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L’Àgora d’APINDEP, la nova cafeteria
La gestió de la cafeteria en mans d’APINDEP

L’espai de cafeteria de la seu social de Coop70 engega un nou projecte 
de gestió a través d’un conveni d’intercooperació entre APINDEP 
Ronçana i Cooperativa 70. 

Com hem anat informant, APINDEP és una Cooperativa de 
Consumidors i Usuaris sense ànim de lucre i d’iniciativa social creada 
el dia 10 de Juny del 2006. La seva missió és oferir a les persones amb 
discapacitat l’accés a una vida independent i de qualitat, facilitant 
el suport i els recursos adients. La seva visió és donar recursos 
individualitzats a través de diferents programes. Els seus valors es 
fonamenten en les capacitats per sobre de les discapacitats, 
juntament amb la solidaritat, el compromís, la qualitat i la innovació. 

Dins del seu Centre Ocupacional tenen l’aula de SOI (Serveis 
d’Orientació a la Inserció) que està orientada a la formació pel món 
laboral. Actualment, una de les experiències de formació i treball real 
que desenvolupen les persones usuàries del SOI és el servei de cantina 
de l’institut Vall del Tenes de Santa Eulàlia. 

Així doncs, el proper objectiu és fer de la Cafeteria L’Àgora un altre espai de formació i treball real per l’usuariat del 
SOI. Les persones del SOI s’encarregaran de les diferents tasques que hi ha en una cafeteria en funció de les seves 
possibilitats amb el suport i la direcció d’una persona de referència i dels monitors del servei d’ocupació quan sigui 
necessari.

Considerem que és una gran oportunitat per ambdues entitats que, mitjançant la intercooperació, ompliran de 
sentit el nostre espai. Un espai on, per una banda, es possibilitarà que  persones que habitualment es troben amb 
immenses barreres per poder optar a una feina real i remunerada puguin formar-se per poder accedir al món laboral 
convencional; i per l’altra, les persones usuàries de la cafeteria sabran que mentre gaudeixen de la cafeteria estan 
donant suport i contribuint a fer possible aquest gran projecte social i integrador.

Ja pots venir a L’Àgora d’APINDEP 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. I dissabte 9 de febrer t’esperem a la inauguració del projecte a partir de les 10 del matí. 
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APINDEP Ronçana, una cooperativa amb molta 
trajectòria.
APINDEP Ronçana és una cooperativa que abraça l’àmbit lúdic, el terapèutic, el jurídic, l’educatiu i el laboral. El 
Centre Ocupacional està pensat per aquells adults amb edat laboral que, per les seves característiques físiques i/o 
psíquiques, no poden integrar-se al món laboral ordinari i on s’hi realitzen tot tipus d’activitats.

Activitats laborals:

•	 Horticultura i jardineria (una vegada a la setmana amb l’ajut d’un jardiner de Sta. Eulàlia, per plantar o fer el 
planter. Enguany col·laboren amb el projecte Revivim Plantes).

•	 Reciclatge de paper.
•	 Gestió de la cantina de l’IES Vall del Tenes.

Activitats culturals i lúdiques:

•	 Assistència a la biblioteca setmanalment.
•	 Realització d’activitats puntuals amb les escoles i Instituts (jornades esportives, activitats conjuntes, etc.)
•	 Assistència a llars de gent gran a fer ludoteca amb ells.
•	 Bàsquet amb el Club de Bàsquet Ronçana.
•	 Dansa a l’Escola de Dansa Trackdance.
•	 Futbol al camp municipal d’esports.
•	 Activitat física al Pavelló d’Esports.
•	 Jornades esportives, tornejos de futbol amb Escoles d’Educació Especial i Centres Ocupacionals de la comarca.
•	 Excursions per conèixer la cultura (museus, municipis propers).
•	 Colònies una vegada a l’any.

I també...

•	 Teràpies per a persones amb diversitat funcional i/o persones que no tenen prou recursos, fisioteràpia, logopèdia 
i psicologia.

•	 Lleure (activitats de caps de setmana, per fomentar la 
integració social amb entorns normalitzats, en funció 
de les preferències que tinguin els nois i noies que hi 
participen).

•	 Assessorament jurídic, terapèutic, a les famílies, a les 
empreses i a les escoles.

