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ASSEMBLEA EXERCICI 2020

Assemblea General Ordinària
Exercici 2020

El passat 22 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de Cooperativa 70, al Local Social.
La voluntat del Consell Rector era convocar l’Assemblea a finals de juny del 2021 de manera presencial però, veient
l’evolució de la pandèmia, i emparats pel RD 47/2020, de 24 de novembre, va decidir posposar-la a finals d’any a
l’espera que la situació fos millor i ens permetés poder-la celebrar amb més garanties.
Pel que fa a l’Informe de gestió, tornava a resultar estrany
que a les acaballes del 2021 expliquéssim què vam fer l’any
2020, any en què es va iniciar la pandèmia i on es va paralitzar
tot al mes de març. Cal destacar que ha estat una època en la
què el Consell Rector s’ha centrat en poder superar aquesta
situació de la millor manera possible, fent front als seus alts i
baixos pel que fa a confinaments, risc de contagi, restriccions i
tot allò que ha comportat la Covid.
La dinamització del Local Social va ser un dels sectors més
afectats per la pandèmia, ja que vam haver de paralitzar tota
activitat al març i es va suspendre fins que la situació millorés.
Tot i així, el servei de Classes de reforç CoopEduca es va anar
activant sempre que se’ns permetia, ja que aquest servei
l’imparteix una treballadora de la cooperativa en plantilla, cosa que facilitava l’activació intermitent de l’activitat.
Pel que fa a la cafeteria, tot i no ser una activitat pròpia de la Cooperativa ja que està gestionada per APINDEP
des de primers del 2019, s’està veient molt afectada per la pandèmia. Aquesta va arribar després d’un any de
funcionament de la cafeteria, moment en què s’havia fet una valoració molt positiva de la seva evolució on el
creixement de l’activitat era evident i constant. Com en tota la restauració però, van haver de tancar les portes i no
ha estat fins el darrer trimestre del 2021 que han pogut reprendre la seva activitat de manera gairebé normal.
Quant a la massa social de la Cooperativa, l’any 2020 hi va haver 41 noves incorporacions amb una mitjana
d’edat de 48,5 anys i es van produir 5 baixes. Des del canvi d’activitat l’any 2003, la massa social s’ha incrementat
en 1.637 persones. El número de persones sòcies total a final d’any 2020 va ser de 4.079.
Pel que fa a la distribució del gasoil de calefacció a domicili que Gasoils Rovira ofereix a les persones sòcies,
l’any 2020 es van servir 358 comandes a domicili amb un total de 289.628 litres. Les persones sòcies que es van
subministrar de gasoil de calefacció van obtenir un descompte, entre totes, de 2.316 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 2020 es van vendre 398.804 litres a
les sòcies, la qual cosa va representar un descompte directe de 7.976 que correspon als 0,02 cèntims per litre pactats
com a descompte. Aquest també ha estat un sector que s’ha vist afectat per la pandèmia degut als confinaments i
restriccions de mobilitat que es van implantar per a fer front a aquesta.
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 Santa Susanna. L’any 2020 van ser 53 les persones usuàries dels serveis amb una utilització total d’hores
de 6.032. L’import total que les persones sòcies usuàries d’aquest servei es van estalviar va ser de 8.456,20 euros, és
a dir, que la Cooperativa va assumir aquest import com a subvenció.
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Per tal de fomentar el Consum Responsable, la Cooperativa ha continuat oferint informació en matèria de consum
als butlletins, al web i a les xarxes socials (Instagram i Twitter) amb el nom d’usuari @omic_caldesmontbui. Pel que
fa a la gestió de l’OMIC, l’any 2020 es van atendre un total de 935 persones. D’aquestes, 733 van ser consultes
i 202 van derivar en reclamació. Per primer any, les consultes sobre telefonia s’han vist superades per aquelles que
tenen relació amb els viatges. El motiu és la cancel·lació de viatges per les restriccions de mobilitat decretades pels
successius estats d’alarma tant a nivell nacional com internacional.
En relació a les plantes solars que tenim al sostre del pavelló de Sant Feliu de Codines i a la nau d’Electra Caldense
a Caldes, aquestes estan en la seva producció òptima i estable. Pel que fa als ingressos resultants de la producció, la
planta de Sant Feliu l’any 2020 ens va reportar 30.585 euros i va produir 51.968 Kw. Aquesta planta és propietat
íntegrament de la Cooperativa i s’amortitzarà totalment aquest any 2021. 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 40.154 euros i va produir 76.776 Kw.
Quant a la benzinera situada a l’aparcament del Caprabo, es va fer un comparatiu de vendes entre l’any
2019 i el 2020 i, malgrat la pandèmia, i la davallada important de vendes de carburant conseqüència dels diversos
confinaments, es van superar de nou els 3 milions de litres necessaris per poder obtenir la prima a l’èxit de vendes.
En l’àmbit de la cooperació i del foment de l’economia cooperativa, a l’Assemblea del 26 de juny del 2019, es va
aprovar la participació de Cooperativa 70 en la constitució d’una cooperativa de segon grau per promoure
l’habitatge cooperatiu, juntament amb APINDEP Ronçana i El Centre Democràtic. El dia 6 d’octubre de 2020 es va
celebrar l’Assemblea de constitució de la cooperativa Coobert, Gestió d’habitatges cooperatius, SCCL. Aquesta
cooperativa té per objectiu impulsar la creació de cooperatives d’habitatges en règim de cessió d’ús, creant un model
d’habitatge divers, sostenible socialment, mediambientalment i econòmicament. A més, es vol incidir al mercat de
l’habitatge, inicialment a Caldes, per fer possible un accés més fàcil a l’habitatge amb un model on la diversitat sigui
una característica i creant una
oferta a millor preu que sigui
replicable per tal d’influir a
llarg termini en la rebaixa de
preus generals.
Durant el 2020, un cop ja es
va disposar de l’eina que ha de
permetre impulsar projectes
d’aquestes

