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ASSEMBLEA EXERCICI 2013

Assemblea General Ordinària i Extraordinària
Informe de gestió i comptes de 2013
El passat 3 de juliol de 2014, a les 7 de la tarda, es va
celebrar

l’Assemblea

General

Ordinària

i

Extraordinària per tal de presentar l’informe de
gestió i els comptes de l’exercici 2013, principalment.
L’Informe de Gestió va ser aprovat per unanimitat i els
Comptes Anuals van ser aprovats per majoria amb 30
vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.
Informe de gestió:
El Consell Rector ha continuat centrant els seus esforços
en la reducció de despeses i l’ajust de cadascuna de

A les portes de les vacances d’estiu, el Consell va decidir

les àrees per tal d’aconseguir l’equilibri necessari per

obrir un concurs públic per a la cessió de l’espai de

poder fer front a la situació de crisi general i de la nostra

cafeteria del Local Social. Va optar per publicar unes

Cooperativa en particular.

bases del concurs àmplies amb la possibilitat de gestionar
només la cafeteria o bé també oferir restauració. Es van

Pel que fa a la participació, increment i rejoveniment

presentar dos projectes totalment oposats, i el Consell

de la massa social, es va informar que hi ha hagut 55

va optar pel projecte més prudent i moderat, pensant

altes noves de soci amb una mitjana d’edat de 41 anys

en el bé i l’estabilitat de la Cooperativa. Es va atorgar

i que hi ha hagut 9 baixes, tancant l’any amb 3.500

la gestió al projecte L’Àgora, que ofereix esmorzars i

socis. Quant als avantatges al consum per a socis, durant

berenars de dilluns a divendres, dins l’horari habitual de

l’exercici 2013 s’ha continuat treballant per enfortir els

la Cooperativa amb la possibilitat d’obrir també per fer

convenis amb empreses i comerços de la zona, donar-

festes d’aniversaris en caps de setmana. Està gestionada

los continuïtat i trobar-ne de nous.

per Rosa Mompel, antiga treballadora de Cooperativa

S’ha continuat

amb la venda de productes de Comerç Just i de

70.

productes Cooperatius, però gestionant-se a través de
la Cooperativa que explotava la cafeteria del local. Tant

Sobre el foment del consum responsable se segueix

les comandes de gasoil de calefacció com els litres servits

informant al soci de diferents qüestions en matèria de

han estat inferiors als d’anys anteriors. Els socis que han

consum a través del butlletí trimestral o al web. Les

fet ús del servei de Suport a la llar i la persona de Santa

atencions realitzades per la gestió de l’OMIC han estat

Susanna durant el 2013 s’han mantingut en 20, tot i que

de 2.140 consultes i 141 reclamacions.

l’han utilitzat menys hores cada mes.
Pel que fa al projecte de “CoopEduca”, el servei de
Es va recordar que al febrer del 2013 es va signar un

classes de reforç i suport escolar, se segueix realitzant per

conveni d’intercooperació entre la cooperativa de treball

tercer any consecutiu amb resultats molt satisfactoris, i

el Cafè del Centre i Coop70 per la gestió de l’espai de

durant el mes de juliol es fa un reforç intensiu en horari

cafeteria i restauració del Local Social, però que al mes

de matins.

de juny del mateix any el Cafè del Centre va rescindir el
contracte signat arrel de la difícil situació econòmica que

Dins l’objectiu d’intervenció en l’economia social, es

estaven travessant en aquells moments.

va informar de la situació de les plantes fotovoltaiques
de St. Feliu de Codines i Caldes. Ambdues han tingut
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una producció inferior a la de l’any passat, perquè hi ha

renda mensual del lloguer.

hagut menys dies amb radiació solar, i perquè en totes
dues es va produir una avaria.

•

Acord a tres bandes entre Gas-oils Rovira (GOR),
Petroinstal i Cooperativa 70. La benzinera serà

Quant a la comunicació, opinió i participació dels socis

titularitat de Cooperativa 70 però les factures

es continua editant trimestralment el butlletí però només

Petroinstal les pagarà GOR.

a

en format electrònic, el qual s’envia a tots els socis que
han facilitat el seu correu a Coop70 i a banda es publica

•

Acord entre GOR i Cooperativa 70 en el que es
determina:

al web de la Cooperativa. També es disposa d’exemplars
impresos al Local per si algun soci el vol consultar o

a) Que el finançament de la construcció de la

se’l vol emportar. Així doncs, el soci té diverses vies per

benzinera, el seu manteniment, reparacions i

les quals rep la informació referent a Coop70: correus

renovacions, impostos i taxes, assegurances, etc.

electrònics, butlletí, el web de la Cooperativa, a través

seran per compte de GOR.

de la pàgina del Facebook o del compte de Twitter

b) Que C70 atorgarà un dret d’explotació de la

@Cooperativa70.

benzinera a GOR, per 20 anys.

