ple del Parlament el 30 de juny de 2010 i ha
entrat en vigor el 23 d’agost de 2010.
El Codi de consum de Catalunya amplia, actualitza i millora els
drets de les persones consumidores al nostre país i el dota, en
l’àmbit del consum, d’un marc jurídic complet que vol esdevenir
model de referència en molts sectors de l’activitat econòmica.
Cal destacar que el nou Codi defineix, per primer cop en
un text legal, què és el “consum responsable” i determina
que les relacions de consum s’hauran d’ajustar als criteris de
racionalitat i sostenibilitat, en relació amb la preservació del
medi ambient, la qualitat de vida, l’especificitat cultural, el
comerç just, l’endeutament familiar, els riscos admissibles i
altres factors que determinen l’adequat desenvolupament
socioeconòmic.
El foment del consum responsable és un dels eixos bàsics
de treball de les associacions de persones consumidores i
usuàries.

•

Les resolucions sancionadores podran incorporar
el retorn dels imports cobrats indegudament i la
indemnització pels danys i perjudicis provats.

•

Quan un consumidor contracti amb un intermediari
(botigues de telefonia, compravenda de segona mà..)
és com si ho fes directament amb el prestador del servei.

•

Els tiquets i comprovants de compra no s’han de poder
esborrar i hauran de durar el mateix que la vida útil del
producte, atès que són l’element clau en cas de reclamació.

•

S’amplia el dret a una informació clara i precisa,
especialment en els serveis bàsics, atès que les
persones consumidores hauran de tenir, abans de
contractar, tota la informació sobre les compensacions,
reemborsaments, indemnitzacions i el mètode de
determinació del seu import quan el servei no tingui
la qualitat desitjada. La informació que es doni ha de
fer-se en una lletra que tingui una mida i un contrast
que permeti la lectura i comprensió del text.

•

En els serveis de tracte continuat, com ara els
subministraments o la telefonia, l’empresa no pot
deixar de prestar el servei per manca de pagament
d’algun rebut o factura si aquest ha estat objecte
d’una reclamació no resolta. Tampoc es podran
interrompre els subministraments bàsics o inscriure
les persones consumidores en un fitxer d’impagats,
llevat que hi hagi més de dues factures impagades i
s’hagi notificat de forma fefaent l’impagament amb
una antelació mínima de 10 dies.

•

Les empreses públiques hauran d’estar adherides a
l’arbitratge de consum.

•

L’adhesió a l’arbitratge de consum per part de
les empreses privades es tindrà en compte en la
concessió de subvencions i ajuts públics.

Altres novetats destacables del nou codi són:
•

Les empreses prestadores de serveis de subministraments,
transports, comunicacions i altres serveis bàsics hauran
de tenir una adreça a Catalunya on les persones
consumidores puguin formular les seves queixes o
reclamacions.

•

Els telèfons d’atenció d’incidències i reclamacions als
clients de les empreses de serveis bàsics hauran de ser
gratuïts.

•

Les empreses hauran de garantir el retorn de les
quantitats que es cobrin anticipadamen per la compra
d’un bé o la contractació d’un servei.

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
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Proposta de voluntariat

Equitació terapèutica
El Centre per a les Teràpies
Eqüestres (Ceteq) és una
associació sense ànim de
lucre que treballa per la
millora de la qualitat de vida
dels nens i nenes del Vallès
Oriental i Vallès Occidental,
mitjançant les teràpies a
cavall.
En la vessant terapèutica, treballa principalment en
tres línies: la discapacitat física, la discapacitat psíquica
i la integració social.
A través de l’equitació, el personal especialitzat de
Ceteq aporta progressos en els aspectes neuromotor,
sensitiu, psicològic-cognitiu i de socialització.

de Down, trastorns de l’espectre autista o TDAH,
entre molts altres problemes psíquics.
L’equinoteràpia social
L’equinoteràpia social és indicada per a persones amb risc
d’exclusió social. Té efectes com la millora de l’autoestima,
l’adquisició de competències socials o la creació de nous
escenaris socials, per exemple. El caràcter vivencial i lúdic
de l’esperiència fan que el pas d’aquestes persones pel
món del cavall sigui una experiència significativa per a
elles. En aquest procés, aquestes persones assoliran
o reforçaran capacitats personals que els permetran
enfrontar-se al seu entorn amb més possibilitats d’èxit.

Hi voleu col·laborar?

