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Des de l’Àgora d’APINDEP volem continuar agraint-vos 

el suport que ens demostreu ja que dóna sentit al nostre 

projecte i fa que ens esforcem al màxim per a què així 

continui.

El passat novembre vam ser guardonats amb el Premi 

Social dels Premis Tardor, uns premis organitzats per 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, Canal SET i 

Ronçana Comerç Actiu, el qual posa en valor la tasca 

social del nostre projecte, un lloc on oferim un espai de 

treball integrador a persones usuàries d’APINDEP. Agraïm 

molt aquest premi i ens enforteix per continuar amb la 

nostra tasca.

Aquest primer trimestre de l’any no hem abaixat la guàrdia 

i hem seguit treballant de valent, oferint-vos productes 

nous per anar-vos sorprenent, i hem continuat cuidant 

aquells que ja sabem que us agraden. Per exemple, hem 

posat a la vostra disposició els nostres BAGELS, aquests 

panets rodons amb un forat al mig, de massa densa i 

exterior lleugerament cruixent que poden ser farcits de 

qualsevol ingredient. Encara no els has tastat? I també 

han estat un èxit les galetes de mantega pintades de lila 

que vam fer en motiu del 8 de març, Dia de la Dona.

I no només donem voltes als productes a oferir, també 

pensem en com anar millorant el local i l’espai perquè 

us pugueu sentir realment còmodes. Hem aprofitat per 

organitzar els productes fets pels #apindèpics com els 

collarets, les tasses, els clauers,...i hem decorat els vidres 

exteriors del Local, oferint una imatge acollidora i alegre.

Venim de les vacances de Setmana Santa amb les bateries carregades per continuar compartint amb vosaltres el 

millor de nosaltres. T’esperem.

L’Àgora d’APINDEP
Seguim oferint novetats!

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. 

Contacte:
@agoraapindep  

Segueix-nos a xarxes i no et perdis cap novetat

@ApindepL

@lagoradapindep

agora@apindep.cat / 93 865 54 23

https://www.instagram.com/agoraapindep/
https://twitter.com/apindepl
https://www.facebook.com/lagoradapindep
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La comunitat energètica “Les Brugueres”

Electra 70 posa en marxa la seva primera 
comunitat energètica

El passat dijous 10 de març es va realitzar la xerrada de presentació al Local 

de Cooperativa 70 de la comunitat energètica Les Brugueres.

La instal·lació fotovoltaica d’Electra 70, SL, societat creada entre Hidroelèctrica 

Bausen SL (del grup Electra Caldense) i Cooperativa 70, està situada a les 

places de pàrquing del lateral del Caprabo, just al costat de la benzinera. 

Amb aquesta instal·lació fotovoltaica s’està creant una comunitat energètica 

que podrà abastir d’energia 100% renovable a aquelles persones sòcies de 

Cooperativa 70 que visquin dins el radi de 500 metres de la instal·lació, i així 

ho desitgin, i a les empreses i als comerços del voltant.

La comunitat, propietat d’Electra 70, serà gestionada per Elecsum Fotovoltaica, SLU, i de moment compta amb 18 

usuaris, entre persones sòcies de Cooperativa 70 i empreses i comerços de la zona. La instal·lació compta amb una 

potència nominal de 100 kWn, i les persones que en formen part podran gaudir d’un estalvi en la seva factura de 

la llum, sigui quina sigui la seva comercialitzadora, sense haver de fer cap inversió per la seva instal·lació ni en el seu 

futur manteniment. A banda, podran fer ús de l’aplicació per a dispositius mòbils d’Elecsum, amb la que podran 

consultar l’energia generada autoconsumida i els excedents, l’estalvi econòmic que tindran, les recomanacions per 

millorar l’estalvi i la rendibilitat de l’autoconsum amb un sistema d’alertes, entre altres serveis.  

Finalment, un cop se solucionin totes les qüestions burocràtiques per la seva legalització, es preveu que aquest mes 

d’abril es pugui posar en funcionament. 
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Aquest darrer 15 de març, Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, 

s’ha enfocat a explicar a la ciutadania els seus drets davant dels 

serveis bancaris, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció de 

conflictes de consum en aquest sector.

