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ASSEMBLEA EXERCICI 2019

El passat 15 de desembre va tenir lloc la primera Assemblea General Ordinària virtual de Cooperativa 70. 

El Consell Rector va intentar endarrerir la celebració d’aquesta Assemblea per tal de poder-la celebrar de manera 

presencial però, veient l’evolució de la pandèmia, es va decidir fer-la de forma virtual, emparada pel RD 47/2020, de 

24 de novembre. 

Es va informar de la incorporació en plantilla d’en Joseba 

Polanco com a Director de la nostra Cooperativa. 

En Joseba forma part del Consell Rector des de l’any 

2010, i els darrers 4 anys n’ha estat el President. Ja fa 

10 anys que la Cooperativa va prescindir del Gerent 

que tenia i, tot aquest temps, les seves tasques les han 

assumit les treballadores de la Cooperativa. Durant tots 

aquests anys, el Consell i les treballadores han centrat els 

esforços en estabilitzar la Cooperativa econòmicament 

i organitzativament. Ara estem en un moment adequat 

per a poder emprendre nous projectes de més envergadura i, per això, es va considerar que calia de nou la figura 

d’una persona que assumís les tasques de gerència. Per la seva formació econòmica i per la seva carrera professional 

sempre dins del món cooperatiu, ara a Catalunya però inicialment a Euskadi, el Consell va considerar que en Joseba 

podia aportar molt més com a treballador que com a membre del Consell Rector. La seva incorporació ha comportat 

canvis en la composició de Consell i, actualment, qui ocupa la Presidència del Consell és l’Enric Cuartiellas, que 

forma part del Consell Rector des de l’any 2003.

Pel que fa a l’Informe de gestió, es van repassar totes les àrees fent un esforç per situar-nos a l’any 2019. A les 

acaballes de l’any 2020, resultava estrany explicar què vam fer l’any 2019 però la situació de crisi sanitària ens va 

portar a haver-ho de tractar d’aquesta manera. 

En relació a la dinamització del Local Social es va valorar molt positivament.  A nivell de cursos, les classes de reforç 

CoopEduca i els cursos d’idiomes d’anglès i italià estan plenament consolidats i any rere any anem augmentant les 

inscripcions. Es van realitzar altres cursos, xerrades, exposicions i un cinefòrum amb molt bona acollida.

Pel que fa a la cafeteria, el mes de gener de 2019 va engegar un nou projecte de gestió a través d’un conveni 

d’intercooperació entre la cooperativa APINDEP Ronçana i Cooperativa 70. 

Sobre la massa social de la Cooperativa, l’any 2019 hi va haver 89 noves incorporacions amb una mitjana d’edat 

de 49,5 anys. Des del canvi d’activitat l’any 2003, la massa social s’ha incrementat en 1.596 persones. El número de 

persones sòcies total a final d’any era de 4.043 i es van produir 7 baixes durant el mateix exercici.

Pel que fa a la distribució del gasoil de calefacció a domicili que Gasoils Rovira ofereix a les persones sòcies, 

l’any 2019 es van servir 390 comandes a domicili amb un total de 302.291 litres. Les persones sòcies que es van 

subministrar de gasoil de calefacció van obtenir un descompte, entre totes, de 2.418 euros.

També, relacionat amb l’acord que tenim amb Gasoils Rovira i pel que fa al descompte directe que es fa a les 

persones sòcies en el subministrament de carburant a la benzinera, l’any 2019 es van vendre 551.338 litres a 

les sòcies, la qual cosa va representar un descompte directe d’11.026,76 que correspon als 0,02 cèntims per litre 

pactats com a descompte. 

1a Assemblea General Ordinària virtual
Exercici 2019



3

ASSEMBLEA EXERCICI 2019
Un altre servei que s’ofereix a les persones sòcies des de l’any 2003 és el d’assistència i suport a la llar de la Fundació 

d’Acollida Santa Susanna. L’any 2019 van ser 58 les persones usuàries del servei amb una utilització total d’hores 

de 6.636. Aquestes persones es van estalviar entre totes 9.485,60, import que va assumir la Cooperativa com a 

subvenció.

Per tal de fomentar el Consum Responsable, la 

Cooperativa continua oferint informació en matèria 

de consum als butlletins, al web i a xarxes socials 

(Instagram i Twitter) amb el nom d’usuari @omic_

caldesmontbui. Pel que fa a la gestió de l’OMIC, 

l’any 2019 es van atendre un total de 813 persones. 