Hipoteràpia

Els membres de Ceteq ens conviden a col·laborar
amb l’entitat.

La hipoteràpia pot ser complementaria a la fisioteràpia.
Utilitza el moviment tridimensional del cavall al pas,
per tal de millorar la qualitat de vida de persones que
presenten alguna discapacitat física, sigui per causes
congènites, per trastorns neurològics o per lesions
medul·lars.

Per tal de fer viable el projecte, CETEQ ofereix a
les persones que vulguin contribuir a la viabilitat
d’aquest projecte la possibilitat d’apadrinar un cavall
amb una aportació assequible.

Les sessions d’hipoterapia es realitzen en un espai on
s’està en contacte directe amb la natura. Això permet
desvincular-se de factors externs com espais tancats,
sorolls, etc. i contribueix a estimular les funcions
propioceptives i exteroceptives del genet.
Equitació terapèutica
L’equitació terapèutica centra el seu treball i els seus
objectius en aquelles persones amb algun tipus de
discapacitat o transtorn de caràcter psíquic. Es facilita
el contacte entre l’individu i el cavall i aquest ens
facilita un nou escenari, divertit i motivador, a partir
del qual el genet és estimulat en diferents àmbits: el
personal, el relacional i el social. Aquesta teràpia és
complementària a les més tradicionals, i pot ajudar a
millorar la qualitat de vida a persones amb Síndrome

També podem col·laborar amb el nostre temps,
treballant com a voluntaris a Ceteq. Les persones
interessades a implicar-se en aquest projecte i
introduir-se en el món de l’equitació terapèutica,
poden adreçar-se al correu electrònic ceteq@live.com
Les teràpies a cavall es porten a terme a la vila de
Caldes de Montbuí. La bellesa natural del nostre
poble, fa possible que portem a terme el nostre
projecte.

Xerrada informativa
Divendres, 11 de Febrer a les 7 de la tarda
Xerrada informativa sobre Ceteq
Al local social de Cooperativa 70
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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.
A partir de gener · Els dimecres, de 4 de a 6 de la tarda · Preu: 35 euros mensuals

Arts escèniques

Curs de clown
El propòsit del curs és fer possible que cada persona descobreixi la seva
pròpia manera de ser i de fer, més enllà dels rols socials que molt sovint
representem a la feina, en família, etc., i que sovint fan que una part
important de la nostra identitat resti amagada o reprimida.
A través del clown i d’un seguit d’exercicis d’ improvisació i joc teatral,
s’intenta facilitar a cadascú aquest procés d’autodescoberta, ajudant a
eliminar les pors de tota mena que dificulten avançar per aquest camí.
Del 14 de febrer a l’11 d’abril · Els dilluns de 7 a 2/4 de 9 del vespre · Preu: 60 Euros.

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. Daus, personatges, taulers, fitxes,...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, 18 i 25 de febrer · 11 i 25 de març · 8 i 29 d’abril · de 6 de la tarda a 8 del vespre ENTRADA LLIURE
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Salut

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)
A partir de gener · 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

La nostra aula d’informàtica

Introducció a la informàtica (programari lliure)
En aquest curs treballarem amb aplicacions de programari lliure. Per una banda, coneixerem el més essencial per a l’usuari del sistema operatiu Linux-Ubuntu i treballarem amb les aplicacions d’ofimàtica d’OpenOffice, el programa Gimp de tractament
de la imatge i amb recursos multimèdia. També ens introduirem en el coneixement
d’INTERNET i algunes de les possibilitats que ens ofereix. Grups mínim de 6 persones.
Del 7 de febrer al 9 de març· Dilluns i dimecres, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre · Preu: 100 euros

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 €.
Continuem a partir de gener · De dimarts a dijous, de 6 a 8 del vespre · Matrícula 15 euros pel material
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Cicle de xerrades

Persona, família, societat
El desenvolupament i creixement personal, les dificultats en l’exercici del paper de
pares i mares, les relacions personals, l’agressivitat del ritme de vida que sovint hem
de suportar, o la repercussió en les nostres persones de problemes socials com les
addiccions són qüestions que ens preocupen. Cooperativa 70 i el Centre Psicològic
de Caldes, oferim un cicle de xerrades sobre alguns aspectes que tenen a veure amb
aquests problemes de la societat contemporània.