característiques,

les 3 entitats que formen
Coobert es van centrar en
impulsar el grup de persones interessades en formar la primera cooperativa d’habitatges que es va constituir el
mes de març de 2021 amb el nom de Matís Calderí, sccl.
Quant a la gestió del patrimoni, el pis del carrer Diputació, tot i tenir l’autorització de l’Assemblea per vendre’l
si s’esqueia, a conseqüència de la Covid i la dificultat per poder executar-ne la venda, el Consell es va replantejar
la situació i es va tornar a llogar. La resta d’immobles propietat de la Cooperativa continuen llogats i sense cap
incidència, a banda del terreny de Sentmenat que continua aturat.
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.
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Comptes anuals i proposta d’aplicació de resultats.
El Director va fer una explicació detallada tant del Compte de Resultats com del Balanç, que totes les sòcies van
tenir l’oportunitat de consultat abans de la celebració de l’Assemblea. El resultat del 2020 abans d’impostos va
ser de 110.103,89 euros i es va explicar quines són les diferències fonamentals amb l’exercici anterior derivades
majoritàriament per l’impacte de la Covid.
ACTIU

ANY 2020

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Immobilitzacions materials
Inversions immobiliàries
Inver. empreses associades
Inversions financeres a llarg
ACTIU CORRENT
Existències
Deutors cials. i altres comptes a cobrar
Clients i prest. de serveis a curt
Altres Deutors
Inversions a curt termini emp.grup
Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius liquids equiv.

6.254.662,31

TOTAL ACTIU

6.864.982,58

ANY 2019

458.687,17
5.722.066,34
65.315,12
8.593,68
610.320,27
1.000,00
18.363,46
13.254,60
5.108,86
17.440,32
710,00
23.248,61
549.557,88

PASSIU

6.385.072,11 FONS PROPIS
Reserves
532.374,87 Pèrdues d'exercicis anteriors
5.767.204,00 Resultat de l'exercici
76.582,11 PASSIU NO CORRENT
8.911,13 Provisions a llarg termini
526.523,69 Capital Reemborsable exigible
1.000,00 Deutes a llarg termini
58.423,79 Deutes amb entitats de crèdit
3.960,98 Altres passius financers
54.462,81 PASSIU CORRENT
14.000,00 FEPC a curt
10,00 Capital Reemb. exigible a curt
763,83 Provisions a curt
452.326,07 Deutes a curt termini
Creditors cials.
6.911.595,80 TOTAL PASSIU

ANY 2020
4.508.677,93
4.423.534,57
0,00
85.143,36
1.945.439,31
7.262,01
149.807,67
1.788.369,63
1.649.152,97
139.216,66
410.865,34
11.010,31
54,03
29.866,61
309.874,79
60.059,60
6.864.982,58

ANY 2019
4.487.529,43
5.054.205,48
-702.548,47
135.872,42
2.070.280,13
7.262,01
149.303,76
1.913.714,36
1.742.511,08
171.203,28
353.786,24

283.357,86
70.428,38
6.911.595,80

En aquest mateix punt es va presentar el pressupost per l’any 2021, que el Consell Rector va preveure d’una manera
molt conservadora, i s’explica que aquest s’està complint sense grans desviacions de manera que es preveu tancar el
2021 amb un resultat molt similar al del 2020.
Pel que fa a l’aplicació dels resultats de l’exercici, el Consell Rector va proposar a l’Assemblea fer-ho d’acord amb allò
que estipula l’article 36 dels Estatuts Socials. Així doncs, la proposta que es va fer i que es va aprovar per unanimitat
va ser la següent:
El 75% dels resultats, s’apliquen al Fons de Reserva Obligatori i el 10% al Fons d’Educació i Promoció Cooperatiu.
Un cop fetes aquestes dotacions, i satisfet l’impost de societats, els excedents sobrants es destinen al Fons de
Reserva Voluntari irrepartible.
A la següent imatge es mostra com es fa la distribució dels resultats:

Pel que fa al nomenament de l’empresa que
ha de realitzar l’Auditoria de l’exercici 2021,
l’Assemblea va aprovar per unanimitat que fos

(1) Resultat Abans dotació FEPC i impostos
(2) Dotació al FEPC proposta del 10%
(3) Dotació al FRO el 75%
(4) Cost de l'Impost de Societats 2020
Excedent de la Cooperativa (1)-(2)-(4)

Audiaxis Auditores, SLP, qui la faci, que ha estat la

Base de repartiment:
Excedent de la cooperativa

mateixa que ha realitzat la del 2020.

