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L’Àgora d’APINDEP
Els primers “Apindèpics” ja s’han fet amb 
la cafeteria.

@agoraapindep

Segueix-los a xarxes i no et perdis cap novetat

Horari:

•	 De dilluns a divendres de 8 del matí a 2/4 d’1 del migdia i de 4 de la tarda 
a 8 del vespre.

•	 Dissabtes de 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.

Per evitar al màxim els gots d’un sol ús, a la cafeteria trobaràs 

els nous models de gots de bambú que t’aniran genial per poder 

demanar els teus cafès o tes per emportar, i reutilitzar-los sempre 

que vulguis, per un preu molt assequible. 

Són gots biodegradables i compostables, amb tapa anti-degoteig i 

banda externa central de silicona resistent a la calor. Pots triar entre 

3 mides diferents i entre un munt de models.

Volem agrair a l’Andrea, al Rubén, a l’Arnau, a l’Adeel, al Wilson, al David, a l’Oriol, a la Tamara, al Vijai, a la Mari 

Paz i a tots els Apindèpics que setmana rere setmana estan treballant un munt en aquesta cafeteria, ja sigui servint 

taules, recollint-les, netejant l’espai o fent un munt de pastíssos boníssims. Gràcies a tots i totes per la bona feina 

que esteu fent.

Cuidar el mediambient és tasca de tothom.
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15 de març · Dia mundial del Consumidor
L’etiquetatge dels aliments, garantia de seguretat
Enguany, per a tenir en compte el Dia mundial del Consumidor, 

des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de 

Caldes de Montbui s’han organitzat diferents accions per a 

donar a conèixer la campanya d’aquest any “L’etiquetatge 

dels aliments, garantia de seguretat”.

Dimarts 12 de març, es va organitzar una parada informativa 

de la campanya i d’altres temes relacionats amb els drets de 

les persones consumidores al mercat setmanal de Caldes, 

concretament al carrer Montserrat. La Tècnica de Consum 

va poder atendre a una seixantena de persones que es van 

apropar a demanar informació sobre diverses qüestions.

L’endemà es va organitzar la xerrada “Consells de seguretat” a càrrec de Mossos d’Esquadra al Local de 

Cooperativa 70. Va comptar amb la presència d’una cinquantena de persones, la gran majoria alumnat de l’Institut 

Manolo Hugué. Es van tractar diversos temes com els falsos revisors i les visites de comercials a domicili, la seguretat 

en les compres (pagament per Internet o amb targeta), o com tenir cura quan anem amb diners en efectiu i quan 

anem a treure’n al caixer. 

Finalment, es va aprofitar per obrir un compte de Twitter i d’Instagram, @OMIC_CaldesMontbui, i així començar 

a estar visibles a les xarxes socials. 

Si no has pogut seguir la campanya, pots consultar tota la informació als següents enllaços:

•	 https://www.diba.cat/es/web/consum/campanya-2019

•	 L’etiquetatge de carns i ous

•	 L’etiquetatge de peix, marisc i altres productes del mar

•	 L’etiquetatge de fruita i verdura

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

%20%20%20%20https://www.diba.cat/es/web/consum/campanya-2019%0D
https://www.diba.cat/documents/167269/233623112/etiquetatge_carn_2019_web.pdf/7142d0f2-157a-43a7-8c1d-1d604fb8855d
https://www.diba.cat/documents/167269/233623112/etiquetatge_peix_2019_web.pdf/84ef8d19-72ec-45f8-aae9-a42710390c1a
https://www.diba.cat/documents/167269/233623112/etiquetatge_fruita_2019_web.pdf/042b7304-2f0f-4ec1-8787-10444e514c19
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Agència Catalana del Consum
Noves normatives sobre lloguer d’habitatges
Tant el govern de l’Estat com la Generalitat han realitzat recentment modificacions a les respectives 

legislacions sobre aquesta matèria. 

El Consell de Ministres va aprovar el passat 1 de març  RDL 7/2019 de mesures urgents en matèria d’habitatge i 

lloguer. Recull un conjunt de mesures, la majoria d’elles ja incloses en el RDL 21/2018 que fou derogat. Es destaquen 

les següent novetats: 

•	 Extensió dels terminis de pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer dels 3 anys actuals a 5 (7 anys si 

l’arrendador és persona jurídica) 

•	 Ampliació del termini de pròrroga tàcita que passa d’un any a 3 (5 anys quan l’arrendador sigui persona 

jurídica) 

•	 Limita a l’IPC l’actualització de la renda en un mateix contracte. 

•	 Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran de càrrec de l’arrendador, si és 

persona jurídica. 

•	 Es limiten les garanties addicionals a la fiança fins a un màxim de 2 mesos. 

•	 Les comunitats de propietaris podran limitar o condicionar el lloguer turístic per una majoria qualificada de 3/5 

parts dels propietaris. 