Comunicació familiar
La família és la primera unitat on comencem i aprenem a comunicar-nos. Les famílies fixen
regles per conviure, que estan d’acord als valors i normes que han establert. Normalment
són els pares qui fixen aquestes normes, però hem de tenir en compte que és important
que els qui estableixen els límits vagin en la mateixa línia. En aquesta xerrada es tractaran
els diferents estils de comunicació familiar, els problemes habituals que poden sorgir en el
dia a dia y pautes que podem introduir per millorar la situació.
Dijous, 3 de febrer a 1/4 de 7 de la tarda · Entrada lliure

Vull comunicar-me amb el meu fill adolescent
Quan parlem d’adolescència, en moltes ocasions la reduïm a una
etapa difícil i ens oblidem dels aspectes favorables i positius que
també té aquest període. Normalment som els adults els que ens
oblidem de la nostra adolescència, les dificultats que vàrem tenir i
com s’assembla la nostra a la dels nostres fills. Fins i tot és habitual
que, si es pregunta a les famílies sobre la comunicació amb els
seus fills adolescents, aquests responguin que és bona, però si la
mateixa pregunta es fa als nois o noies, les respostes poden ser
ben diferents. L’objectiu d’aquesta xerrada és donar eines i pautes
per tal que aquesta comunicació sigui efectiva i fluida.
Dijous, 3 de març a les 7 de la tarda · Entrada lliure

Estratègies per controlar l’ansietat
Actualment estem sotmesos a elevats nivell d’estrès de forma continua, això ens pot
provocar ansietat. L’ansietat és un estat de nerviosisme, por o angoixa que es pot
manifestar de múltiples formes i que ens dificulta dur a terme la nostra rutina diària.
Arribant a afectar-nos en el nostre estat d’ànim, minvant la nostra autoestima, etc.
L’objectiu d’aquesta xerrada és definir en què consisteix l’ansietat, de quines formes es
pot manifestar i proporcionar tècniques i pautes per poder controlar-la i millorar així la
nostra qualitat de vida.
Dijous, 7 d’abril a les 7 de la tarda · Entrada lliure
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Lleure escolar

Setmana blanca
Aquest és el primer curs d’aplicació de la setmana hivernal de vacances escolars, la denominada “Setmana
Blanca”. Aquest canvi d’hàbits ens obliga a trobar solucions per a atendre els nens i les nenes. Cooperativa
70, junt amb les educadores de Projecte 2011, volen oferir a les famílies una proposta d’activitats en què
es treballaran valors com la cooperació i la solidaritat. A més, les diverses activitats acostaran els nens i
les nenes a altres cultures dels cinc continents. Les actvitats s’adrecen a nens i nenes de la segona etapa
de l’educació infantil (3 a 6 anys) fins a cicle superior (7 a 12 anys).

Dilluns. Àfrica

Dimarts. Europa

Dimecres. Amèrica

Farem instruments musicals amb
materials de reciclatge i màscares
africanes.

Farem de cuiners. Ens prepararem
fruita i galetes amb xocolata. Després,
aprendrem a treballar el fang.

Acabarem la figura de fang del dia
abans i després farem un cavall amb
materials reciclats.

SETMANA BLANCA A
COOPERATIVA 70
Activitats per a nens i
nenes de 3 a 12 anys.
Places limitades.
Del 28 de febrer al 4 de
març.
Dijous. Oceania

Divendres. Àsia

De 9 del matí a 1 del
migdia.

Aprendrem dances i jocs d’arreu
del món. Després ens disfressarem i
maquillarem.

Farem un mòbil que ens ajudarà a
conèixer els països. També farem un
mural amb les nostres petjades.

Preu: 35 euros
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Excursions
Penedès

Garrotxa

Museu del Vi + Parc Temàtic de l’ Oli

La Fageda d’en Jordà

Sortida des de Caldes cap a l’Espluga de Francolí
on visitarem el Museu del Vi. Aquest està situat al
Celler Cooperatiu de l’Espluga i va ser projectat per
Lluís Domènech i Montaner, és l’edifici insígnia dels
cellers modernistes de Catalunya i al final de la visita
hi haurà degustació.

Sortida de Caldes cap a Olot per arribar a la Fageda
d’en Jordà, una de les 26 reserves naturals que
forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa. Agafarem uns carruatges antics
per poder admirar de més a prop els boscos de la
Fageda. Després continuarem fins la Cooperativa
“La Fageda”. Una cooperativa catalana d’iniciativa
social sense ànim de lucre, que té com a finalitat la
integració sociolaboral de les persones de la comarca
de la Garrotxa que pateixen discapacitat psíquica o
trastorns mentals severs.