En l’àmbit del sector bancari, gran part de l’augment experimentat 

en les reclamacions rebudes pels serveis públics de consum locals 

han estat relatives a targetes, d’una banda,  i a comptes i dipòsits, 

de l’altra. Tot i això, els préstecs hipotecaris segueixen sent el motiu 

principal de les reclamacions rebudes. 

Pel que fa a l’ús de targetes, l’increment més significatiu del nombre 

de reclamacions ha estat relacionat amb operacions fraudulentes 

derivades del comerç electrònic, que han pogut créixer per l’impacte 

de la pandèmia de COVID-19, així com amb la contractació de 

targetes ‘revolving’. També s’han incrementat les queixes tramitades 

per persones vulnerables o en risc real d’exclusió financera en les 

seves relacions amb les entitats bancàries, com ara el tancament 

d’oficines, les limitacions de l’horari de retirada de diners en efectiu 

per finestreta o pel pagament de rebuts i, sobretot, l’increment del 

preu de les comissions.

Conscients d’aquesta problemàtica, enguany s’han orientat les accions del Dia Mundial del Consumidor 2022, 

cap a una campanya comunicativa per explicar a la ciutadania quins són els drets de les persones usuàries dels 

serveis bancaris, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció de conflictes i fomentar actituds de consum conscient i 

responsable, des del convenciment que la informació i el coneixement són la millor eina per assolir aquest objectiu.

Per aquest motiu s’ha elaborat un díptic informatiu amb les indicacions pertinents de com es pot reclamar contra 

un banc i un vídeo que explica què és un compte de pagament bàsic. Ambdós materials es troben a la pàgina de la 

Diputació de Barcelona, però aquí pots trobar-ne un resum d’ells.

“Com podem reclamar contra un banc”

Primer pas: reclamar a l’entitat.

Primer és convenient parlar amb el responsable de la teva oficina per tal d’arribar a un acord. Si la incidència 

continua, cal oficialitzar la queixa presentant una reclamació per escrit al Servei d’Atenció al Client de l’entitat. 

Els terminis de procediment varien segons la reclamació:

•	 Si està relacionada amb serveis de pagament (comptes, targetes, rebuts, etc.), el servei hauria de 

respondre en 15 dies hàbils.

•	 Si està relacionada amb un altre servei (hipoteques, préstecs, dipòsits, etc.), el servei disposa d’un mes 

per resoldre la nostra reclamació.

Agència Catalana del Consum
Serveis bancaris. Coneix els teus drets.

https://www.diba.cat/web/dia-consumidor/materials
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Segon pas: reclamar al Banc d’Espanya.

El Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya és un òrgan independent i imparcial que resol les queixes, 

reclamacions i consultes que els usuaris de les entitats supervisades pel Banc d’Espanya presenten sobre temes 

relacionats amb serveis o productes bancaris.

La reclamació davant el Banc d’Espanya es pot presentar:

•	 Per via telemàtica, a la seu electrònica de l’entitat. Per fer el tràmit, cal disposar d’un certificat digital 

vàlid o bé acreditar-se mitjançant @Clave.

El correu electrònic no és un mitjà vàlid per presentar reclamacions.

•	 Per correu postal, enviant la reclamació a l’adreça següent:

Banc d’Espanya

Departament de 

Conducta d’Entitats

C/ Alcalá, 48

28014 Madrid

•	 Presencialment, demanant 

cita prèvia a:

Sucursal del Banc 

d’Espanya a Barcelona

Plaça de Catalunya, 17

08002 Barcelona

Documentació que cal aportar: 

L’escrit ha de contenir les dades següents:

•	 Identificació de l’interessat: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions i DNI.

•	 Entitat contra la qual es reclama i l’oficina implicada.

•	 Motiu concret de la reclamació: els fets controvertits objecte de reclamació s’han de notificar a l’entitat en el 

termini màxim de 5 anys.

•	 Documentació acreditativa dels fets plantejats: documents contractuals, extractes de compte amb els apunts 

qüestionats, etc.

•	 Acreditació de compliment del tràmit previ davant el Servei d’Atenció o Defensor del Client de l’entitat durant 

l’any anterior.

•	 Lloc, data i signatura original o certificat digital.

Termini de resolució: 90 dies des que es completa l’expedient.

