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ASSEMBLEA EXERCICI 2021

Assemblea General Ordinària
Exercici 2021
El passat 10 de novembre a les 7 de la tarda, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de Cooperativa 
70, al Local Social, per tal de presentar l’informe de gestió i els comptes de l’exercici 2021. La sessió va ser 
presidida pel President de Cooperativa 70 Enric Cuartiellas i conduïda pel Director de la mateixa, Joseba 
Polanco.

Es va presentar l’Informe de gestió 
organitzat per temàtiques i es va informar 
de tot allò relacionat amb la gestió del 
Local Social, les persones sòcies, el foment 
del consum responsable, les qüestions 
energètiques amb què es treballa, la gestió del 
patrimoni i l’equilibri pressupostari. Aquest 
informe va ser aprovat per unanimitat.

Pel que fa a la dinamització del Local 
Social, es va explicar que poc a poc es va anar 
tornant a la normalitat. Al darrer trimestre 
de l’any es van poder reprendre les sessions 
de cursos i tallers de forma presencial, i es 
va poder oferir un nou descompte per a 
les persones sòcies, del bufet d’advocades 
Luzón i Busón de Caldes.

Sobre la cafeteria, tot i no ser una activitat 
pròpia de la Cooperativa ja que està 
gestionada per APINDEP des d’inicis del 
2019, ha estat una de les activitats més afectades per la pandèmia, i és per això que des de Cooperativa 70 s’està 
donant suport per tal d’aconseguir fer-la viable i poder mantenir el servei tant per la vessant de servei a les persones 
sòcies com per la vessant social pròpia del projecte d’APINDEP.

Quant a la massa social de la Cooperativa, l’any 2021 hi va haver 25 noves incorporacions amb una mitjana 
d’edat de 47 anys i es van produir 2 baixes. Vam tancar l’any 2021 amb un total de 4.102 persones sòcies. 

Pel que fa a la distribució del gasoil de calefacció a domicili que Gasoils Rovira ofereix a les persones sòcies, 
l’any 2021 es van servir 386 comandes a domicili amb un total de 304.750 litres. Les persones sòcies que es van 
subministrar de gasoil de calefacció van obtenir un descompte, entre totes, de 2.438 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 2021 es van vendre 515.108 litres a les sòcies, 
la qual cosa va representar un descompte directe de 10.302 euros que correspon 
als 0,02 cèntims per litre pactats com a descompte. La tornada a la normalitat 
després del primer any de pandèmia va contribuir a aquest increment de vendes.

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. Pel que fa a les 
dades del 2021, vam tenir un increment tant en el nombre de persones usuàries 
com en la mitjana d’hores mensuals que aquestes van utilitzar els serveis. Tenint 
en compte aquestes dades, durant l’any 2021 es van fer un total de 8.760 hores 
de serveis assistencials que van representar un estalvi per totes les sòcies usuàries 
de 13.190 euros que la Cooperativa va assumir com a subvenció.

Per tal de fomentar el Consum Responsable, la Cooperativa va continuar 
oferint informació en matèria de consum als butlletins, al web i a xarxes socials 
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(Instagram i Twitter) amb el nom d’usuari @omic_caldesmontbui. Pel que fa a la gestió de l’OMIC, l’any 2021 es 
van atendre un total de 800 persones.  D’aquestes, 572 van ser consultes i 228 van derivar en reclamació. Durant el 
2021 les consultes i reclamacions més habituals van tornar a ser les relacionades amb telefonia. Tot i així, les xifres no 
tenen res a veure amb les que teníem abans de l’aparició de les tarifes planes i van disminuint any rere any. Aquest 
tipus de consultes/reclamacions han disminuït un 75% respecte les xifres de fa 5 anys. Pel que fa a les reclamacions, 
se’n van resoldre 50 per mediació favorable i 552 de les consultes que es van atendre es van poder resoldre a l’instant 
per la tècnica de Consum.

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 continuen en la seva producció òptima i estable. Pel que fa als ingressos resultants de la producció, 
la planta de Sant Feliu l’any 2021 ens va reportar 33.168 euros i va produir 46.947 Kw. Aquesta planta és propietat 
íntegrament de la Cooperativa i l’any 2021 va quedar amortitzada. El Director va explicar que, sense estar directament 
relacionat, des de l’any 2020 els kW que produeix aquesta planta són superiors als kW que es consumeixen al nostre 
Local Social. 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 
42.685 euros i va produir 65.439 Kw. 

