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Cooperativa 70 i la COVID-19
Retornem a l’activitat.
Cada any, el butlletí de setembre conté un article 

resum de l’Assemblea de persones sòcies. Enguany 

però, aquest butlletí surt sense haver-la pogut celebrar 

a causa de la situació de crisi sanitària que estem vivint.

Si alguna cosa hem après aquests mesos és que tot allò 

que passava com un fet natural en les nostres vides i 

en el nostre dia a dia, es va veure desactivat d’un dia 

per l’altre. 

El 13 de març vam haver de  tancar les portes de la Cooperativa com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per 

la pandèmia de la COVID-19. Després d’uns primers dies d’incertesa i desorientació, les treballadores de Cooperativa 

70 vam organitzar-nos per poder continuar exercint aquelles tasques que, des de casa ens eren possibles, per poder 

continuar fent atenció telefònica o per correu electrònic a les persones sòcies. 

De fet, el 12 de març estàvem adequant el despatx per a la incorporació a l’equip de treball d’en Joseba Polanco 

com a director de Cooperativa 70, despatx que no vam poder estrenar fins al cap de molts mesos. Tot i així, estem 

satisfetes que, en aquests moments tan difícils tant a nivell social com econòmic, haguem pogut continuar amb tots 

els nostres llocs de treball i engegant nous projectes.

La Cooperativa va centrar els seus esforços en compatibilitzar l’atenció a les persones sòcies amb la cura de les 

treballadores i les seves famílies. Per això vam anar-nos incorporant a la feina de manera gradual en funció de les 

característiques del lloc de treball i les possibilitats de cadascuna de nosaltres i sempre seguint les mesures dictades 

per la Generalitat o els organismes responsables. A mitjans de juny, la Cooperativa va tornar a obrir les seves portes 

en horari de matins i fent atenció presencial amb les limitacions que ens marcava la normativa en cada moment.

Finalment, després de les vacances d’estiu hem apostat per continuar amb el nostre horari habitual de matins i tardes 

fent atenció presencial i, fins i tot, des de primers d’octubre tornem a oferir cursos complint les mesures de seguretat 

recomanades sempre sota la supervisió de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquests mesos hem hagut d’aprendre noves maneres de fer, com el teletreball, hem hagut d’adaptar la nostra 

organització a la nova situació i ens ha calgut acomodar les instal·lacions de la Cooperativa a les noves normatives 

de seguretat i salut. Podem dir que el nostre Local és un espai segur, i que estem contínuament ajustant-nos a tot 

allò que és necessari per la a seguretat de tots i totes.

També recordar, tal com vam fer per correu electrònic, que durant aquest temps hem treballat per a la celebració de 

l’Assemblea General de persones sòcies, i hi seguim treballant ja que volem poder oferir una assemblea presencial 

el màxim de segura possible.

Ens espera un curs incert, però ben segur que si treballem i som responsables, ens en sortirem.
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L’Àgora d’APINDEP
Res no ens atura.

Horari:

De dilluns a divendres de 8 del matí a 2/4 d’1 del migdia i 
de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia, 
i de 5 de la tarda a 8 del vespre.@agoraapindep  

Segueix-nos a xarxes i no et perdis cap novetat

@ApindepL

@lagoradapindep

Després de la parada forçada durant els mesos de confinament, l’Àgora d’Apindep tornà a arrencar amb ganes a mida 

que les fases de desconfinament s’anaven instaurant. Actualment us seguim oferint els nostres #apindepastissos 

casolans i els esmorzars i berenars dolços i salats sota comanda i amb recollida al nostre local o a domicili 

(contacteu amb nosaltres al 93 865 54 23). 

Tant quan us hem pogut atendre dins al local com a la terrassa o només en servei per endur, els #Apindèpics 

prioritzem sempre la salut de tots. És per això que seguim treballant amb totes les mesures sanitàries pertinents a 

l’època actual. La desinfecció constant de taules i cadires amb solució hidroalcohòlica, la separació de taules, l’ús de 

mascareta i de gel hidroalcohòlic o l’eliminació d’elements compartits com ara llibres i joguines són algunes de les 

mesures que, juntament amb Cooperativa 70, duem a terme des de les primeres fases del desconfinament. 

L’ octubre començà a l’ Àgora d’Apindep amb una MOLT BONA 

NOTÍCIA: l’ #apindèpic Oriol, que molts de vosaltres ja coneixeu, 

és el nou fixatge de la cafeteria! L’ Oriol ha deixat de ser, doncs, 

usuari del Centre Ocupacional Apindep per ser-ne un treballador més. 

Aquest gran pas ha estat possible gràcies a vosaltres. Gràcies a la 

vostra confiança, somriures, visites reiterades, paciència, l’Oriol ha 

pogut inserir-se al món laboral per primera vegada. 