Díptic creat per la Diputació de Barcelona

https://www.diba.cat/documents/364471952/364562833/Di%CC%81ptic_
CONSUM_cat_web.pdf

https://www.diba.cat/documents/364471952/364562833/Di%25CC%2581ptic_CONSUM_cat_web.pdf
https://www.diba.cat/documents/364471952/364562833/Di%25CC%2581ptic_CONSUM_cat_web.pdf
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“Què és un compte de pagament bàsic?”

Són comptes que serveixen per a facilitar l’accés a les persones vulnerables a serveis bancaris essencials i es poden 

sol·licitar a qualsevol entitat bancària.

Les entitats bancàries estan obligades a oferir-los així com a informar de les seves característiques a les persones que 

estiguin en situació d’exclusió financera i no tinguin cap altre compte bancari.

Els serveis que ofereixen són la domiciliació de nòmines, la domiciliació de rebuts, la retirada de diners a través d’una 

targeta de dèbit i la possibilitat de fer transferències.

Les persones amb residència legal de la UE amb o sense domicili físic, les persones sol·licitants d’asil o les persones 

sense permís de residència i que per alguna raó no poden ser retornades al seu país d’origen compleixen els requisits 

per accedir a aquest compte. A banda, només poden accedir-hi persones que no tinguin un altre compte bancari i 

no poden ser propietàries d’immobles (exclòs l’habitatge habitual), ni de societats mercantils.

El cost màxim d’aquest compte de pagament és de 3 euros al mes, i inclou l’ús il·limitat dels serveis bancaris i la 

possibilitat de realitzar fins a 120 operacions de pagaments anuals.

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

Pots visualitzar el vídeo al canal de Youtube d’Igualtat i 

sostenibilitat social DIBA, al següent enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=b5u71uwhe8Y

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db5u71uwhe8Y
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Garantia dels productes i els serveis.

Novetats sobre la garantia legal dels productes i els serveis i continguts digitals comprats o contractats a 

partir de l’1 de gener de 2022:

•	 Les empreses venedores de productes nous 

responen dels possibles defectes d’origen 

o de fabricació –manques de conformitat–, 

durant els 3 anys posteriors a la data de 

lliurament.

•	 Els serveis digitals (com ara subscripcions 

a serveis de reproducció de continguts 

audiovisuals per internet, serveis 

d’emmagatzematge en el núvol, etc.) i els 

continguts digitals (per exemple, arxius 

de música, videojocs, etc. descarregats 

digitalment), tenen una garantia legal de 2 anys des de la data de subministrament.

•	 En els productes de segona mà, l’empresa i el consumidor poden pactar el termini de garantia, però en cap 

cas no pot ser inferior a 1 any.

•	 Els defectes que apareguin durant els 2 primers anys en productes nous –o 1 any en el cas de productes 

de segona mà–, s’entén que són d’origen, és a dir, que ja existien en el moment del lliurament, 

excepte que l’empresa pugui demostrar que el defecte no és de fabricació.

•	 Si un producte és defectuós, pots triar entre la reparació o la substitució per un de nou, llevat que la 

solució escollida sigui impossible o si els costos que se’n deriven són desproporcionats en comparació 

amb el remei alternatiu. La reparació o la substitució dins del període de garantia no poden comportar-te cap 

despesa, i s’han de fer en un termini raonable i sense provocar-te inconvenients significatius.

•	 L’empresa venedora respon durant 1 any del mal funcionament d’un producte reparat o substituït en 

garantia, sempre que la causa de la manca de conformitat sigui la mateixa causa inicial.

•	 Si la reparació o la substitució no resolen el problema, pots optar per una rebaixa del preu o la devolució 

del producte.

•	 En cas de manca de conformitat d’un producte, demana el full oficial de reclamació a l’empresa o contacta-hi 

per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 

30 dies no has obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb el servei públic de consum 

que et correspongui segons el teu municipi.

Agència Catalana del Consum
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Garantia dels productes comprats abans de l’1 de gener de 2022:

•	 L’establiment venedor respon dels 

possibles defectes d’origen o de 

fabricació –manques de conformitat– 

dels productes nous durant els 2 anys 

posteriors a la compra o a la data de 

lliurament.