D’aquestes, 656 van ser consultes i 157 van derivar en 

reclamació. Les consultes més habituals continuen sent 

les de telefonia, tot i que, any rere any, van disminuint. 

Durant l’any es van resoldre 37 reclamacions per 

mediació favorable, 9 van passar a tràmit judicial i 643 es van resoldre a l’instant per la tècnica en Consum.

Sobre les plantes solars que tenim al sostre del pavelló de Sant Feliu de Codines i a la nau d’Electra Caldense a 

Caldes, aquestes continuen en la seva producció òptima i estable. Els ingressos resultants de la producció de la planta 

de Sant Feliu van ser de  29.263 euros i aquesta va produir 47.690 Kw. L’altra planta, que és propietat d’Electra 

70 (la societat que tenim al 50% amb Electra Caldense), i que està ubicada a la coberta de la nau de l’Electra al 

polígon la Borda, va obtenir uns ingressos per producció de 42.622 euros i va produir 79.922 Kw. Aquesta societat 

va tancar l’exercici 2019 amb un resultat positiu de 3.548 euros.

Es va fer un comparatiu de vendes de la benzinera situada a l’aparcament del Caprabo entre l’any 2018 i el 

2019 i es va confirmar que de nou vam superar els 3.000.000 de litres necessaris per poder obtenir la prima a l’èxit 

de vendes que estipula el contracte d’explotació amb Gasoils Rovira. Tot i així, des del Consell es continua treballant 

per poder millorar els resultats i incentivar les vendes. Cal tenir en compte, però, que el negoci no l’explota Coop70 

i qui fixa els preus és Gasoils Rovira.

Es va explicar també que el Consell Rector va decidir deixar aparcat el projecte de mobilitat sostenible que volíem 

portar a terme en col·laboració amb la cooperativa Som Mobilitat. Els problemes amb la formalització de la relació 

societària entre les dues Cooperatives i amb les seves persones sòcies, i la manca d’entesa amb l’Ajuntament per a 

poder aparcar el vehicle al pàrquing municipal i poder tenir-hi accés, van fer que el Consell prengués aquesta decisió.

A l’Assemblea que vam celebrar l’estiu del 2019, es va acordar constituir una cooperativa de segon grau, 

creada inicialment amb la cooperativa APINDEP i el Centre Democràtic, per a impulsar i donar suport a futures 

cooperatives d’habitatge que puguin sorgir.

A finals de juliol de 2019, just després de la nostra Assemblea, la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector 

i les Cooperatives va treure una línia de subvencions per a Projectes Singulars per fomentar l’economia social a la 

qual la Cooperativa, juntament amb APINDEP i el Centre Democràtic, es va presentar.

Aquest projecte té com a principals objectius:

•	 Crear una cooperativa de segon grau per tal d’impulsar la creació de cooperatives d’habitatges en règim de 

cessió d’ús i de lloguer. 

•	 Crear la primera cooperativa d’habitatges com a prova pilot i poder replicar el projecte un cop l’èxit estigui 

assegurat.

•	 Crear unitats de convivència per als nois i noies d’APINDEP de manera que contribuïm a crear comunitats que 

integrin diferents col·lectius socials amb diferents capacitats físiques i econòmiques.
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ASSEMBLEA EXERCICI 2019
El mes de desembre de 2019 va sortir la resolució en què ens concedien la subvenció i això ens compromet a assolir 

els tres objectius esmentats fins a l’abril del 2021. 

Quant a la gestió del patrimoni, es va recordar que l’any 2018 vam explicar que l’Ajuntament del Masnou havia 

posat en marxa un pla de dinamització del Mercat que ens feia ser optimistes a l’hora de poder trobar llogaters 

per les 2 parades que teníem buides des de l’any 2016. Finalment aquest pla no va donar els seus fruits i el Consell 

Rector va decidir renunciar a la concessió administrativa d’aquestes parades a favor de l’Ajuntament per tal de no 

continuar pagant les taxes anuals. Pel que fa al terreny de Sentmenat, continua aturat com a conseqüència de la 

situació econòmica general i del mercat immobiliari en concret i, en relació al pis del carrer Diputació de Barcelona, 

tot i tenir l’autorització de l’Assemblea per vendre’l, el Consell considera que amb la situació sanitària que estem 

vivint no és el millor moment i es tornarà a posar a lloguer mentre la situació no millori. La resta d’immobles propietat 

de la Cooperativa continuen llogats i sense cap incidència.

