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ASSEMBLEA EXERCICI 2017

Assemblea General Ordinària i Extraordinària
Informe de gestió i comptes de 2017
El passat 4 de juliol, 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 2017 així com la renovació dels membres
del Consell Rector i la modificació dels Estatuts Socials per adaptar-los a la llei 12/2015 de Cooperatives
de Catalunya.
Informe de gestió 2017:

sòcies és a través de les trameses de correus electrònics
amb les quals es recorden tots aquells actes, activitats o

La presentació de l’informe es va estructurar en 6 grans

informacions més rellevants. També s’envia anualment

blocs:

un qüestionari de valoració per tal de conèixer l’opinió
sobre la Cooperativa que tenen les persones sòcies.

1. LOCAL SOCIAL:
2. PERSONES SÒCIES
Pel que fa a la programació de cursos, a banda dels
que ja estan molt consolidats i que funcionen molt bé,

L’any 2017 hi ha hagut 96 noves incorporacions amb

se’n van programar de nous. Dels 18 cursos programats

una mitjana d’edat de 48,40 anys. Aquest increment de

durant el 2017, se’n van poder dur a terme uns 12. Els

la massa social ve justificat principalment per 3 motius:

que segueixen tenint millor rebuda i continuïtat són els
de llengües (anglès, rus i italià) i els que es gestionen

1. Per les activitats que es realitzen, on s’apunten

des de l’espai de criança natural Àmbar de Baobab. Pel

persones adultes a fer-los i es fan sòcies, o perquè

que fa a les xerrades, la que es va programar sobre la

s’apunta la seva canalla i han de ser sòcies per a

sentència de les clàusules terra i la de Som Energia i Som

gaudir-ne.

Mobilitat van ser les que més èxit van tenir.

2. Per gaudir dels descomptes a la benzinera.
3. Per gaudir dels descomptes a la Cafeteria.

Una activitat pròpia que es realitza des de fa 7 anys és
CoopEduca. Les classes de reforç i suport escolar per

Des del canvi d’activitat l’any 2003, s’ha incrementat la

a primària i per a secundària, una de les activitats més

massa social en 1.414 persones. El número de persones

consolidades que ens aporta noves persones sòcies.

sòcies a 31/12/2017 és de 3.868 i s’han produït 10 baixes

Aquest curs ha comptat amb 46 alumnes i ha aportat

durant el mateix exercici.

uns ingressos de 13.018,30 euros.
S’ha continuat amb la tasca d’aconseguir més avantatges
Pel que fa a la comunicació principalment amb les

al consum per les persones sòcies a través d’acords amb

persones sòcies i amb la massa social en general, es

empreses o comerços de la zona. L’any 2017 s’han

continuen utilitzant les vies habituals: web i correu

consolidat 2 nous acords, que fan un total de 41 empreses

electrònic principalment, i cartelleria, pantalla de

o serveis amb qui gaudir d’avantatges. Des de mitjans del

l’entrada; a nivell de xarxes socials, Facebook, Twiter

2014, i lligat amb l’acord comercial que es va signar amb

i actualment Instagram. A la pàgina web es poden

Gasoils Rovira per la posada en marxa de la benzinera,

consultar les activitats que es realitzen en tot moment

són ells mateixos qui subministren gasoil de calefacció

i totes les informacions que poden ser d’interès per

amb preus més avantatjosos per a les persones sòcies. El

les persones sòcies. Se segueixen editant i enviant per

número de comandes servides ve bastant marcat per la

correu electrònic trimestralment els butlletins que també

climatologia de l’any i enguany hi ha hagut un notable

es poden trobar al web i en format paper al mateix local.

increment degut al fred del passat hivern. S’han servit

El contacte més directe que es manté amb les persones

365 comandes amb un total de 297.595 litres que han
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proporcionat un rapel per vendes de 1.785,57 euros.

està tenint una producció molt estable. Els ingressos

Pel que fa al descompte directe de 2 cèntims per litre

resultants de la producció l’any 2017 han estat de 43.312

que es fa a les persones sòcies en el subministrament de

euros davant els 41.383 euros del 2016. Pel que fa als

carburant a la benzinera, enguany les persones sòcies

Kw, l’any 2017 ha produït 83.813 Kw davant els 85.573

que han fet ús de la benzinera s’han estalviat entre totes

Kw del 2016.