Aplicació:

I sense preguntes, dubtes o suggeriments per part
de les persones sòcies assistents, el President va
donar per finalitzada l’Assemblea.

Fons de Reserva obligatori (75%)
Fons de Reserva voluntari (excedents lliure disposició)
Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors
TOTAL

Resultat
Abans dotació
FEPC i
impostos
110.103,09
11.010,31
82.577,32
13.949,42
85.143,36

85.143,36
82.577,32
2.566,04
85.143,36
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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES

L’Àgora d’APINDEP
Un, dos, tres!
Doncs sí, els #apindèpics ja fa TRES ANYS que vam iniciar el projecte d’inserció laboral per a persones usuàries del
Centre Ocupacional APINDEP a la cafeteria L’ÀGORA.
Durant aquest temps els nois i les noies amb diversitat funcional que treballen o realitzen les pràctiques a la cafeteria
de Cooperativa 70 s’han pogut endinsar en un món completament desconegut per a ells. Noves feines, noves
pautes, noves cares, ...han estat tots incorporats a la rutina d’una manera més que notable. L’evolució de tots i cada
un d’ells a l’hora de realitzar les tasques i d’interactuar amb vosaltres segueix sent espectacular.
Han estat tres anys de noves experiències, coneixements, aprenentatges i, sobretot, de somriures.
Un cop més us volem agrair la vostra confiança, suport i paciència. Sabem que el somriure (ara amagat rere la
mascareta) i les bones paraules que teniu amb nosaltres són sincers. GRÀCIES!
Esperem seguir sumant anys amb vosaltres durant molt i molt de temps.
CUINA AMB MI: GALETES DE COCO
Ingredients
•

160 g de farina

•

60 g de coco ratllat

•

100 g de mantega a temperatura ambient

•

2 culleradetes de llevat en pols

•

60 g de sucre (blanc o morè, com preferiu)

•

1 ou

•

1 culleradeta d’essència de vainilla

Si voleu seguir les nostres receptes de cuina,
no us perdeu els programes CUINA AMB MI
del CANAL SET (Santa Eulàlia Televisió)

Procediment

disponibles a Youtube.

Preescalfeu el forn a 180ºC. Cobriu la safata del forn amb paper per a forn (paper vegetal sulfuritzat).
Mescleu la mantega a temperatura ambient amb el sucre i bateu-ho bé amb les varetes elèctriques fins
aconseguir una crema suau i blanquinosa. Incorporeu-hi l’essència de vainilla i l’ou sense deixar de batre.
Afegiu-hi el coco i, a continuació, la farina i el llevat en pols tamisats. Mescleu-ho bé fins que tots els ingredients
s’hagin integrat els uns amb els altres.
Per fer les galetes, empolsineu la taula de treball amb una mica de farina. Poseu-hi la massa i repartiu-la amb
l’ajuda d’un rodet, fins a obtenir una làmina de mig centímetre de gruix.
Talleu les galetes amb la forma desitjada i col·loqueu-les a la safata prèviament preparada.
Fornegeu les galetes a 180ºC fins que comencin a daurar-se (entre 15 i 20 minuts depenent del forn).
Bon profit!
Segueix-nos a xarxes i no et perdis cap novetat
@lagoradapindep

Horari:

@ApindepL

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.

@agoraapindep
Contacte: agora@apindep.cat / 93 865 54 23
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CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum
La nova factura elèctrica
Des de l’1 de juny, la factura de la llum i la manera de calcular-ne el consum ha canviat per a totes les
persones consumidores amb un contracte de subministrament domèstic.
El TERMCAT, amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia i de l’Agència Catalana del Consum, ha creat el
diccionari en línia Terminologia de la factura elèctrica, per contribuir a aclarir els termes que giren a l’entorn d’aquest
canvi tarifari estatal.

Logotip
Logotip de l’empresa comercialitzadora amb la qual teniu contractada una tarifa de llum concreta, atès que és
l’encarregada de vendre l’energia elèctrica i de facturar segons les lectures de comptador que fa l’empresa distribuïdora
d’electricitat (empresa que s’encarrega d’estendre les xarxes de distribució d’electricitat i de fer-la arribar als punts de
subministrament, d’instal·lar i de llegir els comptadors i de reparar les avaries i les apagades).
Hi ha comercialitzadores de mercat regulat, que són aquelles que venen l’energia exclusivament amb la tarifa
fixada pel Govern, l’anomenada PVPC (preu voluntari per al petit consumidor). Si escau, també ofereixen el bo social
(descompte adreçat als col·lectius de consumidors econòmicament o socialment més vulnerables), però cap altre
servei ni descompte. Consulteu la llista d’empreses comercialitzadores d’electricitat que ofereixen preu regulat.
Les comercialitzadores de mercat lliure venen l’energia amb les tarifes que fixen elles mateixes, a les quals poden
sumar-hi descomptes i promocions per fer-les més atractives.
Dades de la factura i Resum de la factura
En “Dades de la factura” hi ha de constar l’import a pagar, el número de factura, el període de consum i la data en
què us la cobraran.
I en “Resum de la factura”, tots els conceptes que inclou, amb el desglossament dels imports corresponents a
cadascun i l’import total que pagareu.
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Dades de la persona titular
Nom i adreça de la persona titular del contracte a efectes de comunicació.
Dades del contracte
Els conceptes més destacats són:
•