Continuarem la sortida cap a les Borges Blanques,
on visitarem el Parc Temàtic de l’Oli. Ens explicaran la
historia del Oli i la seva elaboració, veurem una de les
premses més grans del món i la col·lecció de setrills
procedents de més de 40 nacions diferents. Després
anirem al restaurant on farem una calçotada.

26 de febrer
Sortida a les 8 del matí
PREU PER PERSONA: 59 euros
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La planta de làctics, creada el 1993, elabora
uns 30 milions d’unitats de iogurts l’any. El viver
produeix prop d’un milió de plançons cada any per
a la reforestació i el paisatgisme. La granja té cura
d’unes 500 vaques de raça frisona que produeixen
una llet considerada com la de més qualitat de les
comarques gironines. Jardineria treballa per a una
dotzena de municipis de la comarca i per al Parc
Natural de la Zona Volcànica.
Quan finalitzem la visita, anirem cap al restaurant
i després de dinar tindrem temps lliure abans de
tornar al nostre lloc d’origen.

2 d’abril
Sortida a les 8 del matí
PREU PER PERSONA: 49 euros

PROGRAMACIÓ GENER - ABRIL

Exposicions
Exposició de pintura del soci Tomàs Pueyo
Inauguració el 21 de gener a les 7 de la tarda
Exposició fins el 13 de febrer
ENTRADA LLIURE

Exposició de pintura del soci Antonio Ortega
Inauguració el 18 de febrer a les 7 de la tarda
Exposició fins el 13 de març
ENTRADA LLIURE

Exposició de pintura del soci Ramon Parera
Inauguració el 18 de març a les 7 de la tarda
Exposició fins el 10 d’abril
ENTRADA LLIURE
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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.

12 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
Perquè pagar més en la factura de la llum?
Reduir entre un mínim d’un 65% i un màxim d’un
85% el cost de la seva factura d’electricitat.
De 20.000 a 50.000 hores de vida, sense canviar
cap bombeta LED (més de 10 ANYS !!!).

DESCOMPTE d’un 5% en les seves compres pels socis de Cooperativa 70
Comprometre’s amb la protecció del medi ambient reduint les emissions de CO2. Sense residus
contaminants com el mercuri que porten els tubs fluorescents, CFL de Baix Consum, Làmpades Halògenes.

:93 865 54 07

:618 861 999

: ecolohabitat@gmail.com

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 0,03 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
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
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 GENER - ABRIL

Les activitats dia a dia
Dilluns 14

Divendres 11

Dilluns 3

Inici Curs de Clown
A les 7 de la tarda

Reeducació Corporal Funcional
Grup mati de 10 a 2/4 de 12

Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda

Divendres 18

GENER

Grup tarda de 1/4 de 4 a 3/4 de 5
Dimarts 10
Dibuix de còmic i il·lustració
A les 6 de la tarda

Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda
Inauguració exposició
Antonio Ortega
A les 7 de la tarda

Divendres 21
Inauguració exposició
Tomas Pueyo
A les 7 de la tarda

FEBRER

Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda

ABRIL

Dissabte 26
Excursió a l’Espluga de Francolí
Museu del vi i parc de l’oli
Sortida a les 8 del matí

Cicle xerrades
Persona, família i societat
La comunicació familiar
A 1/4 de 7 de la tarda

Setmana blanca
Tallers per infants
A les 9 del matí

Divendres 11
Xerrada informativa Ceteq
Equitació terapèutica
A les 7 de la tarda

Dissabte 2
Escursió a la Fageda d’en Jordà
Sortida a les 8 del matí
Dijous 7

Dilluns 28

Inici curs informàtica
Programari lliure
A 2/4 de 6 de la tarda

Divendres 25

Divendres 25

Dijous 3

Dilluns 7

Inauguració exposició
Ramon Parera
A les 7 de la tarda

Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda

Dimecres 11
Patchwork
A les 4 de la tarda

Divendres 18

Cicle xerrades
Persona, família i societat
Estratègies per controlar l’ansietat
A les 7 de la tarda
Divendres 8

MARÇ

Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda

Dijous 3
Cicle xerrades
Persona, família i societat
Vull comunicar-me amb el meu
fill adolescent
A les 7 de la tarda

Divendres 29
Jocs de taula
Jugo, jugues?, Juguem!
A les 6 de la tarda

VINE A DINAR A LA COOPERATIVA
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