12.854,50 euros.
Pel que fa a la benzinera, després de 3 anys de
Un altre servei que s’ofereix a les persones sòcies des

funcionament, s’han aconseguit els objectius proposats:

de l’any 2003 és el d’assistència i suport a la llar de la

una major visualització de la Cooperativa, la captació

Fundació Santa Susanna. L’any 2017 hi ha hagut un

de noves persones sòcies i la generació d’un benefici

increment molt considerable de persones usuàries

cooperatiu entre tots els implicats.

passant de 19 l’any 2016 a 29 el 2017 així com de la
mitjana d’hores que aquests utilitzen mensualment.

L’any 2017 s’han superat de nou els 3.000.000 de litres

L’import total que les persones sòcies usuàries d’aquest

necessaris per poder obtenir la prima a l’èxit de vendes

servei s’han estalviat ha estat de 2.874,40 euros.

que estipula el contracte d’explotació amb Gasoils Rovira
i l’import d’aquesta prima ha estat de 12.179,56 euros.

3. FOMENT DEL CONSUM RESPONSABLE

La benzinera disposa des de l’any 2016 de dos punts de
recàrrega elèctrics com a resultat del compromís adquirit

Es continua oferint trimestralment informació en matèria

pel Consell quan es va posar en marxa el projecte. Amb

de consum als butlletins i tota la informació rebuda a

la finalitat de promoure energies renovables, s’està

través de l’Agència Catalana del Consum es publica al

treballant una col·laboració entre Cooperativa 70 i la

web de la Cooperativa, i es comparteix aquesta informació

cooperativa Som Mobilitat per impulsar un nou model

al Facebook i al Twitter. També hi ha un espai específic

de mobilitat basat en vehicles elèctrics i compartits que

sobre la matèria al web amb tot el recull d’informació i

esperem poder posar en marxa ben aviat.

enllaços d’interès. Quant a l’OMIC, es van realitzar 2.670
consultes. Durant el 2017 s’ha ampliat l’horari d’atenció

5. GESTIÓ DEL PATRIMONI

al públic i actualment l’OMIC atén els dimarts i dimecres
de 9 a 2 i de 5 a 7 i els dijous de 9 a 2.

S’ha continuat buscant llogater per a una de les botigues
de Mataró i per dues de les parades del Mercat del

4. ENERGIES

Masnou, la resta d’immobles propietat de la Cooperativa
continuen llogats i sense cap incidència. La construcció

Pel que fa a la planta solar de Sant Feliu de Codines,

d’una gran promoció d’habitatges just al davant del

els anys 2013 i 2014 la planta va produir per sota de

Mercat del Masnou i el pla de dinamització que Promoció

les seves possibilitats i com a conseqüència d’això es va

Econòmica de l’Ajuntament del Masnou vol impulsar

canviar d’empresa de manteniment. Amb aquesta acció

fa pensar que es pot ser optimista a l’hora de trobar

s’ha aconseguit estabilitzar la producció i la facturació.

llogaters per les parades.

Actualment la planta està en la seva producció òptima

Enguany també s’han fet obres de millora en un dels

i estable. Els ingressos resultants de la producció l’any

espais que s’utilitzaven com a magatzem dins del Local

2017 han estat de 31.797 euros davant els 29.394 euros

Social, ampliant així les sales de lloguer o sales per a

del 2016. Pel que fa als Kw, l’any 2017 ha produït 56.690

realitzar cursos de la seu social.

Kw davant els 55.399 Kw del 2016.
En referència a la planta de Caldes que la Cooperativa

6. EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

té en societat amb Electra Caldense, i que està situada
a la coberta de la Nau que aquesta té a la Borda, també

El Consell Rector i l’equip tècnic ha treballat en els darrers
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anys per reorganitzar l’endeutament de la Cooperativa

Modificació dels Estatuts Socials per adaptar-los a

i aconseguir minimitzar l’impacte que les despeses

la Llei 12/2015 de Cooperatives.

financeres tenen sobre el compte de pèrdues i guanys
així com per reduir la despesa corrent al màxim.

A mitjans del 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar

Els resultats ja fa uns anys que són positius amb un pla

la nova Llei de Cooperatives amb els següents 5 objectius:

de tresoreria que permet retornar els préstecs al mateix
ritme en què es genera tresoreria. El mes de gener de
2017 es va tancar la darrera operació de reestructuració
del deute.