Un cop consolidada la feina de reorganització de l’endeutament de la Cooperativa, s’ha aconseguit minimitzar 

l’impacte que les despeses financeres tenen sobre el compte de pèrdues i guanys i s’ha reduït la despesa corrent al 

màxim. 

Aplicació de resultats d’exercicis anteriors. 

Es va explicar que la Cooperativa encara tenia part de les pèrdues que es van produir quan aquesta va aturar la seva 

activitat de distribució, pendents d’absorbir. Habitualment aquestes s’anaven absorbint amb els resultats positius que 

es produïen cada any i es va proposar a l’Assemblea, i aquesta ho va aprovar, aplicar-les totalment a les reserves que 

s’han generat al llarg dels anys de manera que els resultats, un cop fet això, es puguin destinar en la seva totalitat 

als Fons Socials.
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ASSEMBLEA EXERCICI 2019
Comptes anuals corresponents de l’exercici 2019 i aprovació de la proposta d’aplicació dels resultats de 

l’exercici.

El resultat del 2019 previ abans 

d’impostos va ser de 165.329,70 

euros que es distribueixen entre 

resultats cooperatius i extra 

cooperatius. 

Una vegada realitzada la dotació 

de les pèrdues d’exercicis anteriors 

abans esmentada, i satisfet l’impost 

sobre societats que correspon, es va 

proposar i aprovar per unanimitat 

que, tal i com marca l’article 36 dels 

Estatuts, aquests resultats es destinin 

a un Fons de Reserva Voluntari 

de caràcter irrepartible, atesa la 

condició legal d’entitat sense afany 

de lucre de la Cooperativa.

Modificació d’Estatuts. 

Un altre punt a tractar va ser la proposta de modificació d’Estatuts que es van aprovar per unanimitat i que, tan bon 

punt estiguin inscrits al Registre de Cooperatives, podreu trobar al nostre web. Aquestes modificacions responien a 

dues qüestions:

•	 La situació sanitària actual, amb les noves restriccions imposades per frenar la pandèmia, han aflorat un 

problema que moltes cooperatives tenim. Sobretot aquelles cooperatives amb molts anys d’antiguitat que 

no tenim contemplat als Estatuts la possibilitat de poder celebrar reunions societàries de manera virtual i no 

presencial. La Covid ens ha ensenyat noves formes de treballar i ens cal adaptar els Estatuts de manera que, 

en cas que sigui necessari, aquesta forma de reunió sigui possible. Tot i així, des de la Cooperativa sempre 

apostarem per les reunions presencials. Aquesta qüestió afecta els articles 48 i 59 dels nostres Estatuts.

•	 A la dotació dels Fons Socials Obligatoris de la Cooperativa. Es planteja una modificació per tal de minimitzar 

l’impacte fiscal al màxim. Aquesta qüestió afecta els articles 36 i 37 dels Estatuts.

Eleccions al Consell Rector. 

Enguany, per Estatuts, calia renovar alguns consellers i 

conselleres que finalitzaven el seu mandat l’any 2020. 

Van decidir presentar-se a la reelecció la Montserrat 

Gaspar, en Pepe Beunza, en Josep Romero, en Jordi 

Maspons i la Maribel Poch, els quals van ser nomenats 

de nou. Així doncs, un cop feta la distribució de càrrecs 

a la primera reunió de Consell després de l’Assemblea, 

la composició del Consell Rector de la Cooperativa és 

la següent:
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Amb l’inici del nou any els #apindèpics sumem un any més a la cafeteria l’Àgora 

de la Cooperativa 70 i enguany ja en celebrem dos! 

El que fa dos anys era només un projecte ple d’il·lusions i, per què no dir-ho, 

dubtes, ha esdevingut una realitat de la que n’estem tots ben cofois. 

Com bé ja sabeu, el passat mes d’octubre l’#apindèpic Oriol va deixar de ser 

usuari del Centre Ocupacional Apindep per passar a ser treballador de la nostra 

cafeteria. La inserció al món laboral de persones amb diversitat funcional és el 

nostre gran objectiu i el seu cumpliment ha estat, sense dubte, la millor notícia 

del 2020.