•	 En el cas de productes de segona mà, 

pots pactar amb la persona venedora 

un termini de garantia més curt, però 

sempre serà, com a mínim, d’1 any des 

de la data de lliurament.

•	 Els defectes que apareguin durant els 6 primers mesos (tant en productes nous com de segona mà), s’entén 

que són d’origen –és a dir, que ja existien en el moment del lliurament–, excepte que l’empresari pugui 

demostrar que el defecte ha estat provocat per un mal ús.

•	 Quan un producte sigui defectuós, en primer lloc tens dret a triar entre la reparació o la substitució per un 

de nou, excepte que alguna d’aquestes opcions resulti desproporcionada (és a dir, que generi al venedor unes 

despeses poc raonables comparades amb l’altra opció) o bé sigui impossible de complir.

•	 La reparació dels productes en garantia ha de ser completament gratuïta i s’ha de fer en un termini 

raonable i sense inconvenients per al consumidor (mentre duri la reparació, se suspèn el còmput del termini 

de dos anys).

•	 La reparació té una garantia de 6 mesos.

•	 En el cas de la substitució, no s’inicia un nou termini de garantia, sinó que es torna a activar el còmput 

del termini pendent de la garantia del producte original.

•	 Si la reparació o la substitució no resolen el problema, pots optar per la devolució del producte i el 

reton dels diners o, si el defecte no té gaire importància, quedar-te’l amb una rebaixa del preu que vas pagar 

inicialment.

•	 A partir dels 6 mesos des de la compra –i fins als 2 anys –, l’empresa pot demanar que provis que el defecte 

era d’origen i que no es deu a un mal ús o, simplement, al pas del temps. En aquest cas, sovint cal fer un 

peritatge del producte.

•	 A banda de la garantia legal, els establiments et poden oferir una garantia comercial que n’ampliï la cobertura.

•	 En cas de manca de conformitat d’un producte, demana el full oficial de reclamació a l’empresa o contacta-hi 

per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 

30 dies no has obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb el servei públic de consum 

que et correspongui segons el teu municipi.

*Article consultat, copiat i adaptat de https://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/garanties/ a data 13 d’abril de 2022

https://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/garanties/
https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Dubtes-sobre-les-noves-restriccions-COVID
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PROGRAMACIÓ
ABRIL - JUNY
Cursos i tallers

Els dilluns de 5 a 6 de la tarda

Preu: 30 euros mensuals*

Consulta nivell i disponibilitat de places

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 dimarts de 5 a 6 de la tarda 

Els dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda   

Grup joves:

Els dimarts de 6 a 7

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

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

Preu: 35 euros mensuals* 

Consulta nivell i disponibilitat de places

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

Idiomes

https://cooperativa70.coop
www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl 

www.twitter.com/Cooperativa70
www.instagram.com/Cooperativa70

Segueix-nos a xarxes!
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Teatre

Teatre per a adults

Tens ganes de participar en un grup de teatre amb energia i 

alegria? vine a moure el cos, a jugar amb la veu, a inventar 

històries, a remoure les emocions, a ampliar els teus recursos 

expressius, a crear una companyia i representar una obra, i a 

molt més!!! 

A càrrec de Jaume Navarro, soci de Cooperativa 70 i actor 

teatral.

Els dimecres d’1/4 d’11 a 3/4 de 12 del matí

Preu: 35 euros mensuals

Places lliures · Inscripcions obertes

Idiomes

Italiano per piacere!
“Italià per plaer!” és un curs adreçat a persones amb interès i ganes d’aprendre 

italià, tinguin ja alguns 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.). 

Curs a càrrec de Jeroni Miguel, soci de Cooperativa 70, Doctor en Filologia, 

professor d’italià titulat per la Universitat de Siena (Itàlia).

DIMECRES: de 5 a 2/4 de 7, nivell A1

DIMECRES: de 2/4 de 7 a 8, nivell C2 

DIVENDRES: de 4 a 2/4 de 6, nivell A1 

DIVENDRES: de 2/4 de 6 a 7, nivell A2 

Preu: 35 euros mensuals 

Consulta nivell i disponibilitat de places
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El silenci del Jonc
Cinefòrum a Coop70

El passat divendres 1 d’abril, vam organitzar juntament amb 

APINDEP, el cinefòrum “Silencis” dinamitzat per l’entitat 

cultural Mousiké.