1. Fomentar la creació de noves cooperatives i la
consolidació de les ja existents.
2. Reforçar les vies de finançament de les cooperatives.
3. Millorar la gestió empresarial de les cooperatives.

Comptes anuals corresponents a l’exercici 2017:

4. Assolir un major dimensionament del món cooperatiu.
5. Simplificar i eliminar càrregues.

L’informe de l’Auditoria externa corrobora que la
comptabilitat del 2017 ha estat portada d’acord

L’element comú de totes les novetats és que són

amb les normes legals, que les operacions es troben

d’aplicació voluntària per part de les cooperatives de

comptabilitzades i s’ajusten a la realitat i als comprovants

manera que les que així ho desitgin no tenen perquè

de les mateixes en els termes que s’estableixen a

introduir cap modificació en els seus estatuts ni variar

l’auditoria efectuada per l’empresa auditora RSM GASSÓ

el seu funcionament actual. En canvi, s’obre un ventall

Spain, SLP.

de possibilitats per a aquelles cooperatives que vulguin
aprofitar alguns dels mecanismes que incorpora la Llei.

Els comptes presentats, debatuts i aprovats de l’exercici

Durant l’any 2017 s’ha fet un treball d’anàlisi de la

2017 mostren que la Cooperativa va obtenir un resultat

nova llei per veure quins canvis es poden incorporar als

positiu de 147.526,04 euros que s’han destinat a eixugar

Estatuts de Cooperativa 70 de manera que s’adaptin a la

pèrdues d’exercicis anteriors. Tant l’informe de Gestió

seva realitat i objecte social.

com els comptes anuals es van aprovar per unanimitat
dels presents.

Abans de debatre article per article la proposta de
modificació, es van fer unes consideracions que afecten
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la majoria d’articles no en el seu contingut però sí en el

Elecció dels membres del Consell Rector. Enguany calia

redactat:

renovar la meitat dels membres del Consell Rector

•

•

Es va proposar fer l’adaptació de gènere de la

per finalització de mandat. Tots els Consellers que

totalitat dels Estatuts modificant el terme “socis”

finalitzaven, van mostrar la seva voluntat de presentar-se

per “persones sòcies” de manera que gairebé tots

a la reelecció i així es va fer públic al taulell d’anuncis del

els articles es veuen afectats.

Local en els terminis fixats. Tal i com marquen els Estatuts

Calia adaptar les referències a la nova llei i adequar

Socials la distribució dels càrrecs del Consell correspon

els articles de la mateixa. Substituir llei 18/2002

al Consell Rector. Per tant, un cop van ser escollits per

per llei 12/2015

unanimitat a l’Assemblea els membres que formaran

Fetes aquests dues consideracions més genèriques, es va
presentar a l’Assemblea la proposta explicant article per
article quins canvis derivaven de la pròpia llei i quins ho
eren a proposta del Consell Rector i la seva motivació.
Un cop acabada l’exposició, l’Assemblea va aprovar per
unanimitat la proposta de modificació d’Estatuts. Es
poden consultar els nous Estatuts al web de Cooperativa
70 o bé demanar-ne una còpia física directament a
l’oficina d’atenció a les persones sòcies del Local Social.

part del nou Consell Rector de Cooperativa 70, el dia 24
de juliol a la reunió ordinària d’aquest òrgan social, es va
procedir a fer la distribució dels càrrecs vacants que calia
cobrir. La composició definitiva i la durada dels càrrecs
del nou Consell Rector doncs, és la següent:
Càrrec

Nom i cognoms

Durada

Presidència

Joseba Polanco

2022

Secretària

Montserrat Gaspar

2020

Vice-Presidència

Enric Cuartiellas

2022

Vice-secretari

Pepe Beunza

2020

Vocal

Pedro Camacho

2022

Vocal

Edilbert Comas

2020

Vocal

Anna Melguizo

2022

Vocal

Josep Romero

2020

Suplent

Jaume Germà

2022

Suplent

Jordi Maspons

2020

Suplent

Maribel Poch

2020

Suplent

Gemma Xufré

2022

https://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 a les persones sòcies. Pots trobar la versió impresa al local i
recorda que a través del lloc web de la Cooperativa 70 pots mantenir-te informada 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 Facebook, Twitter i Instagram.
www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl
www.twitter.com/Cooperativa70
www.instagram.com/Cooperativa70
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Agència Catalana del Consum
Tancament de les clíniques
Barcelona, Girona i Tarragona.

iDental

a

Si tenies contractats tractaments dentals en les clíniques
iDental de Barcelona, Girona i Tarragona, tancades
sense avís previ, i has pagat la totalitat o una part
de l’import del servei sense que te l’hagin prestat
completament, recopila tota la documentació
de què disposes (publicitat, pressupost, contractes,
factures...) i presenta una denúncia als Mossos
d’Esquadra.
1. Si vas finançar el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei:
•

Dirigeix-te a l’entitat financera que t’ha concedit el préstec, aportant la denúncia als Mossos d’Esquadra, per
reclamar l’anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que s’ha produït un incompliment del contracte.