•	 Creació de microempreses per fomentar la inserció 
sociolaboral de persones amb discapacitat: reciclatge 
de l’oli.

https://www.apindep.com/

Plaça de l’Ajuntament s/n · 08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)

Telf 93 844 84 26

Horari de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
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Agència Catalana del Consum
Recomanacions transport aeri.
Si has de marxar a algun lloc fent servir l’avió com a mitjà de transport, aquí tens algunes recomanacions que pots 
tenir en compte en aquests casos.

Contractació

•	 El preu dels bitllets d’avió és lliure i les companyies el fixen segons criteris comercials, però sempre han 
d’informar de l’import total i tancat (amb impostos, taxes, etc.).

•	 Informa’t de les condicions de la tarifa que contractes (impossibilitat de fer canvis o de cancel·lar el bitllet, etc.).
•	 Fes atenció als serveis addicionals que poden fer incrementar el preu final (assegurances, opció de triar el 

seient...). Aquestes opcions que impliquen despeses addicionals no poden estar premarcades en cap cas.
•	 Comprova si el preu del bitllet inclou l’equipatge per facturar i amb quin límit de pes, o si s’ha de pagar a 

banda.
•	 Si vols facturar objectes de valor (joies, per exemple), informa’t si la companyia ofereix la possibilitat de fer una 

declaració de valor d’aquests articles i amb quines condicions.
•	 Revisa les dades del bitllet. Un simple error et pot fer perdre el viatge.
•	 Està prohibit cobrar per l’emissió del bitllet.
•	 Informa’t de la documentació d’identitat que necessitaràs per viatjar (DNI, passaport, visat...).
•	 Para atenció als productes que estan prohibits dur en l’equipatge.
•	 Arriba a l’aeroport amb temps de sobres per passar els controls. Evitaràs sorpreses desagradables.
•	 Si no tens la targeta d’embarcament, tan aviat com arribis a l’aeroport dirigeix-te als taulells de facturació 

perquè te la lliurin.

Retards

•	 En cas de retard en la sortida del vol, demana informació a la companyia aèria (o a l’empresa on hagis reservat 
el vol).

•	 Si tens connexió amb algun altre vol, contacta amb la companyia per mirar de trobar una solució.
•	 En retards a partir de 2 hores, t’han de donar gratuïtament menjar i begudes suficients i, si calgués, sistemes 

de comunicació.
•	 Si el vol surt l’endemà o dies més tard, tens dret a allotjament gratuït (amb els desplaçaments inclosos).
•	 Si arribes al destí final amb 3 hores de retard o més, tens dret a una compensació econòmica d’entre 250 i 600 

euros, en funció de la distància del vol –excepte que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat 
provocat per circumstàncies extraordinàries i inevitables–.

•	 La compensació econòmica es pot reduir a la meitat si t’ofereixen un vol alternatiu en un horari similar.
•	 Quan el retard sigui superior a les 5 hores, pots desistir del vol i recuperar l’import del bitllet.
•	 Si la companyia aèria no respecta els teus drets, demana el full oficial de reclamació o reclama a l’empresa per 

algun mitjà que deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en termini de 30 
dies no has obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb el servei públic de consum 
del teu municipi.

Cancel·lació

•	 Si la companyia aèria cancel·la el vol, pots escollir entre la devolució de l’import del bitllet o un mitjà de 
transport alternatiu.

•	 Us han d’oferir menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació gratuïtament.
•	 Si el transport alternatiu surt l’endemà o dies més tard, també teniu dret a allotjament (amb els desplaçaments 

inclosos).
•	 També us correspon una compensació econòmica (d’entre 250 i 600 euros, en funció de la distància del vol), 

excepte que:
•	 La cancel·lació sigui conseqüència de circumstàncies inevitables i imprevisibles (mal temps, per exemple).
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*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/transport-aeri/ a 

data 21 de gener de 2019

•	 T’ho comuniquin amb 2 setmanes d’antelació.
•	 Acceptis un vol alternatiu en un horari similar.

•	 Si la companyia aèria no respecta els teus drets, demana el full oficial de reclamació en el mateix taulell o 
reclama a l’empresa per algun mitjà que deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, 
etc.). Si en termini de 30 dies no has obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb el 
servei públic de consum del teu municipi.

Incidències amb l’equipatge

•	 En cas de danys, retard en l’entrega, pèrdua o destrucció de l’equipatge facturat, abans de marxar de l’aeroport 
omple l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) en el taulell de la companyia per fer una exposició dels fets i 
identificar el teu equipatge, de manera que se’n pugui fer el seguiment.