Referent a l’equilibri pressupostari, el Consell ha continuat

c) Que el finançament de la construcció de la

immers en un procés de reestructuració per tal de poder

benzinera es compensarà amb els beneficis de

arribar a presentar unes previsions futures amb resultats

l’explotació, de forma que a cada un dels 120

positius i amb un pla de tresoreria per presentar a les

mesos dels primers deu anys, es considerarà

entitats financeres i que permeti retornar els préstecs al

amortitzada una 120ena part de l’import finançat.

mateix ritme en el què es genera la tresoreria. I sobre la

d) Que el diferencial minorat en el lloguer de

gestió del patrimoni, a mitjans del 2013, Condis va tancar

Caprabo, serà compensat per GOR.

una de les botigues que ens tenia llogada a Mataró.
També continua sense llogar el Local contigu al nostre
Local Social. La resta d’immobles han continuat llogats i
sense cap incidència. Finalment, sobre les inversions en
promocions immobiliàries, la societat participada Cruïlla

S’explica de quina manera es beneficia la Cooperativa i
per tant els seus socis i sòcies amb aquest projecte.
•

a què les despeses de funcionament que tindrà

Centre ha entrat en Concurs de Creditors, tot i que de

Rovira seran molt reduïdes ja que funcionarà com a

moment la societat encara no s’ha liquidat.

autoservei i no hi haurà cap servei complementari ni
botiga.

Sobre el projecte de l’estació de servei a l’aparcament
del Caprabo, s’ha explicat com ha anat tot el procés.
L’objectiu d’aquest projecte és obtenir una major

•

Com més litres de combustible es venguin, més baix
es podrà fixar el preu de venda i si es venen més de

visualització de la Cooperativa, atraure nous socis i

3.000 m3/any de carburant s’obtindrà un ràpel.

generar un benefici cooperatiu entre tots els implicats.
Tot i que el procés ha estat llarg, tots els sectors implicats

S’aconseguirà un millor preu del carburant degut

•

Amb la venda de molts litres també es podrà rebaixar

s’han acabat posant d’acord. No va ser fins el mes de

algun cèntim més per litre, per als socis i sòcies de la

novembre de 2013 quan es va estar en disposició de

C70.

signar uns acords en què cadascuna de les parts vetllés
pels seus interessos sense que aquests perjudiquessin el

•

Es provocarà una baixada de preus a les benzineres
de la zona.

conjunt del projecte. A grans trets, l’operació s’ha fet
sota aquestes condicions:
•
•

GOR subministrarà un producte de qualitat tant pel

Acord de novació amb Caprabo per la segregació

que fa al Gasoil de Calefacció com el carburant de la

d’una part de l’aparcament amb la modificació de la

benzinera. El procés de microfiltrat que utilitza Rovira
3
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a la seva base per tal d’eliminar la major part de l’aigua
en suspensió com dels sòlids que pugui contenir, fa
que el combustible millori el seu rendiment. És a dir,
més qualitat, més rendiment i menys consum.
•

La Cooperativa incrementa el valor del seu patrimoni
amb la propietat d’una estació de servei i es revaloritza
la finca on està ubicada.

Comptes anuals corresponents a l’exercici 2013:
L’informe de l’Auditoria externa corrobora que la
comptabilitat ha estat portada d’acord amb les normes
legals, que les operacions es troben comptabilitzades i
s’ajusten a la realitat i als comprovants de les mateixes en
els termes que s’estableixen a l’auditoria efectuada per
l’empresa auditora RSM GASSÓ Auditores, SLP.
Els comptes presentats, debatuts i aprovats de l’exercici
2013 han tingut un resultat positiu el qual es destinarà a
eixugar pèrdues d’exercicis anteriors.
Seguidament, es parla sobre el punt d’adherir-se al Pacte
Local pel Dret a Decidir. El Consell ha considerat que
aquest és un fet que està lligat al principi cooperatiu de la
democràcia i que per això proposa que sigui l’Assemblea
qui acordi si s’adhereix o no al Pacte. Queda remarcat
que aquesta adhesió només significa que la Cooperativa
està a favor de la llibertat de cada individu de decidir el
seu futur independentment de quin sigui el sentit del seu