Quant a la benzinera situada a l’aparcament del 
Caprabo, es van superar els 3 milions de litres de venda 
necessaris per poder obtenir la prima a l’èxit per vendes que 
estipula el contracte d’explotació amb Gasoils Rovira i que 
reverteix directament a la cooperativa. L’any 2021 va ser 
el millor any pel que fa a litres venuts des de la posada en 
marxa de la benzinera a finals del 2014, i l’abonament per 
aquest concepte va ser de 10.112 euros.

Un altre dels acords amb Gasoils Rovira, que reverteix 
directament a la cooperativa, és el provinent del volum 
de litres de gasoil de calefacció que se subministren a les 
sòcies. Per aquest concepte, Rovira abona trimestralment 
0,006 euros per litre servit i aquest import va ser de 1.829 
euros l’any 2021. 

En l’àmbit de la cooperació i del foment de l’economia cooperativa, es va recordar que 
l’any 2020 es va constituir la cooperativa de 2n grau Coobert, Gestió d’habitatges 
cooperatius, SCCL amb l’objectiu d’impulsar la creació de cooperatives d’habitatges 
en règim de cessió d’ús, creant un model d’habitatge divers, sostenible socialment, 
mediambientalment i econòmicament. Les 3 entitats que formen Coobert (APINDEP, 
El Centre Democràtic i Cooperativa 70) es van centrar en impulsar el grup de persones 
interessades en formar la primera cooperativa d’habitatges que es va constituir el 
mes d’abril de 2021 amb el nom de Matís Calderí, SCCL. Matís, amb el suport de 
Coobert, es va presentar i va guanyar el concurs públic per a l’adjudicació del dret de 
superfície del solar propietat de l’Ajuntament de Caldes situat al polígon d’actuació 
La Salut.  Durant aquest període, s’ha estat treballant per a continuar endavant amb 
el projecte.

Quant a la gestió del patrimoni, durant el 2021 tots els immobles propietat de la 
Cooperativa van continuar llogats, a banda del terreny de Sentmenat que continua 
aturat. Cal destacar que durant el 2021 es va fer la instal·lació de les plaques solars 
a la teulada del Caprabo, i la instal·lació de les marquesines al mateix pàrquing. 
Aquestes instal·lacions han permès posar en marxa la comunitat energètica “Les 
Brugueres”, que s’explicarà amb més deteniment a la propera Assemblea.

El Director va explicar que el Consell segueix treballant amb la reorganització de l’endeutament de la cooperativa. 
De manera constant s’ha anat millorant la situació, s’ha avançat molt, però aquesta tasca continua essent un apartat 
important dins la gestió. 
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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 consultar abans de la celebració de l’Assemblea. El resultat del 2021 abans d’impostos va ser 
d’111.371,61 euros. El resultat va augmentar una mica en relació a l’any anterior i, per tant, s’acompleix l’objectiu 
d’equilibri econòmic i financer amb resultats i cash-flow positius.

Seguidament es va presentar el pressupost per l’any 2022, comparant-lo amb el resultat real del 2021, i a dia d’avui, 
el resultat real de 2022 està en la línia d’allò que el Consell va preveure.

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, on el 75% dels resultats es van aplicar al Fons de Reserva Obligatori i 
el 10% al Fons d’Educació i Promoció Cooperatiu. I 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 quadre 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 2022, l’Assemblea va tornar a 
aprovar que fos Audiaxis Auditores, SLP qui la faci.

Tal i com s’havia explicat anteriorment a l’Assemblea, durant el 2021 es va estudiar passar part del finançament a la 
cooperativa Fiare i ha estat aquest 2022 quan s’ha materialitzat l’operació. Al ser l’inici de la relació de la cooperativa 
amb la banca ètica, es va proposar a l’Assemblea que Cooperativa 70 es fes sòcia de la cooperativa de crèdit Banca 
Popolare Etica “Fiare”, i aquesta decisió es va aprovar per majoria, amb una abstenció. 

Finalment, enguany calia renovar la meitat dels membres del Consell Rector per finalització de mandat i es va 
fer l’elecció dels nous membres. Dies després de l’Assemblea, a la primera reunió de Consell Rector, es va fer la 
distribució de càrrecs tal i com marquen els Estatuts Socials.  La composició definitiva i la durada dels càrrecs del nou 
Consell Rector és la següent:
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Horari:

De dilluns a divendres de 8 del matí a 2/4 d’1 del migdia 
i de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre. 