•

Si no atenen la teva sol·licitud en el termini màxim d’1 mes, presenta la reclamació a l’oficina de consum del
teu municipi o a l’Agència Catalana del Consum.

Què cal fer en les situacions següents:
•

Si no tens el contracte del préstec, demana’l a la financera. Està obligada a facilitar-te’l i, per tant, si s’hi nega
pots presentar la corresponent denúncia a l’Agència Catalana del Consum.

•

Atès que s’ha deixat de prestar el servei que era objecte del préstec, no has de seguir pagant les quotes i tens
dret a la resolució del contracte de crèdit. Ara bé:
•

Si no s’ha dut a terme cap tractament per part d’iDental. En aquest cas el que procedeix és
l’anul·lació del contracte de crèdit, la qual cosa comporta la devolució dels imports satisfets.

•

Si s’ha rebut algun tractament, però és molt defectuós i per tant, cal prescindir de tot el que
s’hagi fet i tornar a començar. En aquest cas caldrà aportar un informe emès per un professional
odontòleg que ho acrediti. I si és així procedeix l’anul·lació del contracte, com en el punt anterior.

•

Si s’ha dut a terme algun tractament, i aquest tractament es considera adequat, la qual cosa
també haurà de ser acreditada per un professional odontòleg. Aquest supòsit hauria de comportar la
cancel·lació del contracte de préstec, és a dir, deixar de pagar les quotes i resoldre el contracte (però no
la devolució de les quotes ja pagades).

•

Si l’entitat financera t’ofereix la possibilitat de rebre el servei contractat (en una clínica i en unes condicions
que t’han d’especificar), has de saber que és una opció VOLUNTÀRIA, en cap cas et poden fer pensar
que hi estàs obligada. Pots presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum si t’indiquen que
és obligatori acceptar aquesta solució.

2. Si vas fer el pagament amb targeta de crèdit, contacta amb la teva entitat financera per informar-te de la
possibilitat d’anul·lar els càrrecs. En cas que no sigui possible hauràs d’adreçar-te a la via judicial.
3. Si vas pagar els tractaments al comptat, també hauràs de recórrer a la via judicial.
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Recorda:
•

Si requereixes alguna intervenció immediata
(retirada de punts, infecció, dolor agut...) pots
anar al teu Centre d’Atenció Primària per tal
que el metge de capçalera adopti les mesures
adients.

•

En cas que t’hagin adreçat a un altre odontòleg,
demana-li un informe de l’estat dels tractaments
que vas contractar amb iDental.

•

Per demanar danys i perjudicis pots adreçar-te a la via judicial. Informa’t en els Serveis d’Orientació Jurídica
que, si correspon, també et tramitaran els beneficis de la justícia gratuïta.

•

En tots els casos, també pots demanar l’assessorament d’una associació de consumidors.

L’Agència Catalana del Consum té coneixement que l’Agència Tributària està enviant una carta als afectats d’iDental
referent a un requeriment d’embargament, ja que la societat iDental té deutes amb l’Agència Tributària, carta que
s’acompanya amb un model de contestació. Per tant, els afectats d’iDental han de contestar el requeriment i
informar a l’Agència Tributària que no deuen res i no efectuaran cap ingrés o pagament en reconeixement de
deute a l’empresa iDental, atès que no s’ha executat el contracte subscrit en els termes estipulats en el mateix i per
tant s’ha incomplert aquest contracte, reservant-se aquesta part afectada per l’esmentat incompliment les accions
que conforme a Dret corresponen. L’escrit han de portar-lo al registre de l’Agència Tributària de la localitat des d’on
s’ha enviat el requeriment. És important contestar el requeriment.
*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Tancament-iDental
a data 24 de setembre de 2018

Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
COOPERATIVA 70

Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
T 938 654 530
HORARI:
dimarts i dimecres de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de
la tarda
dijous de 9 del matí a 2 del migdia
*juliol i primera quinzena de setembre:
dimarts, dimecres i dijous de 9 del matí a 2 del migdia
AGOST TANCAT PER VACANCES
a/e info@omiccaldesdemontbui.cat
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PROGRAMACIÓ
OCTUBRE - DESEMBRE
Cursos i tallers
Botànica

Fem un ram de flors seques
Vine a fer un ram amb material sec. Porta el gerro
que vulguis de casa teva, així com tisores, alicates o
tisores de poda i un cúter. Aprendràs com fer aquest
ram que no es farà malbé i que durarà fins que te’n
cansis.
Taller a càrrec de Sandra Bercero, florista i
decoradora d’interiors a Blommor Floristes, i sòcia de
Cooperativa 70.
Dimecres 24 d’octubre de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 40 euros
Inscripcions obertes

Preparem la ponsètia de Nadal
Vine a aprendre alguns consells bàsics per a cuidar la ponsètia de Nadal. A banda
d’aprendre a cuidar-la, la decoraràs i te l’emportaràs ben guarnida per lluir a casa
teva durant les Festes de Nadal o per a poder-la regalar a algun ésser estimat.
Taller a càrrec de Sandra Bercero, florista i decoradora d’interiors a Blommor
Floristes, i sòcia de Cooperativa 70.
Dimecres 12 de desembre de 6 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 25 euros
Inscripcions obertes

Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga
Avui, entrant al seu portal. (Núm. 70 - setembre 2018)

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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Criança natural - Espai Ambar de Baobab

Espai nadó
Un espai d’escolta oberta i respectuosa amb els diferents tipus
de criança.
Els infants poden jugar, moure’s lliurement, explorar i conviure
amb altres infants.
Les famílies tenen l’oportunitat de compartir dubtes i vivències
que els aporta la criança dels seus petits, sota l’acompanyament
respectuós d’una educadora.

Els dijous de 5 a 6 de la tarda.
Espai recomanat per a nadons de 0 a 24 mesos.
Cal inscripció prèvia (oberta durant tot el curs).
Preu: 20 euros mensuals o 7 euros la sessió esporàdica.
Inici: dijous 4 d’octubre
Espai dinamitzat per la Judit Alonso, Educadora infantil i sòcia
de Cooperativa 70, que us acompanyarà, des d’una mirada
professional i afectuosa, perquè pugueu gaudir d’aquesta etapa
amb confiança i satisfacció.

Idiomes

Italiano per piacere!
“Italià per plaer!” és un curs adreçat a persones amb interès i ganes d’aprendre
italià, tinguin alguns petits coneixements o no en tinguin. Es tracta d’aprendre italià
pel plaer de poder parlar una nova llengua, a l’hora que conèixer diferents aspectes
de la cultura italiana (part de la seva història, algunes ciutats, costums, la cuina
italiana, etc.). Per posar en pràctica els continguts treballats i tenir un contacte viu
amb la llengua, cada any es fa un viatge a Itàlia, de forma opcional. Per fer el curs
caldrà comprar un llibre que indicarà el professor i, de tant en tant, assumir el cost
de les fotocòpies addicionals.
Curs a càrrec de Jeroni Miguel, soci de Cooperativa 70, Doctor en Filologia,
professor d’italià titulat per la Universitat de Siena (Itàlia).

NOU GRUP Nivell 0: els dimecres de 5 a 1/4 de 7 de la tarda
Nivell 1: els divendres de 5 a 1/4 de 7 de la tarda
Nivell 2: els dimecres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre
o els divendres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre
Preu: 30 euros mensuals
Inici dels cursos durant l’octubre
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Idiomes

Conversa en anglès (grups d’adults, joves i 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 el més aviat possible. Curs a càrrec de
Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

HORARI ADULTS

HORARI INFANTS I JOVES

Els dilluns de 4 a 5 i de 6 a 7 de la tarda
Els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí
Els dijous de 10 a 11 i de 2/4 de 5 a 2/4 de
6 de la tarda

Grups infants:
Els dilluns de 5 a 6 de la tarda i de 7 a 8 de la tarda
Els dimarts de 5 a 6, de 6 a 7 o de 7 a 8 de la tarda
Els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
Els dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda

Preu: 30 euros mensuals*
Inscripcions obertes
(Consultar nivells)