Aquest 2020 hem pogut seguir oferint els nostres esmorzars i berenars a 

la nostra cafeteria així com als serveis de càterings d’ajuntaments i entitats. 

Ens encanta poder oferir els nostres #apindepastissos més enllà de la nostra 

cafeteria! Gaudim buscant i cuinant les opcions que més s’adiuen a cada un de 

vosaltres podent ser, d’alguna manera, partíceps de la celebració.

Els #apindèpics hem acabat l’any 2020 entre lots i paneres nadalenques destinades a particulars, ajuntaments o 

empreses privades. Molts de vosaltres heu triat la nostra cafeteria com a lloc de recollida dels vostres encàrrecs. Els 

vostres somriures (darrera la mascareta) al veure els lots ha estat el nostre millor regal!

Sense dubte, la COVID ens ha fet canviar d’hàbits a tots. Des dels 

primers dies que vam poder reempendre l’activitat a la nostra 

cafetereria, els nostres clients han pogut gaudir d’un espai segur 

ja que les mesures de seguretat anti-COVID han estat la nostra 

premisa de funcionament. 

La COVID ha troncat la vida de tothom i la cafeteria l’Àgora 

d’Apindep, com la resta de comerç local, també n’ha patit les 

conseqüències. Les limitacions horàries i d’aforament ens han 

permès, però, realitzar altres activitats que teníem en ment però 

que encara no havíem pogut dur a terme.

Molts de vosaltres ja haureu vist el petit taller #apindèpic al nostre local. En ell, l’equip de la cafeteria hi elabora 

diferents obsequis amb valor social que els clients poden adquirir per un preu simbòlic. Els clauers de fusta o pedra 

van ser un èxit per Nadal i Sant Jordi vindrà carregat de roses i punts de llibre!

Però aquestes només són algunes de les sorpreses que us tenim preparades per enguany. Les descobrireu totes? 

 #lavidaésapindèpica!

L’Àgora d’APINDEP
Dos!

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.
*subjecte a mesures COVID marcades per la Generalitat

@agoraapindep  

Segueix-nos a xarxes i no et perdis cap novetat

@ApindepL

@lagoradapindep
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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES

Com ja s’ha informat per altres canals, a finals del 2020 es va constituir la cooperativa 

de 2n grau COOBERT, SCCL, integrada per APINDEP Ronçana SCCL, Cooperativa 70 

SCCL i el Centre Ateneu Democràtic i Progressista, amb l’objectiu principal d’impulsar 

habitatge assequible, sostenible i que aturi la cultura especulativa que ha existit amb 

l’habitatge.

Aquesta cooperativa, de forma inicial, es proposa optar al concurs públic per obtenir 

la cessió del dret de superfície del solar del polígon de La Salut, a Caldes de Montbui, 

ubicat en un terreny darrera l’Ajuntament, de titularitat pública, i en la que s’hi 

construirà un bloc d’habitatges, en règim cooperatiu, i amb una atribució d’ús de 

fins a 75 anys. En paral·lel, des de COOBERT ja s’està impulsant el primer grup que 

formarà la primera cooperativa d’habitatges per a optar a aquest concurs.

Les tres entitats entenem que aquesta nova forma de “propietat” cooperativa facilita l’accés a l’habitatge, ja que 

la primera aportació per finançar el projecte rondarà els 10 o 12 mil euros, i després es mantindrà aquest dret d’ús 

mitjançant el pagament d’una quota mensual que serà més assequible que la d’un lloguer.

Amb aquesta fórmula s’aconsegueix  un preu més econòmic per a l’accés a l’habitatge ja que la propietat del terreny 

on es construeix l’edifici no canvia de titularitat i, per tant, s’estalvien els costos d’adquisició del mateix. COOBERT 

a més, vol donar suport al grup en el procés de la promoció, en el finançament de la construcció, en la cohesió del 

grup, en la creació de dinàmiques de relació amb el barri i en totes aquelles qüestions que sorgeixin.

Per tant, estem davant d’una iniciativa que permetrà l’accés a l’habitatge de manera assequible tant a joves com a 

persones adultes, soles o en famílies diverses, així com a permetre la inclusió a col·lectius de persones amb diversitat 

funcional amb l’avantatge que, si el seu pla de vida canvia, podran cedir la seva participació a tercers, recuperant la 

inversió aportada. 