Contacte:
@agoraapindep  

Segueix-nos a xarxes i no et perdis cap novetat

@ApindepL

@lagoradapindep

agora@apindep.cat / 93 865 54 23

L’Àgora d’APINDEP
Com ja és costum a la nostra cafeteria, 
encetem l’any nou de celebració! 
Enguany ja en fa 4 que vam iniciar el nostre projecte d’inserció laboral. 

Com bé ja sabeu, les persones usuàries del Centre Ocupacional Apindep són les que us atenen quan veniu a 
esmorzar i berenar. Ho fan en format de pràctiques rotatives. És per això que cada setmana coneixeu o us retrobeu 
amb un #apindèpic.   

Però la nostra tasca d’inserció laboral no s’acaba aquí! En el nostre obrador els #apindèpics realitzen, en petits grups, 
el taller de cuina. És aleshores quan preparem els pastissos i galetes que us treuen el somriure als llavis.

Podeu descobrir alguna de les nostres receptes al programa “Cuina amb mi” que emetem amb Canal SET (Sta. 
Eulàlia Televisió). Al seu canal de Youtube trobareu un munt de receptes de les nostres elaboracions. Us animeu a 
cuinar-les?

Volem compartir amb valtros una d’elles, el pastís de moniato:

Ingredients:

•	 400 g de moniatos pelats, a daus petits i cuits
•	 250 g de sucre morè o panela
•	 4 ous
•	 300 g de farina
•	 2 culleradetes de llevat químic (Royal)
•	 sal
•	 175 ml d’oli vegetal 

Elaboració:

•	 Mescleu en un bol la farina, el llevat químic i una mica de sal. Reserveu-ho.
•	 Amb una robot de cuina o tercer braç, tritureu el moniato i barregeu-lo amb els ous, el sucre i l’oli. N’obtindreu 

una massa fina.
•	 De mica en mica, aneu afegint la mescla d’ingredients secs (farina, llevat i sal) a la mescla d’ingredients humits 

(moniato, ous, sucre i oli). Barregeu-ho tot bé perquè us quedi una massa homogènia.
•	 Aboqueu la mescla resultant del pas anterior en un motlle rectangular i fornegeu-ho a 180º C durant 45 

minuts. 
•	 El temps de cocció us podrà variar en funció del vostre forn així que us aconsellem que les primeres vegades 

que el cuineu experimenteu una mica amb ell. 

Esperem que en gaudiu fent-lo i menjant-lo!

https://www.instagram.com/agoraapindep/
https://twitter.com/apindepl
https://www.facebook.com/lagoradapindep
https://youtube.com/playlist%3Flist%3DPLaQCWVTIYYrn1eZlmZWhuZC_BuQZslzth
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L’Agència Catalana del Consum recomana als consumidors que volen canviar de companyia i contractar les tarifes 

regulades de llum (PVPC) o de gas (TUR), que facin els tràmits per escrit (correu electrònic, formulari web, carta 

certificada, burofax...) o per telèfon conservant el número de la gestió telefònica per tal que tinguin constància 

de la petició i puguin reclamar si hi ha algun problema.

Donar-se de baixa de la companyia actual

•	 Consulteu si heu de pagar alguna penalització (en el cas 
que el contracte no hagi finalitzat).

•	 Doneu-vos de baixa d’acord amb el termini i procediment 
que recull el vostre contracte.

•	 Reviseu si teniu contractats serveis de manteniment, 
reparació o assegurances i si us interessa donar-los de 
baixa.

Demanar l’alta en la nova companyia

•	 La nova companyia disposa de 21 dies per donar-vos d’alta.

•	 Fixeu-vos si el contracte inclou serveis addicionals com el manteniment, les reparacions o alguna assegurança. 
No esteu obligats a contractar-ne.

•	 Demaneu el contracte de subministrament per escrit. Hi teniu dret.

En cas de retard en donar-vos d’alta o disconformitat amb el servei, 

demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà 

que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, 

etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no 

és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum del vostre municipi 

o comarca, o bé amb l’Agència Catalana del Consum (cerqueu la vostra 

oficina de consum). Des dels organismes públics de consum es tramitarà la 

reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, 

que són gratuïts i voluntaris per a ambdues parts: la mediació i l’arbitratge.

Agència Catalana del Consum
Què cal fer si us dificulten el canvi de tarifa de llum 
o gas? 