Tipus de contracte o tarifa: pot ser PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) que vol dir que teniu
contractada una tarifa de mercat regulat, és a dir, amb preus fixats pel Govern. Si la vostra tarifa no és PVPC,
aleshores teniu contractat el servei amb una empresa comercialitzadora de mercat lliure, és a dir, que ven
l’energia amb les tarifes que fixa ella mateixa, no el Govern.

•

Potència contractada: és a dir, la quantitat d’energia elèctrica que podeu consumir en un moment concret.
Ara n’hi ha dos, una més cara per al període de potència punta, P1 (entre les 8 i les 0 h dins la setmana
laboral), i una altra de més econòmica per al període de potència vall, P2 (entre les 0 i les 8 h dins la
setmana laboral, i tots els caps de setmana i festius estatals durant les 24 hores del dia).

•

Peatge de transport i distribució de l’electricitat: Import regulat que serveix per a pagar l’ús de la xarxa
elèctrica de transport i distribució que connecta els punts de subministrament amb les centrals de producció.

•

Número de comptador.

•

CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament): clau de 20 o 22 dígits alfanumèrics que identifica cada
habitatge que rep electricitat.

Informació del consum elèctric
Informació sobre el consum elèctric dels darrers 14 mesos o el que hi hagi disponible en cas dels clients nous,
mostrat en forma de gràfic de barres amb un color diferent per a cada període tarifari. Els colors han de ser
els mateixos per als diferents mesos. El consum mitjà es mostra amb una línia horitzontal d’un color diferent a
la resta.
Si es tracta d’un consum estimat, el color de les barres ha de ser diferent.
Destí de l’import de la factura
Desglossament de l’import de la factura en funció del tant per cent que es destina a pagar el consum, els impostos,
el peatges de transport i distribució, etc.
Informació sobre reclamacions
Les empreses de subministraments bàsics han de disposar d’un telèfon gratuït per a reclamacions, que ha
de constar en les factures i els contractes. A més, han d’informar si estan adherides a algun organisme de resolució
alternativa de conflictes de consum.
Davant de qualsevol controvèrsia pel que fa a la prestació del servei –disconformitat amb els imports facturats,
altes o canvis de contracte sense consentiment, etc.–, cal que reclameu a l’empresa comercialitzadora i si la
resposta no és satisfactòria, o no en rebeu cap, adreceu-vos als organismes públics de consum per mirar
de resoldre la reclamació mitjançant els mecanismes extrajudicials i gratuïts de la mediació i l’arbitratge de
consum.
D’altra banda, si detecteu indicis d’infracció, tant en matèria de consum –publicitat enganyosa o clàusules abusives–
com pel que fa a la normativa del sector elèctric –per exemple, alteracions en el preu–, podeu omplir el formulari de
denúncia perquè s’efectuïn les comprovacions oportunes.
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Desglossament de la factura
Els conceptes principals que inclou són:
•

Facturació per potència contractada: és un terme fix i ara hi consten dos imports, un per a la potència
contractada en horari punta, P1, i un altre que fa referència a la potència en horari vall, P2.

•

Facturació per excessos de potència: penalització que es factura en funció de les vegades que se supera la
potència contractada.

•

Facturació per energia consumida: varia en funció de l’energia que es consumeix. Ara es desglossa en 3
apartats en funció del tram horari en què s’ha consumit l’electricitat:

•

P1 (horari punta durant el qual el preu de la
llum és més car: entre les 10 i les 14 h i entre
les 18 i les 22 h dins la setmana laboral)

•

P2 (horari pla, entre les 8 i les 10 h, les 14 i les
18 h i les 22 i les 0 h dins la setmana laboral)

•

P3 (horari vall durant el qual el preu és més
baix: entre les 0 i les 8 h dins la setmana
laboral i tots els caps de setmana i festius
estatals les 24 hores del dia)

•

Descompte per bo social: només s’aplica a consumidors econòmicament o socialment més vulnerables. Per
a beneficar-se’n cal tenir contractada la tarifa PVPC.

•

Impost d’electricitat.

•

Lloguer del comptador: si l’equip de mesura és de lloguer, us aplicaran aquest preu regulat cada mes.

•

IVA: pot ser del 10% o del 21% en funció de la potència contractada i del preu mitjà mensual del mercat
majorista de l’electricitat (la reducció al 10% és temporal, fins al desembre de 2021).

•

Import total a pagar.