El passat dijous 21 de gener, va tenir lloc la primera trobada virtual del grup de persones interessades en constituir 

la 1a cooperativa d’habitatges a Caldes de Montbui.

La jornada va ser convocada per COOBERT, per tal d’anar dinamitzant i ajudant al grup a constituir-se i tirar endavant 

amb el projecte.

La reunió va comptar amb la presència d’una quarantena de 

persones interessades en el tema. Es va iniciar la sessió fent 

una roda de presentacions de les persones assistents on van 

poder plantejar les seves expectatives i allò que consideraven 

que ara per ara podien aportar al projecte.

Seguidament es va explicar per sobre els estudis que s’han 

realitzat des de COOBERT sobre el terreny “La Salut”, terreny 

que l’Ajuntament de Caldes ha anunciat que trauria a concurs 

públic per a la seva cessió.

Finalment, es van explicar les diferents fases que s’hauran de 

seguir per a dur a terme el projecte i els temps que s’hi haurà 

de destinar. Es va emplaçar els assistents a una segona reunió 

en els propers 10 dies per tal de continuar treballant i resolent 

els dubtes que hagin sorgit d’aquesta primera trobada.

Neix COOBERT, SCCL
Gestió d’habitatges cooperatius
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El confinament municipal i les restriccions comercials en vigor des del 7 de gener no alteren el dret a fer 

el canvi o devolució d’acord amb les condicions anunciades per l’establiment, que ha d’oferir una solució 

a la persona compradora per poder realitzar-lo tot i les restriccions.

Els consumidors i les consumidores conserven 

el dret al canvi i devolució de les compres de 

Nadal en els termes anunciats per l’establiment, 

malgrat les darreres restriccions a la mobilitat 

per fer front a la Covid-19, en vigor des del 7 de 

gener. L’Agència Catalana del Consum (ACC), 

del Departament d’Empresa i Coneixement, 

informa que si l’establiment ha anunciat 

l’admissió de canvis i devolucions, s’ha d’oferir a 

les persones consumidores una solució acordada 

per tal de poder efectuar-los.

En el context actual de confinament municipal 

i de restriccions comercials, els terminis per 

fer els canvis i les devolucions de les compres 

realitzades no es paralitzen. Tot i així, i d’acord amb el que estableix el Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, davant 

de la impossibilitat de fer el canvi o la devolució dins del termini establert per l’empresa –ja sigui perquè la botiga es 

troba en un altre municipi o bé perquè l’establiment roman tancat–, la consumidora no perd el dret a fer el canvi o 

la devolució d’acord amb les condicions anunciades per l’establiment.

En compres en establiments presencials, els canvis i devolucions només són obligatoris quan el producte no està en 

bon estat o bé l’establiment anuncia per qualsevol canal que els accepta com a deferència comercial. Si l’establiment 

anuncia que admet canvis o devolucions, ha d’informar de les condicions per fer-los, és a dir, quin és el termini, si hi 

ha excepcions o i si farà la devolució dels diners o un val de compra.  

Així doncs, si l’establiment continua obert o disposa d’algun canal d’atenció al client, l’ACC recomana a les persones 

consumidores que es trobin en aquesta situació que contactin amb la botiga o l’empresa per trobar una solució 

acordada.

En aquells casos en què resulti impossible contactar amb l’empresa o bé sorgeixi qualsevol desavinença amb 

l’establiment, un cop s’aixequin les restriccions les consumidores tindran 14 dies per reclamar a la botiga el canvi o 

la devolució. L’empresa disposa de 60 dies per arribar a un acord amb la consumidora. En cas que l’establiment i la 

persona compradora no arribin a cap acord en aquest termini màxim de 60 dies, la consumidora té dret a presentar 

una reclamació per exigir el compliment de les condicions que oferia l’establiment en el moment de la compra. Les 

reclamacions les pot presentar al servei públic de consum del seu municipi o comarca o a través del formulari web 

de l’Agència Catalana del Consum.