*Article consultat, copiat i adaptat de https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/canvi-a-tarifa-regulada-llum-i-gas a data 5 de gener de 2023

Imatge de Renee Gaudet a Pixabay

Imatge de Photo Mix a Pixabay

Enllaços relacionats:

•	 Recomanacions de subministraments bàsics

•	 Guía informativa para el cambio de comercializador de electricidad o gas (CNMC)

•	 Cambios de suministrador (MITECO)

https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/atencio-al-consumidor/resolucio-de-conflictes-de-consum/
https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/canvi-a-tarifa-regulada-llum-i-gas
https://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/subministraments-basics/
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/guia-informativa-para-el-cambio-de-comercializador-de-electricidad-o-gas
https://energia.gob.es/electricidad/contratacion-suministro/Paginas/cambios-suministrador.aspx
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Agència Catalana del Consum
Què és una targeta de crèdit “revolving”?
Les targetes “revolving” són un producte de crèdit complex que permet finançar compres, però que no s’identifiquen 

formalment com a tal, sinó que cal fixar-se en la modalitat de pagament establerta en el contracte, per detectar 

que ens trobem davant d’una línia de crèdit permanent que es retorna en quotes periòdiques baixes, amb el risc de 

sobreendeutar-se.

Les revolving són targetes de crèdit en què la persona usuària disposa d’un límit de crèdit determinat que 

pot retornar a terminis, per mitjà de quotes periòdiques baixes, que poden ser fixes o bé un percentatge del 

deute existent. A més, a mida que la persona consumidora va retornant capital, pot tornar-ne a disposar novament, 

generant nous interessos. Per tant, és equiparable a una línia de crèdit permanent, amb el perill que el deute, 

així com els interessos, les comissions i altres despeses generades, vagin augmentant de manera indefinida.

Un dels reclams de la targeta revolving és la seva suposada facilitat per tornar el crèdit, amb mensualitats 

molt baixes, gairebé a la mida de les necessitats de la persona que la contracta. Però s’ha de tenir en compte 

que si es contracta una quota mensual baixa, pot ser que ni tan sols cobreixi els interessos, que se sumen i financen 

amb la resta d’operacions. Al final, es produeix un efecte de bola de neu i, tot i abonar les quotes mensuals, 

l’import que es deu segueix creixent i es corre el risc d’encadenar-se a un deute indefinit, que mai no 

s’acaba de pagar.

A més, les targetes revolving no s’identifiquen formalment com a tal, sinó que cal fixar-se en la modalitat de 

pagament establerta en el contracte per detectar que ens trobem davant d’un crèdit d’aquest tipus.

Per tot això, és molt important informar-se detalladament de les condicions de contractació d’aquest producte 

financer i calcular correctament les quotes per evitar que el deute creixi de manera que no pugui ser satisfet.
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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

Consells i recomanacions a l’hora de contractar productes de crèdit

•	 És important posar en pràctica un consum reflexiu i informat per evitar contractacions insatisfactòries i 

situacions de sobreendeutament o desestabilització de l’economia familiar.

•	 En cas d’haver de fer front a determinades despeses no previstes o extraordinàries, és convenient consultar i 

comparar tots els productes de crèdit que hi ha en el mercat i informar-se amb detall de les condicions 

de contractació, especialment pel que fa a les comissions, les despeses, els tipus d’interès i les formes de 

pagament.

•	 Les entitats de crèdit han de facilitar gratuïtament tota la informació precontractual necessària, per poder 

comparar ofertes similars i prendre una decisió ben informada abans de contractar un servei bancari.

•	 La informació sobre les condicions de contractació dels productes de crèdit ha de ser clara, oportuna, suficient, 

objectiva i no enganyosa i les entitats financeres han de lliurar-la amb l’antelació necessària, en funció del tipus 

de contracte o d’oferta, i en tot cas abans de prendre la decisió de contractar.

•	 Cal examinar amb detall tots els contractes abans de signar-los, i conservar-ne còpia un cop signats. Les 

entitats bancàries tenen l’obligació de lliurar un exemplar del document contractual.

•	 Qualsevol incompliment es pot denunciar davant de l’Agència Catalana del Consum amb el fomulari web de 

denúncia.

*Article consultat, copiat i adaptat de https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/campanya-targetes-revolving a data 5 de gener de 2023

Enllaços relacionats:

•	 Sancions a 14 entitats per infraccions en la comercialització de revolving

•	 Recomanacions sobre serveis financers

•	 Recomanacions per fer front a l'elevada inflació actual

https://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/queixa-o-denuncia/
https://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/queixa-o-denuncia/
https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/campanya-targetes-revolving
https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consum-sanciona-targetes-revolving
https://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/serveis-financers/
https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Recomanacions-per-fer-front-a-la-inflacio-actual
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L’abril del 2021 es va constituir Matís Calderí, SCCL, la primera cooperativa d’habitatges en règim de cessió 
d’ús inclusiva del Vallès Oriental de la mà de Coobert, SCCL.