•	 En casos de desnonament de famílies vulnerables,  l’òrgan judicial haurà de comunicar el llançament als serveis 

socials i el procediment podrà ser suspès fins que aquests adoptin les mesures que considerin oportunes. 

  

Pel que fa a la Generalitat, el passat  5 de març es va aprovar el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a 

l’habitatge. Entre les novetats més importants hi ha: 

•	 Mecanismes d’adquisició preferent a favor de la Generalitat en el cas de transmissions oneroses de sòls privats 

que formin part de les reserves de protecció pública o d’immobles amb habitatges arrendats que es venguin 

sencers. 

•	 Els ajuntaments i la Generalitat podran adquirir sòl mitjançant el dret de tanteig i retracte o mitjançant 

l’expropiació forçosa. 

•	 Als municipis amb demanda residencial forta s’impulsarà la construcció d’habitatges de protecció pública per 

destinar-los al règim de lloguer. 

•	 Es podran posar multes coercitives o expropiar  els pisos de persones jurídiques que portin més de dos anys 

buits i els que formen part d’edificis en construcció pendents d’acabament des de fa més de dos anys amb 

obres executades en més del 80%. 

•	 En els contractes de lloguer i en la seva publicitat s’haurà de consignar l’Índex de Referència del preu del 

lloguer en la zona per a habitatges de característiques similars.  

•	 Només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels 

ajuts públics adreçats al foment del lloguer. 

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de https://www.diba.cat/es/web/consum/-/noves-normatives-

sobre-lloguer-d-habitatg-1 a data 10 d’abril de 2019



5

PROGRAMACIÓ
ABRIL - JUNY
Cursos i tallers

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).

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 

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 dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre

Preu: 30 euros mensuals
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY

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 dimecres de 2/4 de 5 a 2/4 de 6

Els dijous de 10 a 11 

Preu: 30 euros mensuals*

Inscripcions obertes

(Consultar nivells)

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.

Conversa en anglès (grups d’adults, joves i infants)

HORARI ADULTS HORARI INFANTS I JOVES

Grups infants:

Els dilluns de 5 a 6 de la tarda

Els dimarts de 5 a 6, de 6 a 7

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   

Grup joves:

Els dilluns de 7 a 8 del vespre

Els dimarts de 4 a 5 de la tarda o de 7 a 8 del vespre

Els dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre

Preu: 35 euros mensuals* 

Inscripcions obertes

(Consultar nivells)

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

Idiomes

Esport i salut

Ioga dinàmic

Vine a practicar Satyam Ioga o Ioga Dinàmic, un mètode dinàmic, 
fluid i progressiu, intens però respectuós amb el cos de cada 
practicant. Aporta augment del to vital, correcció de la postura i 
benestar personal.
Cal portar roba còmode i màrfega. 

Els dimarts a la tarda de 4 a 5.

Preu: 38 euros mensuals

Inscripcions obertes

Inici del grup un cop hi hagi el mínim de quòrum establert

A càrrec de Jessica Entrena, instructora de ioga i sòcia de 

Cooperativa 70.
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY

Xerrades
Pedagogia sistèmica

La relació entre pares i fills des de la 
mirada sistèmica

- Acostuma a cridar l’atenció                   

- El meu fill sovint es posa malalt, amb el mateix símptoma

- Expressa actituds regressives: parla com un nen petit, vol tornar a prendre biberó,..

- Té atacs de plor o rebequeries, pors, inseguretats, que no manifestava

En aquest taller farem un tastet teòric pràctic que et facilitarà una nova perspectiva 

respecte el sistema familiar d’origen i el sistema familiar actual, des de l’enfocament de 

la mirada sistèmica. Va adreçat a aquells adults que són pares i als qui no ho són. 

Dimarts 30 d’abril de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre.

Entrada lliure i gratuïta 

Economia Social

Gestió econòmica per a entitats
Sessió dirigida a responsables econòmics d’entitats i associacions sense ànim de lucre.

Si pertanys a una entitat que té activitat econòmica, en aquest taller us explicarem quina és la millor manera 

de gestionar-la: farem una introducció a la gestió pressupostària i a la tresoreria per a entitats, i veurem quines 

característiques tenen els impostos com l’IVA o l’Impost de Societats.

A càrrec de Facto Assessors, SCCL

Dijous 2 de maig de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Entrada lliure i gratuïta 

A càrrec de Marta López Juncosa, Mestra d’Educació Infantil, Terapeuta Sistèmica i sòcia de Cooperativa 70.

Gestió fiscal per a entitats
Sessió dirigida a responsables econòmics d’entitats i associacions sense ànim de lucre.

Quin és el règim fiscal de la vostra entitat? Revisarem els aspectes fiscals de les associacions a partir de casos 

pràctics i treballarem el seu càlcul i presentació.