Grup joves:
Els dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
Els divendres de 4 a 5 de la tarda
Preu: 35 euros mensuals*
Inscripcions obertes
(Consultar nivells)

*35 euros menors de 21 anys/ 30 euros a partir de 21 anys

Curs de rus
L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma oficial a Rússia, Bielorússia,
Kirguizistan i Kazakhstan. És un dels sis idiomes oficials de les Nacions Unides.
És el quart idioma més parlat del món tenint en compte els parlants totals.
Curs a càrrec de Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.
Els divendres de 5 a 6 de la tarda
Preu: 30 euros mensuals
Inscripcions obertes

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

Fes-te’n sòcia

Fer-se sòcia de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit d’avantatges
com els descomptes a la cafeteria L’Àgora, els descomptes en el preu del
carburant de la benzinera situada al costat del Caprabo de Caldes, els preus
especials en els productes de comerç just i de cooperatives catalanes i els
descomptes a diversos establiments comercials i empreses de serveis amb
conveni amb la Cooperativa. A més, pots participar en les activitats que
impartim al Local Social.
Aquests avantatges es fan extensius a tots els membres de la unitat familiar
(cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència de la seva
orientació sexual, les descendents i ascendents comuns i les de qualsevol
d’ambdues que convisquin amb la persona sòcia).

Per fer-se sòcia 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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EDUCACIÓ

CoopEduca
Curs 2018 - 2019

Seguim impartint classes de repàs en grups reduïts (màxim 5 alumnes) en horari extraescolar. En aquestes classes
t’ajudem i et donem eines per fer els deures de l’escola i per preparar-te els exàmens. També repassem els continguts
que més et costin d’entendre i et facilitem eines i tècniques d’estudi per afavorir el teu treball de forma autònoma.
•

A qui va dirigit?
A alumnes de tota l’Educació Primària i de tota l’Educació Secundària Obligatòria.

•

Què es treballa?
• Reforç de Primària i ESO, incidint més en les assignatures de llengua catalana, llengua castellana,
llengua anglesa i matemàtiques.
• Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
• Activitats lúdico-acadèmiques a través de tallers de lectoescriptura, raonament i comprensió,
ortografia, problemes matemàtics, càlcul, memòria i atenció, principalment.

TREBALLEM:

- Català
- Castellà
- Anglès
- Matemàtiques
- Medi (social i natural)
- Tecnologia
... i si necessites una altra matèria pregunta’ns
Preus:
Matrícula:
• Socis Cooperativa 70: gratuïta
• No socis: 18 euros en concepte d’alta de soci de Cooperativa 70
Calendari de festius d’aquest curs 2018 - 2019:
• Dilluns 15 d’octubre (Festa Major)
• Dimecres 31 d’octubre i dijous 1 de novembre (Festa de Tots Sants)
• Dijous 6 de desembre (Festa)
• Del 24 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos) (Vacances de Nadal)
• Del 18 al 22 d’abril (ambdós inclosos) (Vacances de Setmana Santa)
• Dimecres 1 de maig (Festa del treball)
• Dilluns 10 de juny (Festa Local)
• Dilluns 24 de juny (Sant Joan)
Per a consultar preus i horaris, o obtenir més informació:
938.654.530

664.293.364

anna@cooperativa70.coop

COOPEDUCA
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
CURS 2018 - 2019
Cursos presencial i en línia
Informació
Dimarts d’11 a 13 h i de 17.30 a 19.30 h
Dijous d’11 a 13 h
Ajuntament de Caldes de Montbui
Oficina de Català de Caldes de
Montbui

L’aprenentatge dels cursos generals –des de l’inicial fins al superior–

Plaça de la Font del Lleó, 11

s’ofereix en les modalitats presencial i en línia, mitjançant el

Tel. 93 862 70 24

Parla.cat, i disposa de certificació oficial, amb correspondència amb

a/e: caldes@cpnl.cat

els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR) i equivalència
amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

Sabies que...
Caldes celebra l’any Fabra!
L’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’Oficina de Català se sumen a la
celebració de l’Any Fabra per commemorar els 150 anys del naixement del
Mestre i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana amb diferents
actes i activitats.

La primera actuació que es va portar a terme des de l’Oficina de Català fou
incorporar al programa de les Jornades Gastronòmiques de les Cireres una referència
a Pompeu Fabra acompanyada d’una sopa de lletres amb adjectius embolicats, set
característiques pròpies de les cireres de Caldes.