Gairebé un any més tard, el març del 2022, Matís va resultar la guanyadora del 
concurs públic per l’adjudicació del dret de superfície del solar La Salut, 
situat entre el carrer Nou, l’edifici de l’Ajuntament de Caldes i la Plaça Onze de 
setembre, amb una durada de 75 anys, prorrogables 15 anys més. En aquest terreny 
s’hi ha de construir un bloc d’habitatges amb 19 unitats de convivència. Per a 
poder optar a viure-hi, les persones sòcies han de complir amb els requisits de ser 
demandants d’Habitatge de Protecció Oficial, excepte pels habitatges gestionats 
per la cooperativa APINDEP, destinats a les persones amb diversitat funcional.

Com a projecte cooperatiu que és, les persones sòcies participen de les decisions en relació al funcionament de 
la seva cooperativa, i defineixen les prioritats i també les necessitats. Actualment la cooperativa està fent un treball 
intern de formació impartit per Coobert, per tal de familiaritzar-se amb el món cooperatiu i trobar les fórmules per 
autoorganitzar la seva vida comunitària, el seu camí. A més, estan en una fase fonamental amb el repte de definir 
com seran els habitatges, de quins espais comuns disposarà l’edifici i de quina manera es vol interactuar entre la 
pròpia comunitat i amb el barri. 

En paral·lel a aquest treball intern, a finals de juny del 2022, l’Ajuntament de Caldes va convocar un segon concurs 
públic per la redacció del projecte constructiu de l’edifici,  en el qual Matís forma part del jurat que decidirà quin 
estudi d’arquitectura serà l’encarregat de redactar l’avant projecte, el projecte bàsic i el projecte executiu del seu 
edifici. 

A primers de novembre el jurat es va reunir per valorar les 7 propostes d’idea inicial presentades pels arquitectes 
concursants i en va seleccionar 3 que han passat a la següent fase del concurs on hauran de presentar la seva 
proposta gràfica desenvolupada i la seva oferta en relació als seus honoraris .

Com pots formar part del projecte?

Matís està oberta a tota persona que hi vulgui participar i/o col·laborar. És un model alternatiu d’habitatge a la 
propietat i al lloguer que, amb unes quotes mensuals més accessibles i assequibles, evita l’especulació immobiliària. 
La cooperativa compta amb 3 tipologies de sòcies. Les sòcies de Dret d’ús són aquelles que necessiten un 
habitatge per la seva unitat de convivència. Les sòcies expectants són aquelles que tenen la voluntat de ser 
destinatàries d’un dret d’ús però no de forma immediata i, per últim, les sòcies col·laboradores són les que tenen 
la voluntat de col·laborar en la consecució de l’objecte i les finalitats de la cooperativa, sense participar, però, de 
l’activitat cooperativitzada. Et pots posar en contacte amb la cooperativa Matís a través de la seva adreça electrònica 
matiscoop@gmail.com .

I si aquest projecte no t’encaixa perquè 
no compleixes els requisits d’accés a 
l’HPO o per altres motius, posa’t en 
contacte amb nosaltres a través d’ 
info@coobert.coop i et mantindrem 
a la nostra base de dades per a futurs 
grups.

MATÍS CALDERÍ, SCCL
La primera cooperativa d’habitatges en règim de 
cessió d’ús de Caldes de Montbui.

mailto://matiscoop%40gmail.com
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A mitjans de juny es va posar en funcionament la Comunitat Energètica “Les Brugueres”, la instal·lació fotovoltaica 

que abasteix d’energia solar a persones sòcies de Cooperativa 70 i a empreses i comerços de la rodalia. La instal·lació, 

propietat d’Electra 70, està gestionada per Elecsum i està situada a les marquesines de l’aparcament del Caprabo, 

just al costat de la benzinera.

Actualment compta amb 18 usuàries, entre 

habitatges convencionals i empreses, però en breu, 

i gràcies a l’ampliació del radi de proximitat a la 

instal·lació (inicialment de 500 metres i actualment 

de 2 km), en formaran part sis noves usuàries. 

Així doncs, “Les Brugueres” comptarà amb una 

comunitat formada per 17 persones sòcies de la 

cooperativa  i 7 empreses o comerços. 

Les empreses que en formen part són Car Rovira, 

Ametller Origen, Gas-Oils Rovira, Cal Fruitós, 

La Sirena, Embotits Pedragosa i la Farmàcia de 

l’Ametller.