Els consumidors conserven el dret a fer canvis i 
devolucions de les compres de Nadal, malgrat les 
restriccions per la Covid-19 

Agència Catalana del Consum
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*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Canvis-i-devolucions-regals-de-Nadal a data 19 de gener 

de 2021

Les compres online no s’han vist afectades per les restriccions 

decretades i, per tant, continua sent d’aplicació la normativa 

general, que contempla el dret de desistiment, amb la 

possibilitat de retornar el producte en el termini màxim de 

14 dies un cop es rep. En queden exclosos els productes 

personalitzats o fets a mida; aquells que es fan malbé 

ràpidament, com ara aliments; o els serveis que tenen una 

data concreta de prestació, com ara bitllets de transport, 

entrades per a espectacles o reserves d’hotel.

Recomanacions per a les compres en rebaixes

Els establiments comercials no estan obligats a fer rebaixes, però si en fan, han de complir un seguit de requisits:

•	 Els productes han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a preu no rebaixat, sinó es tractaria de 

saldos –és a dir, productes deteriorats, amb desperfectes o obsolets –o liquidacions– per esgotar l’existència de 

determinats productes davant de situacions concretes, com ara el tancament de la botiga o un canvi de local–.

•	 Han de mostrar el preu original i el preu rebaixat o el percentatge de descompte.

•	 Els descomptes poden ser només per a determinats articles de l’establiment, però els articles rebaixats han 

d’estar separats i diferenciats clarament d’aquells que no tenen rebaixa o descompte.

Si es compra en establiments presencials, cal informar-se de la possibilitat de fer canvis i devolucions, ja que en 

aquest cas les botigues no estan obligades a acceptar-los si el producte està en bon estat, tret que ho anunciïn.
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PROGRAMACIÓ
GENER - MARÇ

Cursos i tallers

Actualment els cursos no s’estan realitzant, fins a nou avís, complint amb les 
mesures per aturar la COVID, marcades per la Generalitat.

A tots els cursos i activitats s’apliquen totes les mesures possibles per a facilitar 
un entorn el màxim de segur possible. 

Tenim protocols elaborats que pots consultar.

Els dilluns de 6 a 7 de la tarda i de 7 a 8 

del vespre

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

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 la tarda o de 6 a 7 del vespre

Els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, 

o de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre

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

Grup joves:

Els dimarts de 7 a 8

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
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Salut · Esport

Teatre per a totes les edats

Tens ganes de començar el nou any amb energia renovada 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 Carla Otero, sòcia de Cooperativa 70, actriu i pedagoga teatral.

Infants: els divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda

Joves: els divendres de 4 a 5:25 de la tarda

Adults: els divendres de 6:35 de la tarda a 8 del vespre 

Preu infants: 30 euros mensuals

Preu joves i adults: 35 euros mensuals

PENDENT DATA D’INICI · Classe de prova GRATUÏTA (cal inscripció prèvia) 

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.

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 

Sense places · apunta’t a la llista d’espera
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L’1 de febrer comencen 

les inscripcions a les proves 

per als certificats de català 

de Política Lingüística

El període per presentar les sol·licituds és des del dilluns 
1 fins al dimecres 17 de febrer. El pagament de les taxes 
es pot fer de l’1 al 18 de febrer, fins a les 22 h.

Aquestes proves, que són de caràcter anual, es 
convoquen per obtenir els certificats de llengua catalana 
en cinc nivells: 

nivell bàsic (A2)

nivell elemental (B1)

nivell intermedi (B2)

nivell de suficiència (C1) 

nivell superior (C2). 

L’apunt
CORONAVIRUS, ELEGIT

    NEOLOGISME DE L’ANY     

                 2020

L’Observatori de Neologia (OBNEO) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC) han llançat per setè any consecutiu una crida oberta a participar en la tria del neologisme de l’any. 

De la llista dels deu candidats d’enguany —tots relacionats amb la pandèmia—,

la paraula guanyadora del «Neologisme de l’any» ha estat coronavirus (15,8 %). 

El segon, el tercer i el quart lloc han estat, amb pocs vots de diferència, per a videotrucada (12,8 %), conspiranoic 

-a (12,3 %) i mascareta (12,1 %).

La resta de candidats han rebut els percentatges de vot següents: 

teletreballar (10,4 %) , infodèmia (9,9 %), grup bombolla (9,6 %), desconfinament (7,3 %) ,traçabilitat (6,4 %), 

desescalada (3,2 %).