Els alumnes dels cursos de català també, el passat 6 de juny, van participar en la
ruta de Pompeu Fabra, a Barcelona. La ruta transcorre a l’entorn dels edificis més
emblemàtics relacionats amb la vida i obra del Mestre: la infància, els estudis, el
lleure, l’Avenç, l’Ateneu, el Centre Excursionista de Catalunya i l’Institut d’Estudis
Catalans.

I per acabar, el proper mes de novembre hi ha programada la Quinzena Fabra a Can Rius del 5 al 18 de novembre
amb una exposició, conferència i representació teatral.
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
Exposició
“Pompeu Fabra. Una llengua completa”
Conferència
Títol: “Dades i curiositats entorn del ‘seny ordenador de la llengua catalana’”
Conferenciant: Mònica Montserrat. Consultora a la UOC. Creadora de la Ruta Pompeu Fabra. Coordinadora del
Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB. Gran coneixedora de l’obra de Fabra
Data: 8 de novembre de 2018
Lloc: Can Rius.Sala de les Cuines
Representació teatral
Títol: Pompeu Fabra: jugada mestra!
Interpretació: Òscar Intente
Data: 15 de novembre de 2018
Lloc: Can Rius. Sala de les Cuines

L’apunt
Quin llamp! O quin llampec?
La tardor meteorològica ha començat carregada de tempestes i segur que
a més d’un, enmig d’un d’aquests episodis de descàrregues elèctriques,
se li ha escapat el famós renec (llamp de rellamp!) del personatge més
rondinaire de les aventures d’en Tintín, l’il·lustre capità Haddock. Tenim
clar, però, quan hem de parlar de llamps i quan de llampecs?
Un llamp és una descàrrega elèctrica que pot tenir lloc dins d’un núvol,
entre dos núvols o entre un núvol i la terra. Un llampec, en canvi, és la
resplendor instantània produïda per un llamp. Així, el llamp és el fenomen, mentre que el llampec és un dels efectes
d’aquest fenomen, de la mateixa manera que el tro és un altre efecte del llamp: el soroll que produeix.
En castellà es fa una distinció similar entre les paraules rayo i relámpago, i en francès, entre foudre i éclair.
En els llamps que tenen lloc entre un núvol i la terra, sempre es veu el recorregut il·luminat del llamp, mentre que en
els llamps entre dos núvols no se sol veure aquest recorregut i només és visible l’efecte, el llampec. Segurament per
això de vegades s’ha fet servir el mot llamp per a les descàrregues de núvol a terra, i llampec per a les descàrregues
entre núvols, però aquesta distinció no es considera prou acurada i no es documenta en cap obra de referència.
Podeu consultar les fitxes d’aquests termes, amb les definicions i els equivalents en altres llengües, al Cercaterm.
http://www.termcat.cat/ca/
Informació extreta del Termcat.’La consulta del mes’ http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/
Consultes_Terminologiques/285/
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

I tu, ja tens la teva parella
lingüística?
Per a més informació:

Ajuntament de Català de Caldes
de Montbui
Oficina de Català
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 862 70 24
a/e: caldes@cpnl.cat
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SERVEIS ALS SOCIS

La benzinera de Cooperativa 70

Situada a l’aparcament del Caprabo de Caldes de Montbui
ACTUALMENT, DESCOMPTE DE 2 CÈNTIMS PER LITRE. NOMÉS PER A LES PERSONES SÒCIES (*).
RECORDA: PRIMER IDENTIFICAR-TE COM A SÒCIA, POSANT LA TARGETA ABANS DE TRIAR EL PRODUCTE.
*El descompte aplicable a la persona sòcia es pacta periòdicament amb Gas-Oils Rovira en funció de l’evolució de
les vendes i dels preus de mercat, podent ser un descompte més gran o més petit.
Recorda que el butlletí és trimestral i pot haver modificació en els descomptes en aquest període de temps. Per
tal de consultar els descomptes vigents, sempre pots consultar a la pàgina web de la Cooperativa, a l’apartat
“Descomptes als comerços” dins de la pestanya “Avantatges persones sòcies”.