•	 Omple també els fulls oficials de reclamació o bé adreça un escrit al servei d’atenció al client (mitjançant un 
formulari web, correu postal..).

•	 En aquests casos, la responsabilitat de la companyia queda limitada a un màxim establert per passatger, que 
varia en funció del valor de la moneda.

•	 Pel que fa als possibles danys en l’equipatge de cabina (no facturat), la companyia només en respon quan 
s’hagin causat per culpa seva.

•	 La manca de determinats articles en l’equipatge és difícil de demostrar i molt probablement no obtindràs cap 
compensació, excepte que haguessis fet una declaració de valor en el moment de la facturació o tinguis una 
assegurança que cobreixi aquestes incidències.

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

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
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PROGRAMACIÓ
GENER - MARÇ

Cursos i tallers
Criança natural - Espai Ambar de Baobab

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. 

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.

Espai nadó

Pedagogia sistèmica

La relació entre pares i fills des de la 
mirada sistèmica

En aquest taller podràs investigar les lleialtats ocultes dels sistemes familiars per tal que ens ajudin 

a comprendre i millorar la relació entre pares i fills.

‘Observo que el meu fill es mostra inquiet, d’una manera exagerada’

’M’enfado constantment, sense que n’hi hagi per tant’

’El meu fill mostra la necessitat de posar-se en risc o en perill’

’Sovint li haig d’anar al darrera en hàbits i rutines que ja hauria de fer per ell mateix

Taller a càrrec de Marta López Juncosa, Mestra d’Educació Infantil, Terapeuta sistèmica i sòcia 

de Cooperativa 70.
Dimarts 19 de febrer de 6 de la tarda a 8 del vespre.

Entrada lliure i gratuïta 
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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 dijousde 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre

Preu: 30 euros mensuals

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:
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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 

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

Seguim impartint classes de repàs en grups reduïts (màxim 5 alumnes) en horari extraescolar. 
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.

COOPEDUCA

Per a consultar preus i horaris, o obtenir més informació:

         938.654.530               664.293.364                  anna@cooperativa70.coop
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

Coneixes els certificats de català de la 
Direcció General de Política Lingüística?
Els certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística són 

títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida.

Es basen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües i 

ofereixen cinc nivells independents:

•	 Nivell	bàsic	(A2)	•	Fins	al	gener	de	2014,	nivell	bàsic	(A	bàsic)

•	 Nivell	elemental	(B1)	•	Fins	al	gener	de	2014,	nivell	elemental	(A	

elemental)

•	 Nivell	intermedi	(B2)	•	Fins	al	gener	de	2014,	nivell	intermedi	(B)	

•	 Nivell	 de	 suficiència	 (C1)	 •	 Fins	 al	 gener	 de	 2014,	 nivell	 de	

suficiència (C)

•	 Nivell	superior	(C2)	•	Fins	al	gener	de	2014,	nivell	superior	(D)

Destinataris

Hi poden prendre part les persones de qualsevol nacionalitat que tinguin setze anys o més en el moment de realitzar-

les.

Preparació

Per a una bona preparació de les proves és recomanable saber com són els exàmens i preparar-se’ls amb els recursos 

més adequats.

Convocatòria de proves 2019

Les proves es convoquen cada any per mitjà d’una resolució que habitualment es publica al DOGC a final de gener. 

La resolució estableix les condicions i els calendaris de tot el procediment. 

Avançament d’informació de la convocatòria de proves 2019

Període previst d’inscripció a les proves: del 28 de gener al 13 de febrer de 2019

Previsió sobre les dates d’examen 

•	 Certificat de nivell bàsic (A2), 1 de juny 

•	 Certificat de nivell elemental (B1), 15 de juny 

•	 Certificat de nivell intermedi (B2), 4 de maig 

•	 Certificat de nivell de suficiència (C1), 25 de maig 

•	 Certificat de nivell superior (C2), 11 de maig

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

Per a més informació:



OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

10

Sabies que...

 Un 72% dels usuaris de Whatsapp i altres 
programes de missatgeria mòbil fan servir el 
català?

L’Enquesta territorial TIC a les llars de l’any 
2017 de l’Idescat revela la vitalitat del català en 
els entorns digitals, que són fonamentalment 
multilingües.

Un 72% dels usuaris de missatgeria mòbil (SMS, Whatsapp...) fan servir el català davant un 28% que no el fa servir 

mai o gairebé mai. Concretament, un 51,3% el fa servir sempre o gairebé sempre i un 20,7% el fa servir algunes 

vegades. 