Informació per al consumidor
Recull informació general sobre el tipus de tarifa contractada, la possibilitat de contractar una tarifa diferent i sobre
el comparador de tarifes de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).
Origen i impacte ambiental de l’electricitat consumida
Informació sobre l’origen de l’electricitat consumida i l’impacte sobre el medi ambient pel que fa a emissions de CO2
i residus.
*Article consultat, i copiat de https://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/subministraments-basics/llum/nova-factura-electrica/ a data 28 de
desembre de 2021
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Agència Catalana del Consum
Informació sobre les noves restriccions per la COVID
Abans de contractar serveis relacionats amb un viatge, informeu-vos detalladament de les possibles
restriccions i dels requisits que haureu de complir per anar al lloc de destí. A més, reviseu molt bé les
condicions de contractació, especialment les condicions aplicables en cas d’anul·lació del viatge.
En els darrers dies i setmanes diversos països han començat a aplicar mesures més restrictives per als viatgers amb
l’objectiu de fer front a les noves onades de contagis per COVID i, en alguns casos com ara el d’Àustria, es tornen a
aplicar confinaments totals.
D’altra banda, a casa nostra, va entrar en vigor el certificat COVID per accedir a establiments de restauració i
gimnasos.
Aquests són els dubtes més freqüents:
1. Quines són les recomanacions bàsiques?
•

Informeu-vos detalladament de les possibles restriccions i dels requisits que haureu de complir per poder fer
el viatge, és a dir:

•

•

Si en teniu prou amb el passaport de vacunació

•

Si us caldrà alguna prova més com ara una PCR

•

Si us heu de registrar prèviament en algun fitxer de viatgers

•

Si us imposen algun tipus de confinament, etc.

És responsabilitat de la persona que viatja complir tots els requisits necessaris per poder entrar al lloc de destí,
perquè si no els compliu, podríeu perdre el viatge i no tindríeu dret a reclamar, si la responsabilitat ha estat
vostra. Per tant, consulteu abans tots aquests requisits pel que fa a:

•

•

Les condicions del país o la zona de destí

•

Les condicions que fixa el transportista (la companyia aèria, per exemple)

I si teniu intenció de viatjar per la Unió Europea podeu consultar el web Re-open EU que ofereix informació
actualitzada de les condicions sanitàries a cada estat membre i de quins requisits es demanen per poder-hi
viatjar.

2. Què haig de tenir en compte sobre les condicions del viatge i els serveis contractats?
A banda dels requisits per viatjar al destí, quan contracteu qualsevol servei relacionat amb un viatge heu
de revisar i tenir molt clares les condicions de contractació i, sobretot, les condicions aplicables en cas
d’anul·lació del viatge, ja que si finalment no podeu viatjar per qualsevol motiu aliè a l’empresa que dona el servei,
us aplicaran les condicions que hagueu acceptat en el moment de la contractació (anul·lació gratuïta, anul·lació amb
penalitzacions, possibilitat de fer un canvi de data, bescanvi per un val, etc.).
En el cas concret dels bitllets d’avió, si el vol no es cancel·la però vosaltres no podeu volar per qualsevol motiu, o bé
decidiu que ja no us interessa fer aquell viatge, us aplicaran les condicions de contractació, per tant, podria ser que
l’empresa us ofereixi un val de viatge per gastar més endavant, però d’altres només ofereixen la possibilitat de fer un
canvi de dates i normalment aquets canvi té un cost. Per tant, abans de reservar un vol:
•

Reviseu les condicions que us aplicaran si sorgeix qualsevol problema que impedeix viatjar