El passat 17 de novembre, Electra70 va oferir una trobada presencial a les persones usuàries per tal de fer una 

valoració dels primers mesos de funcionament de “les Brugueres”  on podien resoldre dubtes, tant d’ús de l’aplicació 

com per entendre les factures, amb l’assessorament d’Elecsum.

Des de la posada en marxa de la Comunitat de les Brugueres, la planta ha generat un total de 81.322 kWh i la 

comunitat n’ha consumit el 68,98% d’aquests.

Comunitat Energètica “Les Brugueres”
Mig any de funcionament.

Durant el 2022, a través d’Electra70, 

també es va posar en marxa una planta 

solar fotovoltaica per autoconsum a la 

coberta del Caprabo de Caldes.

Aquesta instal·lació ha generat un total 

de 101.405 kWh, havent consumit un 

percentatge d’autoconsum del 93,8%. 

L’estalvi acumulat que es calcula que pot 

arribar a tenir el Caprabo amb aquest 

consum és d’uns 1.600 euros anuals. 

Instal·lació fotovoltaica a la coberta de Caprabo.
Cooperativa 70 continua apostant per les energies 
renovables.
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PROGRAMACIÓ
GENER - MARÇ

Cursos i tallers

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

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

Segueix-nos a xarxes!

Salut · Emocions

Qi Gong (Txi Kung)

El Qi Gong és un art mil·lenari que forma part de la 

Medicina Tradicional Xinesa. 

Amb una sèrie de moviments, rutines i formes, 

treballes la ment, el cos físic i la respiració, i així 

intentes assolir el benestar i amb ell, retornar a 

l’equilibri. 

Només cal portar roba còmoda. 

Els dijous de 10 a 11

Primera sessió: dijous 12 de gener

Possibilitat de formar altres grups en altres horaris (*consulta’ns)

Inscripcions obertes · disponibilitat de places

Preu: 35 euros mensuals 

Curs a càrrec de Jorgina Pequera, instructora de Qi Gong i sòcia de Cooperativa 70.
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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ
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 A2

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

DIVENDRES: de 2/4 de 5 a 6, nivell A1 

DIVENDRES: de 6 a 2/4 de 8, nivell A2 

Consulta nivell i disponibilitat de places

Preu: 35 euros mensuals 

Els dilluns de 6 de la tarda a 7 del vespre i 

        i de 7 a 8 del vespre

Consulta nivell i disponibilitat de places

Preu: 30 euros mensuals*

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 dimecres de 5 a 6 de la tarda   

Grup joves:

Els dimarts de 5 a 6 de la tarda

Els dimecres de 6 de la tarda a 7 del vespre

Els dijous de 5 a 6 de la tarda 

i de 6 de la tarda a 7 del vespre

Consulta nivell i disponibilitat de places

Preu: 35 euros mensuals* 

*35 euros menors de 21 anys / 
30 euros a partir de 21 anys
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
Voluntariat per la llengua
El Voluntariat per la llengua: un programa per compartir la llengua i la cultura entre vilatans.

Des de l’Oficina de Català de Caldes de Montbui us convidem participar al programa Voluntariat per la llengua.

Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de 

parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un aprenent o 

aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.

El VxL ofereix dues modalitats: presencial (les parelles han d’assistir al lloc de trobada que hagin acordat) i virtual (les 

parelles fan les trobades per mitjà d’Internet, a través de plataformes de videotrucada).

La persona voluntària ajuda l’aprenent o aprenenta a llançar-se a parlar en català i a adquirir més fluïdesa, facilita 

que estigui en contacte amb la societat i la cultura catalanes i s’adona que pot parlar en català amb persones que no 

el parlen habitualment però l’entenen. No cal que tingui cap titulació, perquè no són classes de català.

L’aprenent o aprenenta practica i aprèn català en un ambient distès i relaxat amb una persona que el parla 

habitualment, aprèn vocabulari i expressions quotidianes i coneix de primera mà la cultura catalana.

Tant si voleu participar al programa com a voluntari o voluntària o voleu fer-ho com a aprenent o aprenenta, tant si 

trieu la modalitat presencial com la virtual, heu de ser majors d’edat, disposar d’un mínim d’una hora a la setmana 

durant 10 setmanes i tenir ganes de parlar.

El Voluntariat per la llengua està impulsat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i 

gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització lingüística (a Caldes, per l’Oficina de Català).