En el cas de les grans ciutats de més de 100.000 habitants, l’ús també és molt generalitzat amb un 70,8%.  

Per edats, els que l’utilitzen més són els joves de 16 a 24 anys (82,8%). 

Quant al nivell d’estudis, l’ús del català és més habitual entre llicenciats i diplomats (amb percentatges superiors al 

90%), però fins i tot en el les persones amb primària, que és el grup amb l’indicador més baix, l’ús del català arriba 

al 57,3%.

Aquest ús tan elevat del català, es dona també en altres àmbits d’ús digital. 

Així a les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.), utilitzen el català un 66,7% dels usuaris davant un 33,3% que no 

el fa servir gairebé mai o mai. Un 44,5% el fa servir sempre o gairebé sempre. 

En el cas de les grans ciutats, l’ús del català a les xarxes socials se situa al 64,2%. 

Quant a estudis, els usos més elevats de català se situen entre els diplomats (87,2%) i els llicenciats (80,5%). Per 

edats, el percentatge més alt s’assoleix entre 16 i 24 (76,9%) seguit de 55 a 64 (72,7%) mentre el més baix es troba 

entre 25 i 34 (58,6%).

Llengua de configuració dels dispositius

 

El 45,7% de les persones amb telèfon mòbil el tenen configurat en català, davant el 54,3% que el tenen en altres 

llengües. 

Les persones amb diplomatura són les que tenen el percentatge més elevat de mòbil configurat en català (61,1%) 

mentre que les persones sense estudis són les que l’hi tenen menys (23,8%). 

El resultat en qualsevol cas és molt més elevat que el que oferia l’estudi Llengua i consum (2016) en què la configuració 

de mòbils en català se situava al 34,7%.

Pel que fa a l’ordinador personal, el 46,4% dels usuaris tenen el sistema operatiu configurat en català davant el 

53,6% que el tenen en altres llengües. 

En el cas de l’ordinador de la feina, les dades són una mica inferiors pel que fa al català ja que el 40,2% el tenen 

configurat en català davant el 59,8% que el tenen en altres llengües. 
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L’Observatori de Neologia (OBNEO) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu 

Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) van llançar, per cinquè any consecutiu, una crida oberta a participar en la 

tria del neologisme de l’any 2018. 

La paraula guanyadora va ser sororitat (32,6 %). El segon lloc va ser per a èpic-a (14,3 %) i el tercer, per a demofòbia 

(11,2 %). Els altres candidats van obtenir menys del deu per cent dels vots: 

•	 sostre de vidre (9,3 %), 

•	 migrant  (8,8 %), 

•	 microplàstic (6,3 %), 

•	 criptomoneda (5,4 %), 

•	 seriòfil (5,4 %)

•	 narcopís (5,1 %)  

•	 pis rusc (1,6 %). 

La paraula sororitat es refereix a la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals. En 

el feminisme s’utilitza des de fa uns quants anys aquesta versió femenina de la fraternitat que Miguel de Unamuno ja 

proposava per al castellà l’any 1921 a La tía Tula i que l’Observatori de Neologia va començar a documentar en català 

a finals de l’any 2016. Però va ser l’any 2017, i sobretot l’any 2018, quan aquest mot es va incorporar realment en 

l’ús social. Ara, aquesta paraula serà candidata a formar part del Diccionari de la llengua catalana.

Els organitzadors de la iniciativa van afirmar que «el resultat més important d’aquesta quarta edició del “neologisme 

de l’any” és el gran èxit de participació, ja que hi han votat més de 5.500 persones, com en l’edició passada» i, per 

tant, van considerar que és una iniciativa que ja està consolidada en la societat catalana.

Font: Institut d’Estudis Catalans

L’apunt
Sororitat, elegit neologisme de l’any 2018

En l’estudi Llengua i consum (2016), la configuració de l’ordinador personal en català era del 34,0% i la de la feina, 

era del 35,0%.

Quant als lectors de llibres electrònics i MP3 el nombre d’usuaris que el tenen configurat en català és molt més baix. 

En el cas de llibres electrònics són el 29,9% i en el cas de reproductors MP3, el 23%. L’oferta i la disponibilitat que 

donen les diverses marques de configuració en llengua catalana condicionen la demanda.

Font: Llengua catalana. Generalitat de Catalunya
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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



13

SERVEIS ALS SOCIS

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
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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

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