Maite Moliner i la Iliana Muñoz, i en Jordi Baliarda com
a suplent.
I pel que fa a l’elecció dels Interventors de Comptes, es
van presentar a la reelecció i han estat elegits en Marc
Congost, en Lluís Garriga i en Joan Marès.
L’Assemblea ha acabat amb el punt de preguntes i
suggeriments, on s’explicà que a l’entrada de l’Assemblea
s’havia lliurat a tots els assistents un manifest que ens
havia fet arribar l’Escola El Calderí el mateix dia per
presentar-lo a l’Assemblea. El manifest dóna suport a la
continuïtat d’aquesta escola i el seu model de comunitat
d’aprenentatge.

vot. Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat que

El Secretari va reconèixer que aquest punt no estava inclòs

la Cooperativa s’adhereixi al Pacte pel Dret a decidir a

a l’ordre del dia de l’Assemblea. A més va explicar que

través del Pacte Local.

abans de començar l’Assemblea diversos socis també ho

Pel que fa al Consell Rector, calia cobrir quatre places
de titulars que quedaven vacants per finalització de
mandat i dues de suplents, i calia cobrir una altra vacant
de titular per 2 anys, deixada per l’Antonio Garrido, que
ha presentat la seva dimissió. Els candidats presentats i
elegits per a cobrir les vacants han estat en Pepe Beunza

havien manifestat i s’havien mostrat contraris a tractar
aquest punt sense abans haver contrastat les diverses
opinions que hi ha sobre aquesta qüestió dels diversos
models educatius del municipi. Així doncs, no havent-hi
unanimitat per tractar aquest punt que no estava inclòs
a l’ordre del dia, no s’entrà a debatre’l.

(per 2 anys), en Pedro Camacho, l’Enric Cuartiellas,

Per últim, el President va concloure l’Assemblea prenent

l’Anna Melguizo i en Joseba Polanco. I com a suplents,

la paraula i agraint a tots els companys del Consell i totes

en Jaume Germà i la Gemma Xufré.

les treballadores la feina feta durant els 4 anys que ha

En quant al Comitè de Recursos, els socis presentats i

format part del Consell Rector.

elegits com a titulars han estat en Jorge Rodríguez, la
4

CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
Publicació de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el Text refós de la
Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
Aquesta Llei transposa a l’ordenament jurídic intern
estatal la Directiva 2011/83/UE, sobre drets dels

consumidora en un termini de 30 dies naturals.
•

Si un usuari incompleix un termini de permanència,

consumidors.

la penalització per baixa ha de ser proporcional al

Les novetats més importants que cal tenir en compte són

nombre de dies en què s’hagués incomplert el

les següents:

termini.

•

S’incorporen noves definicions aplicables a les

•

relacions de consum, com per exemple “contracte
de venda”, “contracte de serveis”, “contracte

ser d’un mínim de 14 dies naturals.
•

complementari”, etc.
•

•
•

Les clàusules dels contractes han de ser llegibles i
accessibles.

S’amplia el règim d’informació precontractual. Les

•

En els casos en els quals l’empresa sigui la que es posi

novetats abasten, entre d’altres, la incorporació dels

en contacte telefònic amb un usuari per formalitzar

procediments de pagament, lliurament i execució i la

el contracte, ha de confirmar l’oferta per escrit o,

data en la qual l’empresari es compromet a lliurar els

llevat oposició expressa de la persona consumidora,

béns o a executar els serveis.

en un suport durador. L’oferta no serà vinculant fins

En cas de pagaments addicionals cal sempre obtenir

que el consumidor hagi signat l’oferta, o enviat el

el consentiment exprés de la persona consumidora.

seu acord per escrit ja sigui en paper, per fax, correu

Es poden establir càrrecs per l’ús de determinats

electrònic o per un missatge de SMS.

mitjans de pagament però no poden superar, en

•

El termini d’exercici del dret de desistiment passa a

•

En el cas de comunicacions comercials telefòniques

cap cas, el cost que suporta l’empresari per fer servir

s’ha d’expressar la finalitat comercial de la trucada i

aquests mitjans.

la identitat de l’empresari. A més, es prohibeixen les

L’expedició

de

la

factura

electrònica

queda

trucades telefòniques per realitzar ofertes comercials

condicionada al fet que l’empresari n’hagi obtingut

entre les 21.00 i les 9.00 hores, així com els caps de

el consentiment exprés de la persona consumidora.

setmana i festius.