Més enllà de la cafeteria, els #apindèpics no han parat ni un 

moment. Al llarg de les llargues setmanes de confinament, les 

persones educadores del Centre Ocupacional Apindep van estar en contacte diari amb els usuaris del centre tot 

proposant-los diferents activitats per realitzar a casa. Quan les circumstàncies ho van permetre, es van iniciar les 

trobades individualitzades amb els usuaris i, posteriorment, la reobertura del Centre 

Ocupacional a Santa Eulàlia de Ronçana sota unes pautes de seguretat estrictes per 

tal d’assegurar la salut de tothom. 

Les persones usuàries estan fent, entre d’altres activitats, uns subjecta-mascaretes 

que, de ben segur, us enamoraran. Els podeu adquirir a la nostra cafeteria per 5 

euros cada una i així col·laborar en la seva activitat. Us en quedareu sense?

Ben aviat els #apindèpics començaran a muntar les paneres de Nadal d’enguany. 

Recordeu que trobareu les mostres a Cooperativa 70 on també les podreu 

encarregar. Estigueu ben atents!

 #lavidaésapindèpica!
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Afectacions del coronavirus per a consumidors i 
empreses.
Des de la declaració de l’estat d’alarma, el passat 14 de març de 2020, i durant les fases posteriors de desescalada i 

l’etapa actual de represa, s’apliquen mesures de contenció de la pandèmia provocada per la COVID-19 que afecten 

directament les persones consumidores.

D’acord amb el que estableix el Reial decret 11/2020 

de 31 de març, si com a conseqüència de les mesures 

adoptades per l’autoritat competent els contractes de 

compra de productes o de prestació de serveis resulten 

impossibles de complir, les persones consumidores 

tenen dret a deixar sense efecte aquests contractes i 

a recuperar les quantitats pagades.

Per tant, en aquells casos en què s’han fixat limitacions 

a la mobilitat o confinaments que impedeixen que els 

consumidors puguin gaudir de serveis ja contractats 

–viatges, reserves d’allotjaments, excursions, etc.–, 

les persones afectades poden reclamar a l’empresa el 

retorn dels diners.

Allà on la mobilitat no es prohibeix i, per tant, no existeix una obligació de retornar els diners, aconsellem que les 

persones afectades contactin amb l’empresa per mirar d’arribar a una solució pactada que els pugui compensar 

d’alguna manera (canvi de data, val, retorn d’una part de l’import, millor preu en una altra ocasió, etc.).

La situació sanitària actual fa que haguem de procurar d’arribar a pactes, per això, des de l’Agència Catalana del 

Consum demanem que es faci un consum responsable i solidari i recomanem que, tot i tenir el dret a recuperar els 

diners pel serveis no prestats, es tingui en compte que aquesta situació afecta també moltes empreses que en aquests 

moments de crisi estan patint una manca de liquiditat. En aquests casos, la nostra solidaritat com a consumidors i 

consumidores pot consistir a acceptar alternatives raonables, en lloc de la devolució dels diners.

També aconsellem que, si es contracten nous serveis, es revisin amb deteniment les condicions de cancel·lació i 

s’opti, preferentment, per aquelles opcions que permetin cancel·lar el servei gratuïtament.

Agència Catalana del Consum
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*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/coronavirus-consumidors-empreses a data 5 d’octubre 

de 2020

A continuació, es detallen les afectacions que poden provocar les limitacions aplicades a causa de l’emergència 

sanitària i quines són les mesures previstes en el cas que aquests contractes no es puguin dur a terme amb normalitat

(són enllaços externs que funcionen en la versió en línia del butlletí):

•	 Transport aeri

•	 Viatges combinats

•	 Espectacles i altres esdeveniments

•	 Serveis de tracte successiu o que es paguen per quotes (cursos, gimnasos, residències, etc.)

•	 Compravenda de productes o serveis i pagues i senyals

 

Mesures extraordinàries de suport a les famílies i les empreses:

•	 Mascaretes i gels hidroalcohòlics per a mans

•	 Subministraments bàsics a la llar (llum, aigua i gas)

•	 Telefonia i Internet

•	 Terminis per a la devolució de productes

•	 Préstecs i crèdits

•	 Serveis funeraris

•	 Arrendaments

En darrer lloc, us demanem que us informeu només a través de fonts oficials i seguiu les recomanacions de les 

autoritats.

•	 activem.gencat.cat

•	 acsa.gencat.cat (Agència Catalana de Seguretat Alimentària: informació pe a persones consumidores 

i empreses: anar a la compra, repartiment a domicili, higiene a fàbriques, botigues, establiments de 

restauració...)