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

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

5% de descompte en tractaments spa i ungles
P. Marquès, 10 · 08140 Caldes de Montbui
93 865 16 82

C. Buenos Aires, 42 · Caldes de Montbui
93 865 13 63 · 649 446 328

Centre Mèdic Estètic

5% de descompte als
socis de Cooperativa 70
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SERVEIS ALS SOCIS
OCI I LLEURE
Descompte del 10%

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

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

Av. Pi i Margall, 132 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 47 28

Descompte del 6% per als socis,
en majoristes preferents

Descompte del 8% al 15% en tècniques termals

Avinguda Pi i Margall, 59 c
08140 Caldes de Montbui · Tel. 93 862 60 62

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

Descompte del 8% al 15%
en tècniques termals

C. Barcelona, 12 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 01 50

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

Pau Porcel
Hipnosi i Teràpia Gestalt
Telf: 653 60 84 13 (hores a convenir)
Caldes de Montbui i Barcelona

10% de descompte en les sessions
5% de
descompte
en tots els
tractaments

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

10% de descompte

C. Sant Ramon, 7
Caldes de Montbui
Tel. 93 862 62 23

Psicologia infantil i juvenil
10% de descompte
Carrer d’Aparici, 7
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

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

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui
clinicadents@gmail.com · Tel. 93 865 59 26
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

Avda. Pi i Margall 183 Local 2
Caldes de Montbui
938 65 49 96
Al costat de Caprabo
5% de descompte directe sobre tots els productes de
parafarmàcia. Promoció no acumulable amb d’altres ofertes.
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SERVEIS ALS SOCIS
DISSENY I TECNOLOGIA
5% de descompte en les
sessions de fotos d’estudi

10% de descompte en revelat analògic o
digital, o en la compra d’àlbums i marcs
Av. Pi i Margall, 87 · Caldes · 93 865 45 70 · is27@image-solutions.es
Av. St. Esteve, 45 · Castellar · 93 714 28 89 · is10@image-solutions.es
Av. Catalunya, 137 · Parets · 93 862 33 18 · is48@image-solutions.es

10% de descompte
C. Sant Pau, 31· Caldes de Montbui · Tel. 93 865 47 81
www.umfotografs.com

ALIMENTACIÓ
Vedella de qualitat certificada ecològica.
Directe del productor i
repartiment a domicili.
Servim caixes de 6 quilos.

5% de descompte en el preu de
comanda

Feu la vostra comanda a:
93 866 27 21 · lasoleia@ramaderiaecologica.cat

Productes ecològics 3%
de descompte en tots els
productes
Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 45 00
Descompte del 5%

5% de descompte en
herboristeria
Agustí Santa Cruz, 33 · 08182 St. Feliu de Codines
Tel. 93 866 27 89

en les compres i
donatiu del 5% a la
Cooperativa 70.

C. Montserrat 118-120 · 08140 Caldes de Montbui
930139433 · www.granel.cat · community@granel.cat
Descompte del 5%
en tots els productes
(promoció no

Parada de productes d’alimentació original de Galícia a
Caldes de Montbui, Granollers,
Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt
15% de descompte acreditant-te com a soci

acumulable amb
d’altres ofertes)

C. del Forn 26 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 640 576 949 · facebook: carmecaldes2013
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SERVEIS ALS SOCIS
LLAR
Pintura decorativa
Jose Romero

Gasoil de calefacció

10% de descompte en
treballs de pintura

Preus especials
per a socis

Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Comandes a Cooperativa 70
93 865 45 30

Entre el 15% i el 20% de
descompte sobre preus de
tarifa en pintura decorativa
Mòbil 603 530 303
www.ombranatural.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

PMAYORDOMO

Comptable - Fiscal - Laboral

Preu de la declaració de la Renda
per a socis de Cooperativa 70
8 euros
938622152 - 687624246
pmayordomo@aece.es
C. Santo Domingo, núm. 6 Caldes de Montbui

Assessorament jurídic
Encàrrecs d’assessoria
jurídica · 15 % de
descompte
C. Gregori Montserrat, 11 Local · Caldes de Montbui
682 731 934 · advor@advor.es
10% de descompte
per a socis
palauservice@hotmail.com
C. Can Ceferí, 7 08184
Palau - Solità i Plegamans

Urgències 24 h: 637 412 587 · 93 863 98 15
1a visita gratuïta i 10% de
descompte per a socis
Empresa especialitzada en
Head-renting financer
www.edhom.cat / info@edhom.cat
C. Progrés, 3 Local 2 Barcelona

15% de descompte
en sessions per a
socis
Coaching Individual i d’Empresa · Formació en Habilitats
i Competències · Psicologia d’adults
marta@catedracoaching.com · 669 813672
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