•

Compareu les opcions que donen les diverses línies aèries per triar aquella que més us interessi o aquella que
ofereixi millors condicions segons les vostres necessitats
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3. Si la companyia aèria cancel·la un vol, puc reclamar la devolució dels diners?
En aquest cas sí que teniu tot el dret a reclamar el retorn íntegre dels diners que hagueu pagat, ja que la
responsabilitat no seria vostra, sinó de l’empresa que deixa de prestar el servei.
Si la companyia aèria cancel·la un vol, com a passatgers teniu dret a reclamar el retorn dels diners que hagueu pagat
pel bitllet. Així ho estableix la normativa europea que regula les compensacions econòmiques que han de rebre
els passatgers en casos de cancel·lació, denegació d’embarcament per sobrereserva (overbooking) o grans retards.
Per tant, en cas de cancel·lació sempre teniu dret al reemborsament dels diners del bitllet, i si us ofereixen qualsevol
altra solució, com ara un val per gastar més endavant, aquesta ha de ser voluntària i és el consumidor qui ha de
decidir si l’accepta o no, mai no us la poden imposar.
Recordeu que si la cancel·lació és per
causes de força major -és a dir, uns fets
excepcionals i inevitables-, no tindreu dret a
rebre compensacions o indemnitzacions
addicionals, només el retorn de les
quantitats pagades.
En el cas de les cancel·lacions per la
COVID, es considera una situació de
força major que no és responsabilitat de
les companyies aèries, per aquest motiu
només teniu dret al retorn dels diners que
heu pagat i no a compensacions addicionals.
4. Si no puc viatjar, bé perquè el país de destí prohibeix l’entrada o bé perquè les restriccions o els
confinaments que s’apliquen m’impedeixen gaudir dels serveis que havia contractat, puc reclamar alguna
cosa?
En aquests casos, recordeu que encara contínua vigent la normativa aprovada amb motiu del primer estat d’alarma
(Reial decret 11/2020), que diu que en casos d’impossibilitat de prestar el servei, el consumidor té dret al
reemborsament i només se li poden descomptar les despeses financeres que hagi tingut l’empresa com a
conseqüència de la gestió del reemborsament.
Els reemborsaments s’haurien de reclamar seguint el procediment extraordinari fixat per a aquests supòsits
(14-60-14 dies), és a dir: reclamació a l’empresa dins dels primers 14 dies des del moment en què resulta impossible
gaudir o rebre el servei contractat, a partir d’aquest moment 60 dies en què l’empresa pot negociar amb el consumidor
possibles solucions i si no s’arriba a cap acord, l’empresa ha de tornar els diners en 14 dies més com a màxim.
En tot cas, ha de quedar perfectament demostrat i acreditat que aquesta impossibilitat de gaudiment és
com a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats competents en el lloc de destí del viatge i
que això impedeix realitzar el viatge o gaudir amb normalitat dels serveis contractats.
Per tant, es tractaria de situacions de força major que impedeixen que el servei es pugui donar amb normalitat.
5. La contractació d’un assegurança de viatges és una bona solució?
Si teniu contractada alguna assegurança o bé la voleu contractar expressament pel viatge, haureu de revisar
detalladament les condicions de la pòlissa per comprovar si cobreix aquests supòsits o pel contrari en queden
exclosos.
Per tant, abans de decidir-vos a contractar qualsevol assegurança de viatge, assegureu-vos que inclou tots els motius
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pels quals la contractem, ja que ara és habitual que algunes pòlisses excloguin expressament les afectacions
relacionades amb la pandèmia.
I si quedeu coberts per l’assegurança i finalment us cal utilitzar-la, contacteu amb el servei d’atenció al client de
l’asseguradora.
6. Què significa que cal el certificat COVID per accedir a establiments de restauració i gimnasos?
El Departament de Salut va anunciar que des de divendres 3 de desembre cal presentar el certificat COVID per
accedir a l’interior de bars i restaurants i també als gimnasos, a més dels espais on ja era obligatori fins
ara, com són els locals d’oci nocturn i sales de ball.
Per tant, accediu a l’aplicació o el web La Meva Salut per descarregar el certificat COVID digital i així poder entrar
sense problemes als establiments esmentats.
Les persones que estigueu apuntades a un gimnàs i no hi pugueu accedir perquè ara mateix no compliu
els requisits per tenir el certificat, us aconsellem que feu les gestions oportunes amb el vostre gimnàs
per poder gaudir del servei en unes dates posteriors, per exemple, quan hagueu obtingut el certificat
necessari.
També teniu l’opció de rescindir el contracte, però en aquest cas l’empresa us podria penalitzar amb una
quantitat raonable i justificada, també en funció del temps de durada del contracte i de les quantitats que hàgiu
pagat per avançat.
És important tenir en compte que aquesta situació no es pot considerar d’impossible compliment, ja que
en aquest cas sí que hi ha diverses opcions per poder gaudir dels serveis. Recordem que aquest certificat
es pot obtenir tant si us heu vacunat amb la pauta completa, com si heu passat la malaltia en els darrers 6 mesos i
teniu una PCR que ho acrediti, o simplement amb una prova diagnòstica negativa feta en un centre autoritzat pel
Departament de Salut.

*Article consultat, i copiat de https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Dubtes-sobre-les-noves-restriccions-COVID a data 29 de desembre de 2021

Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
COOPERATIVA 70

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

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.

Cursos i tallers
Idiomes

Conversa en anglès (grups d’adults, joves i infants)
Per conèixer i no perdre el coneixement d’una
llengua, cal practicar-la. Per això, amb els grups
de conversa en anglès podràs posar en pràctica
aquesta llengua, parlant de diferents temes
que t’agradin o et puguin ser útils, a través dels
quals aniràs també incorporant vocabulari nou.
Amb una mestra nadiua. Consulta el teu nivell i
incorpora’t el més aviat possible. Curs a càrrec de
Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

HORARI ADULTS
Els dilluns de 5 a 6 de la tarda
Preu: 30 euros mensuals*
Consulta nivell i disponibilitat de places
*35 euros menors de 21 anys /
30 euros a partir de 21 anys

HORARI INFANTS I JOVES
Grups infants:
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda o de 6 a 7 del vespre
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 de la tarda,
Els dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 del vespre
Preu: 35 euros mensuals*
Consulta nivell i disponibilitat de places
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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 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

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 Carla Otero, sòcia de Cooperativa 70, actriu i
pedagoga teatral.