A càrrec de Facto Assessors, SCCL

Dijous 16 de maig de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Entrada lliure i gratuïta 
Activitats organitzada per:
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Exposicions

Del 17 al 25 de maig
Entrada lliure i gratuïta

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

Fes-te’n sòcia

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

Organitza:
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PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY

Exposicions
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El passat dijous 28 de març va tenir lloc al Local de Cooperativa 70 la xerrada 

“Economia social i cooperativa per a principiants” de la mà d’Arnau 

Galí, de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. La xerrada va comptar 

amb la presència d’una vintena de persones.

La ponència va començar fent una introducció teòrica dels termes economia, 

economia social, economia solidària i economia cooperativa. Seguidament, 

va presentar una diagnosi de l’Economia Social i Solidària (ESS) al Vallès 

Oriental, on presentava la presència en percentatges d’associacions, societats 

laborals, cooperatives, fundacions, CET’s, mutualitats i empreses d’inserció 

que hi ha a la comarca.

Seguidament va anar citant diferents exemples cooperatius classificats 

en grups temàtics com la igualtat d’oportunitats, la desmercantilització 

l’habitatge, els drets laborals, sobre l’agricultura i el món rural, entre molts d’altres.

Finalment va presentar 14 mesures que la Xarxa  d’Economia Solidària que proposen per fomentar l’ESS des del 

municipalisme com per exemple impulsar un mercat social local o impulsar la compra i la contractació pública 

socialment responsable.

Un cop acabada la seva exposició, va obrir un torn de preguntes on les persones assistents van poder compartir 

dubtes, experiències i impressions per acabar aprofundint en els temes tractats.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
Economia social i cooperativa per a 
principiants.
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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  

Plaça de la Font del Lleó, 11  

Tel. 93 862 70 24  

A/e: caldes@cpnl.cat 

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

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

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

els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR) i equivalència 

amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

Sabies que...
El Voluntariat per la Llengua ha format més de 130.000 parelles lingüístiques en català des de la seva 
creació?

L’any 2018 es formen 10.600 parelles lingüístiques, la xifra més alta des que es va posar en marxa el programa

El Voluntariat per la Llengua (VxL), impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 

Cultura i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha superat ja les 130.000 

parelles lingüístiques des que es va iniciar el programa l’any 2003. A més, i durant la darrera dècada, cada any es 

creen més de 10.000 parelles lingüístiques.

 

El VxL és un programa que facilita la conversa en català a les persones que tenen coneixements bàsics de la llengua 

i necessiten practicar-la per adquirir fluïdesa (aprenents) amb persones que el parlen normalment (voluntaris). El 

compromís de les parelles és trobar-se una hora a la setmana durant almenys 10 setmanes per parlar en català en 

mailto:caldes%40cpnl.cat
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I tu, ja tens la 
teva parella 
lingüística?

Font: Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

un context distès. Inicialment, aquestes trobades eren presencials però des del 2017 també es fan en la modalitat 

virtual. 

Seguiment personalitzat de les parelles

Tant l’aprenent com el voluntari s’han d’inscriure en el formulari del web vxl.cat o en les oficines de català del CPNL 

que hi ha en diverses poblacions. Un cop constituïda la parella, disposen d’una persona de referència que els pot 

oferir atenció personalitzada mentre duri el voluntariat. Es tracta de tècnics del CPNL que s’encarreguen de formar 

les parelles, d’orientar-les, de proposar-los activitats complementàries i vetllar per la continuïtat durant l’experiència.

 

VxL virtual

En la modalitat virtual, iniciada el gener de 2017, s’han creat més de 300 parelles virtuals. El VxL virtual s’adreça a les 

persones que, per raons com la distància geogràfica, no poden coincidir presencialment però sí utilitzar un programa 

de videoconferència des d’un ordinador o dispositiu mòbil per participar-hi.

Apunta-t’hi:
Font del Lleó, 11
caldes@cpnl.cat
www.vxl.cat

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!

https://cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl 

www.twitter.com/Cooperativa70

www.instagram.com/Cooperativa70

http://www.vxl.cat
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Ajuntament de Caldes de Montbui 
Oficina de Català 
Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 862 70 24
A/e: caldes@cpnl.cat

Per a més informació:

Un recull elaborat pel TERMCAT en col·laboració amb el Servei de Convivència de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet i el Centre de Normalització Lingüística L’Heura

El diccionari en línia, que podeu consultar a la web del Termcat.cat, inclou una cinquantena de termes relacionats 

amb l’acollida, la convivència i les diversitats.

Un dels termes que hi podeu trobar és interculturalitat: fa referència a la situació d’una societat en què les diferents 

cultures que hi conviuen s’interrelacionen i s’enriqueixen mútuament.