Es va iniciar el 2003, des d’aleshores ha format més de 150.000 parelles lingüístiques i ha tingut la col·laboració 

de més de 10.000 entitats i establiments.

És un programa reconegut per la Unió Europea i adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears 

i, també, a Bolzano (Itàlia) i a Flandes (Bèlgica).

Us convidem a participar-hi i a compartir la llengua amb altres vilatans de Caldes, d’una manera distesa i cordial.

El Voluntariat per la llengua s’estén també a entitats col·laboradores i establiments i comerços col·laboradors, que 

faciliten el funcionament del programa.

Les entitats col·laboradores ofereixen espais i activitats per practicar el català. N’hi ha més de 800 a tot Catalunya. 

Els establiments col·laboradors són gairebé 5.000 comerços, bars, restaurants, etc., on, a més de parlar en català, 

ajuden a practicar-lo. 
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Plaça de la Font del Lleó, 11 

Caldes de Montbui

(cita prèvia)

634 757 151

93 862 70 24     

caldes@cpnl.cat

Per a més informació:

Les botigues de jocs de Caldes participen 
a la campanya Tot Joc
Els sis comerços de jocs i joguines de Caldes participen a la difusió del joc en català.

Joc de Paraules, La Caverna de Voltir, Papereria Calvo Boluda, Planeta Tucan, Poble i Quiosc Papereria ca l’Arturo han 

signat un acord amb l’Oficina de Català de Caldes per difondre els jocs en català.

Els jocs en català que tenen aquests establiments de Caldes es poden consultar al web de Tot Joc, www.cpnl.cat/

jocs/, del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Algunes d’aquestes botigues també han participat en la gravació d’uns vídeos, en què recomanen algun joc en 

català que comercialitzen, i que s’han difós per les xarxes socials de diferents centres de normalització de Catalunya 

aquests dies.

El web Tot Joc aplega totes les botigues de Catalunya que tenen 

jocs en català, i facilita l’accés del ciutadà a joguines en aquesta 

llengua. L’usuari pot buscar la joguina pel nom, o bé per localitat 

i comerç. En el web també s’hi poden trobar vídeos tutorials per 

aprendre a fer-los servir.

Totjoc és el nom escollit per renovar i impulsar el programa de 

promoció del joc i la joguina en català, que fa 10 anys que es va 

posar en marxa (aleshores amb el nom “I tu, jugues en català?”). 

Amb aquesta renovació es pretén fer més visible aquest programa 

de foment de l’ús de la llengua catalana i impulsar-ne els objectius 

que el van fer néixer: promoure l’ús del català en l’àmbit de l’oci 

i el lleure, donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines en aquesta 

llengua entre la ciutadania i col·laborar amb les empreses del 

sector perquè la incorporin en els seus productes.

La nova marca, Totjoc, fa referència a la voluntat d’implicar tots els 

agents de l’àmbit del lleure, tant la ciutadania en general, de totes 

les edats i condicions, com els comerços, a qui s’esperona perquè 

tinguin oferta disponible de jocs en català, i els fabricants, perquè 

apostin per incorporar el català en l’embolcall, les instruccions o 

el funcionament de jocs i joguines.

www.cpnl.cat/jocs/
www.cpnl.cat/jocs/
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Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.  
(Núm. 116 - gener 2023) 

Per estalvi econòmic i per reduir el consum de paper en les comunicacions i així contribuir a la protecció del medi 

ambient, hem deixat d’enviar en paper el butlletí a les persones sòcies. Pots trobar la versió impresa al local i 

recorda que a través del lloc web de la Cooperativa 70 pots mantenir-te informada de les diverses activitats que 

es van programant al llarg del curs i et pots descarregar la versió digital del butlletí.

Si encara no reps la informació per correu electrònic només cal que ens el facis arribar!

https://cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl 

www.twitter.com/Cooperativa70

www.instagram.com/Cooperativa70

Recorda que per a les persones 

sòcies tenim servei de fotocòpies 

a color i en blanc i negre a preus 

reduïts. Informa-te’n.

http://latortugaavui.com/images/stories/tortuga/revistes/076/2019_02.html
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Fer-se sòcia de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit d’avantatges 
com els descomptes a la cafeteria L’Àgora, els descomptes en el preu del 
carburant de la benzinera situada al costat del Caprabo de Caldes, els preus 
especials en els productes de comerç just i de cooperatives catalanes i els 
descomptes a diversos establiments comercials i empreses de serveis amb 
conveni amb la Cooperativa. A més, pots participar en les activitats que 
impartim al Local Social.