Els dimecres d’1/4 d’11 a 3/4 de 12 del matí
Preu: 35 euros mensuals
Places lliures · Inscripcions obertes
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Dansa

Dansa creativa

Utilitzarem el nostre cos com a eina per explorar allò que de vegades no podem expressar amb paraules. A partir
d’una pauta dirigida, cadascú anirà creant la seva pròpia dansa amb moviments lliures i intuïtius mitjançant un
tastet de tècniques molt diferents. Les sessions s’inicien amb un suau escalfament i estiraments adequats al
nivell i al cos de cadascú i finalitzen amb una relaxació guiada.
Caldrà portar màrfega (estoreta, mat de ioga o tovallola per estirar-se i fer exercicis) i roba còmoda.
Curs a càrrec de Marina Álvarez, sòcia de Cooperativa 70, formada en dansa i teatre, i investigadora de la
pedagogia del moviment.
Els dijous de 2/4 de 10 a 3/4 d’11 del matí
Preu: 28 euros mensuals
Inscripcions obertes

Segueix-nos a xarxes!

https://cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl
www.twitter.com/Cooperativa70
www.instagram.com/Cooperativa70
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Inscripcions a les proves per als certificats
de català de Política Lingüística
El període per presentar les sol·licituds és del dilluns 24 de gener al dimecres 9 de febrer de 2022.
Aquestes proves, que són de caràcter anual, es convoquen per obtenir els certificats de llengua catalana, i la previsió
sobre les dates d’examen de la convocatòria 2022 és:
•

Certificat de nivell bàsic (A2): 28 de maig de 2022

•

Certificat de nivell elemental (B1): 11 de juny de 2022

•

Certificat de nivell intermedi (B2): 14 de maig de 2022

•

Certificat de nivell de suficiència (C1): 21 de maig de 2022

•

Certificat de nivell superior (C2): 30 d’abril de 2022

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 diferents municipis de Catalunya (Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Lleida,
Manresa, Mataró, Perpinyà, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa...).
Per a més informació: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/

Apunta’t al Voluntariat per la llengua!
Vols practicar la llengua catalana?
Vols ajudar les persones que volen practicar-la?
Anima’t a fer màgia i inscriu-t’hi a https://www.vxl.cat/ o al c/e caldes@cpnl.cat
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Sabies que...
Per un servei de qualitat, el català és clau?
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) té a la disposició
d’empreses i comerços el Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL),
amb el qual vol ajudar a incrementar la presència i millorar la qualitat
del català de les organitzacions.
Què és el SAL?
És el Servei d’Assessorament Lingüístic del CPNL, format per
professionals altament qualificats i amb experiència, que assessora
i acompanya l’usuari perquè esdevingui autònom amb les
recomanacions i els recursos lingüístics més adients.
Quins serveis ofereix:
Correcció de textos
L’equip de tècnics del SAL assessora amb un mètode de revisió propi
i una atenció personalitzada, per tal de garantir la qualitat de les
comunicacions i afavorir l’autonomia lingüística dels usuaris.
Traducció
Ofereix a les empreses un servei de traducció del castellà al català amb atenció personalitzada.
Entrenament lingüístic
És un assessorament personalitzat per millorar la capacitat comunicativa i competencial, oral o escrita. Els continguts
que es treballen els defineix la persona usuària i s’adapten constantment a les seves necessitats.
PLAU
Un Pla d’autonomia lingüística de l’usuari (PLAU) és un acompanyament personalitzat per millorar la qualitat de les
comunicacions i assolir l’autonomia lingüística a partir de l’anàlisi dels documents de l’empresa.
El PLAU s’adreça a persones amb responsabilitat en la redacció de textos i en la comunicació oral o escrita de
l’empresa.
Sessions formatives
Són un espai per treballar temes concrets segons les necessitats del col·lectiu professional: sensibilització lingüística,
llenguatge inclusiu, recursos en línia, etc.
Comunica’t en català en el teu negoci! Et podem ajudar!
Connecta amb el SAL: https://www.cpnl.cat/serveis/sal/
16

OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

L’apunt

El TERMCAT recull en un diccionari en línia els termes de la COVID-19
La Terminologia de la COVID-19 aplega 425 termes relacionats amb la pandèmia de COVID-19 i el coronavirus SARSCoV-2, responsable de la malaltia. Les dades que ofereix el diccionari en línia s’han adaptat a partir de productes
terminològics elaborats pel TERMCAT, en col·laboració amb el Departament de Salut, i en col·laboració amb la
Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT). Es tracta d’un producte obert, que es va
ampliant d’acord amb l’evolució de l’epidèmia i l’actualitat informativa sobre aquest fet, gràcies a la cooperació amb
els serveis lingüístics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ésAdir).
Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes
sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en occità, castellà, francès, anglès i portuguès i, si escau, el nom científic.
Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques mitjançant l’accés a la llista
alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o
avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

Per a més informació:

Plaça de la Font del Lleó, 11
Caldes de Montbui
(cita prèvia)
634 757 151
93 862 70 24
caldes@cpnl.cat
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https://cooperativa70.coop
Per estalvi econòmic i per reduir el consum de paper en les comunicacions i així contribuir a la protecció del medi
ambient, hem deixat d’enviar en paper el butlletí a les persones sòcies. Pots trobar la versió impresa al local i
recorda que a través del lloc web de la Cooperativa 70 pots mantenir-te informada de les diverses activitats que
es van programant al llarg del curs i et pots descarregar la versió digital del butlletí.
Si encara no reps la informació per correu electrònic només cal que ens el facis arribar!
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.

Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.
(Núm. 105 - desembre 2021)
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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 (*).

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.

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

Fes-te’n sòcia

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

Per fer-se sòcia només cal fer un únic pagament de 18 euros per a tota la unitat familiar,
sense quotes addicionals ni de manteniment
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Nou avantatge

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”.

C. Alfons Solà 1
Caldes de Montbui
666 260 954
silvialapsicologia@gmail.com

50% de descompte
en la 1a sessió per
les persones sòcies
de Cooperativa 70

Soc la Sílvia, mare de tres fills, Psicòloga i apassionada de la lectura i del teatre. Ja, de ben petita, gaudia en els meus
jocs, interpretant personatges, em podia convertir en professora, mare, adolescent, personatge de la sèrie de moda
o protagonista del llibre d’aventures que m’estava llegint. Fàcilment, amb la meva imaginació, podia sentir i pensar,
com el que aquell dia, seria l’estrella del meu joc.
Em vaig decidir per treballar a l’empresa i estudiar Administració i Finances i a mesura que em feia adulta, mitjançant
llibres de desenvolupament personal, intentava satisfer aquest desig de conèixer més sobre la psique humana.
Continuava sentint aquesta curiositat, per entendre el comportament dels éssers humans i vaig decidir estudiar
la Llicenciatura de Psicologia, això em va permetre conèixer eines, com ara la Teràpia Sistèmica, la Teràpia Breu
Narrativa, la Teràpia amb Eneagrama, Coaching, EMDR (Desensibilització i Reprocessament per medi del Moviment
Ocular)…. a les quals vaig decidir aprofundir i em van donar respostes a moltes de les meves preguntes, a més em
van permetre adquirir instruments útils, per conèixer millor als altres i a mi mateixa.
D’aquesta manera, va ser com vaig descobrir que l’Autoconeixement proporciona als individus una mirada que
permet veure les zones més fosques i brillants del seu ésser. Així que, el vaig convertir en una part essencial del meu
mètode a la psicoteràpia. Em permet ajudar a altres persones, a treballar les actituds poc adaptatives i a potenciar les
seves virtuts. Projectant aquesta llum que il·lumina el camí cap al benestar emocional, entenent què t’està passant i
com plantejar solucions, metes i objectius realistes.

OCI I LLEURE
Descompte del 10%

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

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

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

Descompte del 8% al 15%
en tècniques termals
Descompte del 8% al 15% en tècniques termals
C. Barcelona, 12 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 01 50

Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 01 00
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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
Descompte del 5%
en les compres i

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

donatiu del 5% a la
Cooperativa 70.

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

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

acumulable amb
d’altres ofertes)

C. del Forn 26 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 640 576 949 · facebook: carmecaldes2013

PROFESSIONALS
Entre el 10% i el 15% de
descompte en assessoria laboral,
fiscal, comptable i jurídica

1a visita gratuïta i 10% de
descompte per a sòcies
Empresa especialitzada en
Head-renting financer

Sant Pau, 94 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25

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

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

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

Urgències 24 h: 637 412 587 · 93 863 98 15
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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SALUT
Subvenció en el Servei de
Suport a la Persona.
Per a sòcies i beneficiàries
majors de 65 anys
Informa’t a Cooperativa 70

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

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

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

10% de descompte

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

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

La 1a setmana
del mes de prova
(gratuïta)
en la pràctica d’Aikido
Buenos Aires, 56 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui
clinicadents@gmail.com · Tel. 93 865 31 54
MONTSERRAT FERNÁNDEZ
Educadora i Psicòloga (Col. 16531)
Atenció a famílies, infants, adolescents i adults

20% de descompte en la primera visita
C/ Major, 32 1r 1a · 08140 Caldes de Montbui
Tel 637 44 00 35 · Hores convingudes

Avda. Pi i Margall 183 Local 2
Caldes de Montbui
938 65 49 96
Al costat de Caprabo
5% de descompte directe sobre tots els productes de
parafarmàcia. Promoció no acumulable amb d’altres ofertes.

💦💦 INSTAL.ACIÓ TRACTAMENT
DE L’AIGUA DOMÈSTICA

15% de descompte
en sessions per a
persones sòcies

📌📌 Informació i demostració sense
compromís
💰💰 5% Dte. Sòcies Coop70

Coaching Individual i d’Empresa · Formació en Habilitats
i Competències · Psicologia d’adults
marta@catedracoaching.com · 669 813672

5% de
descompte en
la primera visita

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

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
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LLAR
Pintura decorativa
Jose Romero

Gasoil de calefacció
Preus especials
per a persones
sòcies

10% de descompte en
treballs de pintura
Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Comandes a Cooperativa 70
93 865 45 30

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

DISSENY I TECNOLOGIA
5% de descompte en les
sessions de fotos d’estudi

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

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

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

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

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

Centre Mèdic Estètic

5% de descompte a
les persones sòcies de
Cooperativa 70
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