La sessió, que va comptar amb la participació d’una vintena 

de persones, va iniciar-se amb la visualització del documental 

El silenci del Jonc de la directora i productora Susanna 

Barranco. 

El silenci del Jonc  és un documental del 2013 que explora 

la vida de diverses persones amb discapacitat intel·lectual 

d’edats diferents. A banda de compartir-nos com és el dia 

a dia d’aquestes persones, apareixen diversos especialistes 

parlant des del seu punt de vista tant humà com professional 

sobre la discapacitat intel·lectual. Finalment, el documental 

es completa a través d’unes escenes artístiques, en les que 

hi col·laboren personalitats com la ballarina Sol Picó, l’actor 

Ferran Carvajal, el filòsof i escriptor Rafael Argullol, el pallasso 

Jango Edwards i els grups de música Fundación Tony Manero 

i Vetusta Morla.

En acabat, les persones assistents van poder reflexionar sobre les qüestions reflectides en el documental, compartint les 

seves pròpies opinions i diferents punts de vista, i parlant de les seves casuístiques personals. Va ser una trobada molt 

agradable on van poder parlar de les diferents etapes de la vida d’una persona amb “discapacitat”, de les dificultats 

en què s’enfronten elles i les seves famílies i de les opcions de futur que contemplen per a poder desenvolupar-se de 

la manera més autònoma possible.
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Els cursos del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL)
El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza en tot el territori cursos de català, de manera presencial o en 

línia, de tots els nivells, tant per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció com 

per a les que volen escriure’l adequadament.

Els nivells que ofereix són:

Nivell inicial (A1) Per aprendre expressions quotidianes i frases molt simples que permetin interactuar d’una 

manera senzilla en converses molt bàsiques.

Nivell bàsic (A2) Per comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i les expressions més usuals en 

situacions quotidianes.

Nivell elemental (B1) Per comunicar-se amb un cert grau d’autonomia oral i escrita en situacions diverses. 

Nivell intermedi (B2) Per respondre oralment i per escrit, de manera adequada, coherent i fluida en àmbits 

socials i professionals. 

Nivell suficiència (C1) Per comunicar-se oralment i per escrit de manera flexible i eficaç, amb fluïdesa i 

espontaneïtat en les situacions formals de l’àmbit social, acadèmic i professional.

Nivell superior (C2) Per comunicar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, adequant el 

missatge a situacions complexes de l’àmbit públic, acadèmic i professional. 

Un cop assolit un dels nivells, s’obté un certificat homologat per la Generalitat de Catalunya amb correspondència 

amb el Marc europeu comú de referència. 

Properes inscripcions:  

Informa-te’n a: www.cpnl.cat / caldes@cpnl.cat

https://www.cpnl.cat/


13

OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

Sabies que...
Cooperativa 70 ha renovat l’adhesió al programa de Voluntariat per la 
llengua. 
La Cooperativa ha renovat per a dos anys més el compromís que tenia amb el voluntariat lingüístic. 

Dimarts, 22 de març, Joseba Polanco, el director de la Cooperativa 70, va signar la renovació de l’acord de col·laboració 

amb el Voluntariat per la llengua.

La Cooperativa promou el voluntariat 

lingüístic des del 2005 mitjançant la difusió 

del programa entre les seves persones 

sòcies. A més de contribuir activament en el 

foment de la llengua catalana, facilita que 

els aprenents siguin atesos i s’expressin en 

català, encara que el parlin amb dificultat, 

quan s’adrecen als serveis que ofereix i a les 

activitats que realitza. També posa a l’abast 

de les parelles lingüístiques el local del carrer 

Font i Boet com a ‘punt de trobada’.  

D’altra banda, la Cooperativa col·labora amb l’Oficina de Català en les pràctiques lingüístiques de l’alumnat del 

CPNL, acollint-lo perquè practiqui la llengua catalana amb el seu personal, simulant situacions reals com ara demanar 

informació de serveis i activitats, interessar-se pels productes que té la cooperativa, etc. 

Apunta’t al Voluntariat per la llengua!
Vols practicar la llengua catalana? Vols ajudar les persones que volen practicar-la? 

Fes-te voluntari!