Font: TERMCAT

L’apunt
Vocabulari d’acollida per a la interculturalitat

Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga 

Avui, entrant al seu portal. (Núm. 76 - març 2019) 

Recorda que per als socis tenim 

servei de fotocòpies a color i en 

blanc i negre a preus de soci. 

Informa-te’n

mailto:caldes%40cpnl.cat
http://www.termcat.cat
http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/259/fitxa/NDAwMjU4OQ%253D%253D
http://latortugaavui.com/images/stories/tortuga/revistes/076/2019_02.html
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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. 

CONVENIS COOPERATIUS

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.  

www.abacus.coop

Assegurances d’automòbil, 
llar, vida i accident; plans de 

pensions i d’estalvi

Informa’t a Cooperativa 70 

ESTÈTICA

5% de descompte en tractaments spa i ungles
C. Buenos Aires, 42 · Caldes de Montbui

93 865 13 63 · 649 446 328

Perruqueria. 
10% de descompte els dimarts, 

dimecres i dijous

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

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”.

5% de descompte a 
les persones sòcies de 

Cooperativa 70

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

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

Descompte del 6% per a les persones sòcies,  
en majoristes preferents

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

Descompte del 8% al 15% 
en tècniques termals

Descompte del 8% al 15% en tècniques termals
Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui 

Tel. 93 865 01 00

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

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

Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

C. Gregori Montserrat, 11 Local · Caldes de Montbui 
682 731 934 · advor@advor.es

Assessorament jurídic

1a visita gratuïta i 10% de 
descompte per a sòcies

Empresa especialitzada en  
Head-renting financer

www.edhom.cat / info@edhom.cat
C. Progrés, 3 Local 2 Barcelona

10% de descompte 
per a sòcies

palauservice@hotmail.com
C. Can Ceferí, 7 08184 

Palau - Solità i Plegamans

Urgències 24 h: 637 412 587 · 93 863 98 15

Declaració de la Renda per a 
sòcies de Cooperativa 70

8 euros

PMAYORDOMO
Comptable - Fiscal - Laboral

938622152 - 687624246
pmayordomo@aece.es

C. Santo Domingo, núm. 6 Caldes de Montbui
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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, 33 · 08182 St. Feliu de Codines
Tel. 93 866 27 89

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 sòcia

C. Montserrat 118-120 · 08140 Caldes de Montbui

930139433 · www.granel.cat · community@granel.cat

Descompte del 5% 

en les compres i 

donatiu del 5% a la 

Cooperativa 70.

C. del Forn 26 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 640 576 949 · facebook: carmecaldes2013

Descompte del 5% 

en tots els productes 

(promoció no 

acumulable amb 

d’altres ofertes)

DISSENY I TECNOLOGIA

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

5% de descompte en les 
sessions de fotos d’estudi

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

www.umfotografs.com



17

SERVEIS ALS SOCIS

Mòbil 603 530 303
www.ombranatural.com

LLAR

10% de descompte en 
treballs de pintura

Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Pintura decorativa
Jose Romero

Entre el 15% i el 20% de 
descompte sobre preus de 

tarifa en pintura decorativa

Comandes a Cooperativa 70 
93 865 45 30

Gasoil de calefacció

Preus especials 
per a persones 

sòcies

Coaching Individual i d’Empresa · Formació en Habilitats 
i Competències · Psicologia d’adults

15% de descompte 
en sessions per a 
persones sòcies

marta@catedracoaching.com · 669 813672

SALUT

Carrer d’Aparici, 7
Caldes de Montbui

Tel. 93 865 57 37 · 685 806 557

Psicologia infantil i juvenil 
10% de descompte

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

La 1a setmana 
del mes de prova 

(gratuïta)  
en la pràctica d’Aikido

Informa’t a Cooperativa 70

Subvenció en el Servei de 
Suport a la Persona. Per 
a sòcies i beneficiàries 

majors de 65 anys

10% de descompte

Av. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans

Tel. 93 864 94 71

C. Sant Ramon, 7
Caldes de Montbui

Tel. 93 862 62 23

10% de descompte en les sessions

Pau Porcel
Hipnosi i Teràpia Gestalt

Telf: 653 60 84 13 (hores a convenir)
Caldes de Montbui i Barcelona

C/ Major, 32 1r 1a · 08140 Caldes de Montbui
Tel 637 44 00 35 · Hores convingudes

20% de descompte en la primera visita 
10% de descompte en la resta de visites

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

MONTSERRAT FERNÁNDEZ 

5% de descompte directe sobre tots els productes de 
parafarmàcia. Promoció no acumulable amb d’altres ofertes.

Avda. Pi i Margall 183 Local 2
Caldes de Montbui

938 65 49 96
Al costat de Caprabo

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui

clinicadents@gmail.com · Tel. 93 865 59 26

5% de 
descompte 
en tots els 

tractaments