A més, la persona consumidora té dret a rebre la
factura en suport paper de manera gratuïta.
•

Una vegada formalitzat un contracte i llevat pacte en
contrari, l’empresari ha de lliurar els béns a la persona
Extret i adaptat de http://www.consum.cat/doc/doc_26733761_1.
pdf a 3 de setembre de 2014

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
SETEMBRE - DESEMBRE
Exposicions

Mostra de treballs realitzats
per les alumnes de Patchwork
Del 26 de setembre al 15 d’octubre
Entrada lliure i gratuïta

Exposició dels artistes
participants al mercat de
Nadal “Coop d’Art”
Del 17 al 31 d’octubre
Entrada lliure i gratuïta

Concurs i exposició de
fotografies del Correfoc 2014
Veredicte i entrega de premis divendres 14 de novembre
Del 14 de novembre al 5 de desembre
Entrada lliure i gratuïta

“Voltant el foc” de Jordi Serra
Guanyadora del concurs 2013

6
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Cursos i tallers
Benestar · Salut

Reeducació i consciència corporal
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.
Els dimecres de 2/4 de 10 a 11 del matí
Inici: dimecres 1 d’octubre
Preu: 45 euros mensuals
Vine a provar una sessió gratuïta el dimecres 1 d’octubre i si et convenç, apunta-t’hi !

Taller de consciència - hipnosi
L’objectiu d’aquest taller és poder ajudar a cadascun dels assistents en la seva problemàtica
personal, mitjançant dinàmiques lúdiques, per afavorir un augment de presa de consciència
i reconèixer com ha arribat en el punt on està i obrir noves eines per poder afrontar la vida
amb un ventall més ampli d’alternatives i no quedar reduïdes a opcions limitades (ansietat,
depressió, addiccions, etc.) A més de generar autoconeixement, connexió amb un mateix i
amb el potencial creador.
El taller és de dues hores quinzenals en horari de matins o tardes, durant els mesos d’octubre,
novembre i desembre.
A càrrec de Pau Porcel, hipnòleg, terapeuta Gestalt i soci de Cooperativa 70.
Horari matins: els dijous de 10 del matí a 12 del migdia

Preu: 35 euros mensuals

Horari tardes: els dimarts de 6 de la tarda a 8 del vespre

Xerrada informativa del curs:

Calendari de sessions:
Matins: 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre, i 4 i 18 de desembre
Tardes: 7 i 21 d’octubre, 4 i 18 de novembre, i 2 i 16 de desembre

divendres 19 de setembre
a 2/4 de 7 de la tarda.

Llar · Medi ambient

Fer sabó a partir d’oli usat
Xerrada amb demostració de com aprofitar l’oli utilitzat i fer sabó boníssim
per a rentar la roba.
Dimecres 19 de novembre
a les 6 de la tarda
Entrada gratuïta · cal inscripció prèvia (places limitades)
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE - DESEMBRE
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.). Fins i
tot, en acabar el curs es podrà fer un viatge per la regió del Veneto (Verona, Piacenza,
Padova i Venezia). Més informació al web de la Cooperativa 70.
Curs a càrrec de Jeroni Miguel, professor de Secundària i Batxillerat a l’IES “Manolo
Hugué”, de Caldes de Montbui.
Els dimecres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre o els dijous d’11 del matí a 2/4 d’1 del migdia
Inici: dimecres 1 d’octubre o dijous 2 d’octubre
Preu: 30 euros mensuals

Conversa en anglès per a adults i per a infants
Per conèixer i no perdre el coneixement d’una llengua, cal practicar-la. Per
això, amb els grups de conversa en anglès podràs posar en pràctica aquesta
llengua, parlant de diferents temes que t’agradin o et puguin ser útils, a través
dels quals aniràs també incorporant vocabulari nou. Amb una mestra nadiua.
Consulta el teu nivell i incorpora’t al més aviat possible.