Aquests avantatges es fan extensius a tots els membres de la unitat familiar 
(cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència de la seva 
orientació sexual, les descendents i ascendents comuns i les de qualsevol 
d’ambdues que convisquin amb la persona sòcia).

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

Fes-te’n sòcia

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

La benzinera de Cooperativa 70

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

PAGAMENT AMB TARGETA:

•	 Tria la forma de pagament. TARGETA.

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

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

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

sòcia de Cooperativa 70.

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

PAGAMENT EN EFECTIU:

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

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

que t’apliqui el descompte.

*El descompte aplicable a la persona sòcia es pacta periòdicament amb Gas-Oils Rovira en funció de l’evolució de les vendes i 

dels preus de mercat, podent ser un descompte més gran o més petit. 

Situada a l’aparcament 

del Caprabo de Caldes de 

Montbui

ACTUALMENT, DESCOMPTE 

DE 2 CÈNTIMS PER 

LITRE. NOMÉS PER A LES  

PERSONES SÒCIES (*).
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Recorda que el butlletí és trimestral i pot haver modificació en els descomptes en aquest període de temps. Per 

tal de consultar els descomptes vigents, sempre pots consultar a la pàgina web de la Cooperativa, a l’apartat 

“Descomptes als comerços” dins de la pestanya “Avantatges persones sòcies”.

OCI I LLEURE
 Descompte del 10% 

Apartament per a 4/5 persones al casc antic 
de la vila termal de Caldes de Montbui. 
Lloguer per a reunions i dinars d’empresa.
Més informació: 
fontlleo@graupeiro.net o 650.715.264

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

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

Descompte del 8% al 15% 
en tècniques termals

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

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

Avantatges per a persones sòcies 

Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

Assessorament jurídic

10% de descompte 
per a sòcies

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

Palau - Solità i Plegamans

PROFESSIONALS

Entre el 10% i el 15% de 
descompte en assessoria laboral, 

fiscal, comptable i jurídica

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

15% de descompte sobre 
els honoraris.  

Informació sense 
compromís

Sant Pau, 24 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 38 90 
Fax 93 865 50 03 · despatx@pradasimarti.com

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

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

Empresa especialitzada en  
Head-renting financer

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

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

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

Palau - Solità i Plegamans

10% de descompte 
per a sòcies

20% de 
desccompte  

+ info al web

C.Pau Cuscó, 28 · Caldes de Montbui · Tel. 93 164 25 43 
info@luzonibuson.com
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Mòbil 603 530 303
www.ombranatural.com

LLAR

10% de descompte en 
treballs de pintura

Tel i Fax 93 865 36 93
Mòbil 687 721 450

Pintura decorativa
Jose Romero

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

tarifa en pintura decorativa

Comandes a Cooperativa 70 
93 865 45 30

Gasoil de calefacció

Preus especials 
per a persones 

sòcies

DISSENY I TECNOLOGIA

10% de descompte en revelat analògic o 
digital, o en la compra d’àlbums i marcs

Av. Pi i Margall, 87 · Caldes · 93 865 45 70 · is27@image-solutions.es
Av. St. Esteve, 45 · Castellar · 93 714 28 89 · is10@image-solutions.es
Av. Catalunya, 137 · Parets · 93 862 33 18 · is48@image-solutions.es

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

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

www.umfotografs.com

ESTÈTICA

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

93 865 13 63 · 649 446 328

Perruqueria. 
10% de descompte els dimarts, 

dimecres i dijous

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

5% de descompte a 
les persones sòcies de 

Cooperativa 70

Centre Mèdic Estètic
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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

5% de 
descompte en 

la primera visita 

661393957 · www.terapiacaldes.cat

@martaterapiacaldes     (Instagram)

Marta López Juncosa     (Facebook)

CONVENIS COOPERATIUS

Abacus cooperativa ofereix a Coop 70 la tarifa reduïda  
(cost soci) en tots els seus productes, només a botigues:

Papereria, idiomes, llibreria, llibreria infantil, joguines, manualitats, 
text, puericultura i tecnologia.  

www.abacus.coop

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

pensions i d’estalvi

Informa’t a Cooperativa 70 

C. Alfons Solà 1 
Caldes de Montbui

666 260 954
silvialapsicologia@gmail.com

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

5% de descompte en productes Pedragosa
Excepte mes de desembre

Embotits Pedragosa
Avda. Pi i Margall, 125

Caldes de Montbui
Telf. 93.865.03.54

info@pedragosa.net

mailto://info%40pedragosa.net