Vols llançar-te a parlar català? Vols practicar-lo de forma natural i distesa?  

Fes-te aprenent!

Anima’t a fer màgia i inscriu-t’hi a https://www.vxl.cat/ o al c/e caldes@cpnl.cat

https://www.vxl.cat/
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Plaça de la Font del Lleó, 11 

Caldes de Montbui

(cita prèvia)

634 757 151

93 862 70 24     

caldes@cpnl.cat

Per a més informació:

El TERMCAT ha actualitzat el Glossari de sabors del món, un recull terminològic en línia que recull un centenar de 

termes relatius a productes alimentaris (verdures, fruites, begudes, pans) i elaboracions gastronòmiques (aperitius, 

plats a base de carn o de peix, salses, dolços i postres) d’arreu del món.

En l’actualització d’aquest any s’incorporen nous termes corresponents a la cuina índia i xinesa, especialment de la 

gastronomia de celebració del Cap d’Any xinès, com ara tallarines de la longevitat o pastís d’arròs glutinós.

El Glossari de sabors del món forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment 

més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.

L’apunt
El TERMCAT ha fet una nova actualització del Glossari de sabors del món

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/201
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia
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Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.  

(Núm. 108 - març 2022) 

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

Recorda que per a les persones 

sòcies tenim servei de fotocòpies 

a color i en blanc i negre a preus 

reduïts. Informa-te’n.

http://latortugaavui.com/images/stories/tortuga/revistes/076/2019_02.html
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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:

La benzinera de Cooperativa 70

PER A L’APLICACIÓ DEL DESCOMPTE, CAL SEGUIR AQUESTS PASSOS:

PAGAMENT AMB TARGETA:

•	 Tria la forma de pagament. TARGETA.

•	 Tria el tipus de combustible (Gasoil/benzina…)

•	 Marca l’import que vols posar (5/10/30… Ple)

•	 La pantalla et diu: Introdueix la targeta. És en aquest moment que has d’introduir el teu carnet de sòcia de 

Cooperativa 70.

•	 Retira el carnet, comprova que t’ha identificat i seguidament introdueix la targeta de pagament.

PAGAMENT EN EFECTIU:

•	 En el cas del caixer on es pot pagar en efectiu, un cop escollit el sortidor i l’import, hi ha una casella que diu 

TARGETA DE FIDELITZACIÓ. Introdueix el carnet de sòcia de Coop70, abans d’introduir els bitllets, per tal que 

t’apliqui el descompte.

*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. 

Situada a l’aparcament 

del Caprabo de Caldes de 

Montbui

ACTUALMENT, DESCOMPTE 

DE 2 CÈNTIMS PER 

LITRE. NOMÉS PER A LES  

PERSONES SÒCIES (*).
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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”.

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

Tel. 93 865 01 00C. Barcelona, 12 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 01 50

Descompte del 8% al 15% 
en tècniques termals

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

Avantatges per a persones sòcies 
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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)

Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

Assessorament jurídic

10% de descompte 
per a sòcies

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

Palau - Solità i Plegamans

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

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

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

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

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

Palau - Solità i Plegamans

10% de descompte 
per a sòcies

20% de 
desccompte  

+ info al web

C.Pau Cuscó, 28 · Caldes de Montbui · Tel. 93 164 25 43 
info@luzonibuson.com
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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 

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 31 54

5% de 
descompte 
en tots els 

tractaments

 
 
  
 
 
 
 

 

💦💦 INSTAL.ACIÓ TRACTAMENT 
DE  L’AIGUA DOMÈSTICA 

 

📌📌 Informació i demostració sense 
compromís 

 

💰💰 5% Dte. Sòcies Coop70 

TRUCA’NS!   ☎ Xavi Nova – 607 029 675 
www.novabprojects.com 

 
 

5% de 
descompte en 

la primera visita 

661393957 · www.terapiacaldes.cat

@martaterapiacaldes     (Instagram)

Marta López Juncosa     (Facebook)

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 

C. Alfons Solà 1 
Caldes de Montbui

666 260 954
silvialapsicologia@gmail.com

50% de descompte en la 1a 
sessió per a persones sòcies
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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

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

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

5% de descompte a 
les persones sòcies de 

Cooperativa 70

Centre Mèdic Estètic