HORARI ADULTS

HORARI INFANTS

Nivell 0: els dilluns de 6 a 7 del vespre

Els dilluns de 5 a 6 de la tarda

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

Els dimarts de 5 a 6 i de 2/4 de 7 a 2/4 de 8

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

Els dimecres de 5 a 6 de la tarda

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

Els divendres de 4 a 5 de la tarda(grup joves)

Nivell 2: els dilluns de 7 a 8 del vespre
Preu: 30 euros mensuals

Preu: 35 euros mensuals

Curs de rus per adults
L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma oficial a Rússia,
Biolorússia, el Kirguizistan i el Kazakhstan. És un dels sis idiomes oficials de
les Nacions Unides. És el quart idioma més parlat del món tenint en compte
els parlants totals.
Els divendres de 6 a 7 de la tarda
Inici: divendres 3 d’octubre
Preu: 30 euros mensuals
8
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Fotografia i lleure

Manipulació d’imatge digital amb el GIMP
Aprèn a editar i manipular fotografies en format JPG amb el programa
de programari lliure GIMP. Es farà una introducció als diferents formats
d’imatge, aprendràs a instal·lar el programari i a aprofitar-lo per tal de
millorar els resultats de les teves fotografies.
Porta el teu portàtil o avisa’ns i et deixarem un ordinador.

Els dilluns i els dijous de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
Inici: dilluns 6 d’octubre
Preu: 70 euros mensuals (curs trimestral)

Cuina

Pautes bàsiques en cuina macrobiòtica
Diverteix-te cuinant i fent plats deliciosos. En aquest curs aprendràs conceptes i
tècniques bàsiques de cuina macrobiòtica. Treballaràs a partir d’ingredients com
cereals, algues, tofu, edulcorants naturals, llegums, etc. Si ja vas venir a l’altre curs,
pots continuar venint, ja que seguiràs aprenent coses interessants.
Per a la realització del curs has de portar davantal, ganivet de cuina i material per
prendre apunts.
Els divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre
Inici: divendres 3 d’octubre
Preu: 60 euros mensuals
Mesos de realització: octubre, novembre i desembre (inscripcions obertes durant tot el curs)

Informàtica · llengua

Com treballar el català a la xarxa
Taller pràctic i gratuït on aprendràs a utilitzar diferents pàgines
web amb un seguit de recursos per a l’ús correcte del català.
Porta el teu portàtil o te’n deixarem un per a realitzar la sessió.
Dimarts 11 de novembre a les 6 de la tarda
Entrada gratuïta · cal inscripció prèvia (places limitades)
9

PROGRAMACIÓ SETEMBRE - DESEMBRE
Arts plàstiques

Dibuix de còmic i il·lustració
Aquest any en el taller de còmic-manga ens proposarem un repte nou per anar
més enllà d’explicar històries mitjançant el dibuix i que tot quedi a casa. Farem
una revista, la nostra revista. Aprendrem a planificar les seccions, els continguts,
els diferents apartats que considerem entre tots, la línia editorial, el seu nom, etc.
Els dimecres de 6 de la tarda a 8 del vespre
Inici: dimecres 1 d’octubre
Preu: 35 euros mensuals

Manualitats

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 a 6 de la tarda
Inici: dimecres 1 d’octubre
Preu: 35 euros mensuals

Xerrades

“És la nostra llar saludable?”
Xerrada sobre les diferents contaminacions que poden existir a la nostra llar,
com per exemple els camps electromagnètics, les energies cosmotelúriques,
telefonia i productes de neteja. A càrrec de Manuel Reboredo, soci de
Cooperativa 70 i president de l’Associació La Rosa Blanca.
Dijous 23 d’octubre
a 2/4 de 7 de la tarda
Entrada lliure i gratuïta

Xerrada “El sòl pèlvic: tot allò que vols saber i
no t’atreveixes a preguntar ”
Hi ha diferents factors que poden provocar un debilitament del sòl pèlvic com activitats d'impacte com anar a
córrer o d'altres com fer abdominals, cantar,..., o un embaràs, un part vaginal, la menopausa, per mals hàbits,
per restrenyiment i per altres causes. Hi ha diferents exercicis que es poden fer per enfortir el sòl pèlvic. Vine a la
xerrada i en parlarem. Xerrada a càrrec de Maite Moliner.
Divendres 28 de novembre a les 6 de la tarda
Entrada lliure i gratuïta
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EDUCACIÓ