Així doncs, si la Secció Filològica de l’IEC ho considera oportú, la paraula coronavirus podria aparèixer aviat en el 

Diccionari de la llengua catalana, com ho han anat fent els neologismes guanyadors dels anys anteriors.

Font: Institut d’Estudis Catalans

La inscripció es pot formalitzar telemàticament mitjançant 
la pàgina web Tràmits gencat o bé, presencialment, a 
les Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya.  Les proves estan obertes a qualsevol persona 
de 16 anys o més i no cal tenir cap titulació acadèmica 
prèvia per fer-les.

Els exàmens es duran a terme a 18 municipis (Barcelona, 
Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, 
Manresa, Mataró, Perpinyà, Reus, Sabadell, Tarragona, 
Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova 
i la Geltrú) entre el 8 de maig i el 19 de juny, segons la 
localitat i el nivell. 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proves-per-a-lobtencio-de-certificats-de-llengua-catalana%3Fcategory%3D7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/calendari_i_localitats/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/calendari_i_localitats/
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Sabies que...
Es va presentar el lèxic A rodar. Lèxic de ciclisme. Pedalem en català! a 
Caldes de Montbui?

Abans de Nadal i en línia es va presentar la publicació A rodar. Lèxic de ciclisme. 

Pedalem en català!, elaborada pel Centre de Normalització Lingüística del Vallès 

Oriental (CNL) i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, conjuntament amb el TERMCAT, 

i la col·laboració dels tècnics i membres de diversos clubs ciclistes de la comarca.

L’acte el va presidir l’alcalde, Isidre Pineda i Moncusí, i la directora general de Política 

Lingüística, Ester Franquesa i Bonet, amb la participació del director del TERMCAT, 

Jordi Bové i Salvadó. 

Des del 2015 el CNL edita periòdicament un vocabulari relacionat amb alguns dels 

esports de més pràctica a la comarca, que després es treballa amb els monitors dels 

clubs i de les activitats extraescolars dels infants i joves amb l’objectiu de normalitzar 

termes específics que habitualment no es fan servir correctament en català.

 El setembre de 2014 es va presentar Cinc contra cinc. Lèxic del futbol sala. Juguem-

hi en català!; el  novembre 2016, De cap a l’aigua. Lèxic de natació. Nedem en 

català!, i el 2020 va ser el torn del lèxic A rodar. Lèxic de ciclisme. Pedalem en català!

A rodar. Lèxic de ciclisme. Pedalem en català! consta, igual que els dos que el precedeixen, d’un text central, 

que explica una sortida familiar en bicicleta; d’un glossari amb els termes més usuals en la pràctica no professional 

d’aquest esport, amb la categoria lèxica i la definició corresponent, i de la imatge d’una bicicleta on apareixen els 

noms de les diferents parts. El lèxic conté formes de caràcter popular o informal al costat d’altres de més formals.

Plaça de la Font del Lleó, 11 

Caldes de Montbui

(cita prèvia)

634 757 151

93 862 70 24     

A/e: caldes@cpnl.cat

Per a més informació:

Vols practicar la llengua catalana?

Vols ajudar les persones que volen 
practicar-la?

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

https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions/1081/cinc-contra-cinc-lexic-del-futbol-sala-juguem-hi-en-catala
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions/1081/cinc-contra-cinc-lexic-del-futbol-sala-juguem-hi-en-catala
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions/1264/de-cap-a-laigua-lexic-de-natacio-nedem-en-catala
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions/1264/de-cap-a-laigua-lexic-de-natacio-nedem-en-catala
https://www.cpnl.cat/media/upload/pdf/A%2520Rodar.%2520Le%25CC%2580xic%2520de%2520ciclime.%2520Pedalem%2520en%2520catala%25CC%2580_1604489353.pdf
mailto:caldes%40cpnl.cat
https://www.vxl.cat/%3Ffbclid%3DIwAR1FZGm2aFqLvjYkDFPh_7kfyJAjBHLEovuPDcusZt_CDxRFbUGyBQM-aVo
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Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.  

(Núm. 95 - gener 2021) 

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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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

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 en 

la primera visita 

661393957 · www.terapiacaldes.cat

@martaterapiacaldes     (Instagram)

Marta López Juncosa     (Facebook)
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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

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)

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
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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

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
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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

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 

*Pot veure’s modificat per adaptar-se a les mesures per aturar la COVID marcades per la Generalitat