CoopEduca
Classes a l’estiu i recuperacions
Aquest estiu, durant el mes de juliol, hem tornat a oferir les classes de suport i reforç escolar en horari de matí. Ha
estat un èxit. L’alumnat ha pogut treballar aspectes que no han acabat d’assolir durant el curs, o simplement els
han repassat per a poder afrontar el curs vinent amb més eines i seguretat en si mateixos. També s’han preparat els
exàmens de recuperació de setembre, s’han revisat i fet quaderns d’estiu. Fins i tot, es va oferir la possibilitat de venir
l’última setmana d’agost a repassar dubtes o acabar de revisar les feines que no havien estat acabades en finalitzar
el juliol. Felicitem a l’alumnat i a les famílies els esforços abocats i els resultats que estan obtenint en la majoria dels
casos. Moltes gràcies per la confiança que esteu tenint en aquest servei.

Classes de reforç escolar

S’imparteixen classes de repàs en grups reduïts (màxim 5 alumnes) en horari extraescolar.
Va dirigit a alumnes de tota l’Educació Primària i de tota l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
TREBALLEM:
- Català - Castellà - Anglès - Matemàtiques - Medi (social i natural) - Tecnologia
... i si necessites una altra matèria...pregunta’ns-ho
Per a consultar preus i horaris, o obtenir més informació:
Trucar al 938.654.530 o a través del correu electrònic anna@cooperativa70.coop

Recorda que per als socis tenim
servei de fotocòpies a color i en
blanc i negre a preus de soci.
Informa-te’n
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Nous avantatges per als socis
PAU PORCEL · Hipnosi i Teràpia Gestalt
Sessions individuals i en grup. Treball amb les emocions i dinàmiques de
pensament. Autoconeixement del caràcter, ansietat, pors, nerviosisme,
obsessions, records traumàtics, dolor, sexualitat (en el que no hi hagi un
component físic), tabaquisme, canvis en la conducta, tècniques regressives.
Telf: 653 60 84 13 (hores a convenir)
Caldes de Montbui i Barcelona.
10% descompte en el preu de les sessions

Parada de productes d’alimentació original de Galícia, al mercat de Caldes
de Montbui, els dimarts, a la plaça Moreau. També al mercat de Granollers,
Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt.
15 % de descompte acreditant-te com a soci

Ser soci de Cooperativa 70 té molts avantatges
ra
Si enca

ets:

Fes-

oci
s
n
’
e
t
no ho

Fer-se soci de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit
d’avantatges, com els descomptes en els serveis de cafeteria, 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.
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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Botiga al Local Social
Productes de comerç just i
productes cooperatius catalans
T’informem que pots continuar trobant productes de comerç just i de cooperatives
catalanes a la botiga de Cooperativa 70. Trobaràs diferents productes d’alimentació com
cafès mòlts i solubles, arrossos, pastes, cacaus, sucres, xocolates i altres productes com
sabons o objectes d’artesania. També disposes de l’oli de Baró de Maials en garrafa de 5
litres, i de tres olis ecològics en ampolla petita (oli ecològic Novaterra d’oliva arbequina,
Novaterra Condiment d’oli d’oliva picant i Novaterra Condiment d’oli d’oliva a l’alfàbrega).
I finalment seguim disposant d’ampolles de vi negre “Costers del Gravet”, D.O. Montsant
Cooperativa de Capçanes.

El web al dia

www.cooperativa70.coop
Per estalvi econòmic i per reduir el consum de paper en les comunicacions i així contribuir a la protecció del
medi ambient, hem deixat d’enviar en paper el butlletí als socis. Pots trobar la versió impresa del butlletí al local i
recorda que a través del lloc web de la Cooperativa 70 et pots mantenir informat de les diverses activitats que es
van programant al llarg del curs i et pots descarregar la versió digital del butlletí.
Si encara no reps la informació per correu electrònic només cal que ens el facis arribar!
També ens pots trobar a les xarxes socials com Facebook i Twitter.
www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl
www.twitter.com/Cooperativa70
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CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Curs 2014-2015
Cursos presencials i semipresencials a
Les Cases dels Mestres
Inscripcions i proves de col·locació
Del 15 al 30 de setembre
De dilluns a dijous
Oficina de Català de Caldes de Montbui

de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

Les Cases dels Mestres

Divendres

C. Mestre Gregori Montserrat, 6, 2a planta

de 10 a 13 h

Tel. 93 115 10 73
a/e: caldes@cpnl.cat

Els cursos començaran: 1/2 d’octubre de 2014

També a Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, la Llagosta, les Franqueses, Llinars, Mollet,
Montmeló, Montornès, Parets, Sant Celoni i Sant Feliu de Codines

L’apunt
La ruca: nova reina d’amanides i pizzes
El nom d’aquesta herba s’ha introduït a casa nostra a través de l’italià rucola i ha donat lloc a l’extensió de la forma
*rúcula, que cal substituir per la forma ja existent en català ruca.
Darrerament se n’ha generalitzat molt l’ús gastronòmic i es fa servir com a ingredient
sobretot d’amanides i pizzes. Es tracta d’una planta herbàcia que correspon a les
espècies botàniques Eruca sativa o Eruca vesicaria, de fulles arrodonides i de gust un
punt picant i amargant.
Podeu consultar la fitxa terminològica d’aquest terme a través del Cercaterm
•

TERMCAT

http: //www.termcat.cat/ca

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
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Sabies que...
•

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat i l’Institut d’Estadística
de Catalunya (Idescat) han dut a terme l’any 2013 la tercera Enquesta d’usos lingüístics a la població.

•

Els resultats aporten informació molt rellevant sobre l’ús social de la llengua catalana i l’evolució que ha tingut
en els darrers anys. Per elaborar l’enquesta s’han fet gairebé 7.500 entrevistes.

•

Segons aquesta enquesta dels usos lingüístics de la població, el 94,3% de la població de Catalunya entén el
català, el 80,4% el sap parlar, el 82,4% el sap llegir i el 60,4% el sap escriure.

•

Gairebé 3 milions de persones que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment.

•

Aquesta dada resulta de la diferència entre les persones que el saben parlar (5.027.200) i les persones que
tenen el català, sol o compartit amb el castellà, com a llengua inicial (2.092.700).

•

A Catalunya hi ha 1.940.000 persones que tenen el català com a llengua inicial (la que van parlar per primera
vegada a casa seva), 3.448.500 persones tenen el castellà i més de 152.700 persones tenen tant el català com
el castellà.

•

El nombre de persones que tenen el català com a llengua habitual i d’identificació supera els que la tenen com
a llengua inicial.

•

El 36,4% del conjunt de la població té el català com a llengua d’identificació (la que considera la seva llengua),
més de 5 punts per sobre dels qui la tenen com a primera llengua o inicial (31%).

•

Això fa que hi hagi 600.000 persones més que tenen el català, sol o compartit amb el castellà, com a llengua
habitual i d’identificació de les que el tenen com a inicial.

•

El 36,3% de la població adulta té el català com a llengua habitual i el 50,7% té el castellà.

Font: Direcció General de Política Lingüística i Idescat. Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013.
Població de 15 anys i més.
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CONVENIS COOPERATIUS
Assegurances d’automòbil,
llar, vida i accident; plans de
pensions i d’estalvi

Abacus cooperativa ofereix a Coop 70 la tarifa reduïda
(cost soci) en tots els seus productes, només a botigues:
Papereria, idiomes, llibreria, llibreria infantil, joguines, manualitats,
text, puericultura i tecnologia.

Informa’t a Cooperativa 70

www.abacus.coop

OCI I LLEURE
Descompte del 10%

Hostal de la Rovira

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

Descompte del 5% sobre tarifa
per als socis de la Cooperativa 70
Carrer Major, 1 · 17856 OIX
Tel. 972 29 43 47
www.hostaldelarovira.es

D’un 5% a un 8% de descompte en viatges de
proveïdors propis

Descompte del 6% per als socis,
en majoristes preferents

C. Alfons Solà, 5 (xamfrà Plaça Moreu)
08140 Caldes de Montbui · Tel. 93 862 60 62

Av. Pi i Margall, 50 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 51 70 · c/e: bcn-caldas@barceloviajes.com

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

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

Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 01 00

10% de descompte en la tramitació
Importació de vehicles d’Alemanya
Mòbil 661 856 635 · Fax: 937158352
info@import-pons.com

SALUT
Descomptes en el Servei
de Suport a la Persona. Per
a socis i beneficiaris majors
de 65 anys
Informa’t a Cooperativa 70

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

Av. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans
Tel. 93 864 94 71

10% de descompte

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

Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte

10% de descompte
en les sessions

Corredossos de baix, 2, 4art 2a
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

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

La 1a setmana
del mes de prova
(gratuïta)
en la pràctica d’Aikido
Buenos Aires, 56 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com

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

20% de descompte en la primera visita
10% de descompte en la resta de visites
C/ Major, 32 1r 1a · 08140 Caldes de Montbui
Tel 637 44 00 35 · Hores convingudes

DISSENY I TECNOLOGIA
10% de descompte en revelat analògic o
digital, o en la compra d’àlbums i marcs
5% de descompte en les sessions de fotos d’estudi

Av. Pi i Margall, 87 · Caldes · 93 865 45 70 · is27@image-solutions.es
Av. St. Esteve, 45 · Castellar · 93 714 28 89 · is10@image-solutions.es
Av. Catalunya, 137 · Parets · 93 862 33 18 · is48@image-solutions.es

PAU

10% de descompte en classes
particulars i manteniment
d’ordinadors a domicili

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

660 550 242
pau.informatica@gmail.com

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

Assessorament jurídic
La 1a visita 25 euros.
Posteriors encàrrecs 15%
de descompte
682 731 934 · advor@advor.es
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PROFESSIONALS

LLAR
Pintura decorativa
Jose Romero

10% de descompte en
treballs de pintura
Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Entre el 15% i el 20% de
descompte sobre preus de
tarifa en pintura decorativa

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

Tel. 93 866 25 87
Mòbil 600 284 549

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

Serveis de neteja Cabassa

Descompte del 10%
Tel. 93 865 42 04
Mòbil 671 125 250
C. Barcelona, núm. 37
Caldes de Montbui

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

Gasoil de calefacció
Preus especials
per a socis
Comandes a Cooperativa 70
93 865 45 30

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

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

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

10% de descompte
Tel. 685 269 224
facebook.com/shop.priti

Les activitats dia a dia
SETEMBRE
Divendres 19

Dijous 2

Divendres 17

Xerrada informativa sobre el
“Taller de consciència · hipnosi”
A 2/4 de 7 de la tarda

Inici curs “Italiano per piacere”
D’11 del matí a 2/4 d’1 del migdia
(grup matins)

Exposició d’artistes participants
al mercat de Nadal “Coop d’Art”
Del 17 al 31 d’octubre

Divendres 26

Divendres 3
Inici curs “Rus “
De 6 de la tarda a 7 del vespre

Exposició “Mostra dels treballs
realitzats per les alumnes de
Patchwork”
Del 26 de setembre al 15 d’octubre

OCTUBRE
Dimecres 1
Inici curs de “Conversa en
anglès”
Consultar horaris i dies en funció
del grup
Inici curs de “Dibuix de còmic i
il·lustració”
De 6 de la tarda a 8 del vespre

Inici curs “Pautes bàsiques en
cuina macrobiòtica”
De 6 de la tarda a 8 del vespre

Inici curs “Italiano per piacere”
De 2/4 de 7 a 8 del vespre
(grup tardes)

Xerrada ”És la nostra llar
saludable?”
A 2/4 de 7 de la tarda

NOVEMBRE

Dilluns 6

Dimarts 11

Inici curs “Reeducació i
consciència corporal”
De 2/4 de 10 a 11 del matí

Taller pràctic (CPNL):
“Com treballar el català a la
xarxa”
A les 6 de la tarda

Inici curs “Manipulació d’imatge
digital amb el GIMP”
De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8
del vespre
Dimarts 7

Inici curs de “Patchwork”
De 4 a 6 de la tarda

Dijous 23

Inici “Taller de consciència ·
hipnosi”
De 6 de la tarda a 8 del vespre
(grup tardes)

Divendres 14
Concurs i exposició de
“Fotografies del Correfoc 2014”
Del 14 de novembre
al 5 de desembre
Dimecres 19
Xerrada - taller “Fer sabó a partir
d’oli usat”
A les 6 de la tarda

Dijous 9
Inici “Taller de consciència ·
hipnosi”
De 10 del matí a 12 del migdia
(grup matins)

Divendres 28
Xerrada “El sol pèlvic”
A les 6 de la tarda
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