•	 Canal Empresa (assessorament per a empreses i persones treballadores)

•	 Estafes i delictes:

•	 Scams related to Covid-19 (Comissió Europea) - (traducció dels consells per a consumidors 

i comerciants)

•	 Agència de Ciberseguretat de Catalunya (principals amenaces i recomanacions)

Més informació des del punt de vista sanitari a:

•	 Departament de Salut

•	 Ministeri de Sanitat

•	 Organització Mundial de la Salut (OMS)

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/transport-vols
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/viatge
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Espectacles-i-altres-esdeveniments
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/serveis-que-es-paguen-per-quotes
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Pagues-i-senyals
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/mesures-higieniques
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/subministraments-basics
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/telecomunicacions-00001
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/devolucions-de-productes
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/hipoteques
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/serveis-funeraris
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Arrendaments-00001
https://web.gencat.cat/ca/activem
http://acsa.gencat.cat/ca/inici
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en
http://consum.gencat.cat/web/.content/80_Actualitat/Avisos_i_alertes/Avisos/2020/Fraus_relacionats_COVID.pdf
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/LAgencia-de-Ciberseguretat-de-Catalunya-alerta-la-ciutadania-dels-ciberfraus-i-ciberdelictes-relacionats-amb-la-COVID-19
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://www.mscbs.gob.es/ca/home.htm
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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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

“El consum responsable depèn de tothom”
Agència Catalana del Consum

Consumir productes i serveis de manera responsable implica informar-se, planificar i reflexionar sobre les conseqüències 
dels nostres actes de compra. I tot això tenint en compte, a més a més de les característiques i el preu, aspectes com 
ara la conservació del medi ambient, la justícia social o la igualtat de gènere.

Des de l’Agència Catalana del Consum treballem per 
fomentar actituds ètiques envers el consum, de manera que 
sigui sostenible, de proximitat, crític, solidari, conscient, no 
sexista...

La campanya El consum responsable depèn de tothom, 
difosa durant el mes de juny en els comptes @consumcat 
a Instagram, Twitter i Facebook i en el canal youtube.com/
consumcat, consta de 3 històries en les quals els personatges 
reflexionen sobre el consum responsable.

Sota el lema "Per un món més sostenible, consum responsable. 
Depèn de tothom!", aquesta campanya té com a objectiu 
fer-nos pensar, d’una manera amena i empàtica, sobre les 
accions i decisions quotidianes que tenen relació amb un consum més responsable. Com les nostres accions i 
decisions del dia a dia poden tenir efectes i conseqüències en la societat i sobre el planeta sense que, en ocasions, 
en siguem del tot conscients. Perquè el consum responsable, depèn de tothom!

Et convidem a entrar al canal de Youtube i visualitzar els tres vídeos.

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consum-responsable-tothom a data 5 d’octubre de 2020

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consum-responsable-tothom
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PROGRAMACIÓ
OCTUBRE - DESEMBRE

Cursos i tallers
Idiomes

Italiano per piacere!

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

italià, tinguin alguns petits coneixements o no en tinguin. Es tracta d’aprendre italià 

pel plaer de poder parlar una nova llengua, a l’hora que conèixer diferents aspectes 

de la cultura italiana (part de la seva història, algunes ciutats, costums, la cuina 

italiana, etc.). Per posar en pràctica els continguts treballats i tenir un contacte viu 

amb la llengua, cada any es fa un viatge a Itàlia, de forma opcional.

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

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

Nivell 0: els dimecres de 5 a 1/4 de 7 de la tarda

Nivell 1: els divendres de 5 a 1/4 de 7 de la tarda 

Nivell 2: els dimecres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre 

o  els divendres de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre 

Preu: 30 euros mensuals 

Sense places · apunta’t a la llista d’espera

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.
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PROGRAMACIÓ OCTUBRE - DESEMBRE

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

del vespre

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

Preu: 30 euros mensuals*

Inscripcions obertes

(Consultar nivells)

Per conèixer i no perdre el coneixement d’una llengua, cal practicar-la. Per 

això, amb els grups de conversa en anglès podràs posar en pràctica aquesta 

llengua, parlant de diferents temes que t’agradin o et puguin ser útils, a través 

dels quals aniràs també incorporant vocabulari nou. Amb una mestra nadiua. 

Consulta el teu nivell i incorpora’t el més aviat possible. Curs a càrrec de 

Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.

Conversa en anglès (grups d’adults, joves i infants)

HORARI ADULTS HORARI INFANTS I JOVES

Grups infants:

Els dilluns de 5 a 6 de la tarda

Els dimarts de 5 a 6 de la tarda o de 6 a 7 del vespre

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

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

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

Grup joves:

Els dimarts de 7 a 8

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

Preu: 35 euros mensuals* 

Inscripcions obertes

(Consultar nivells)

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

Idiomes

Salut · Esport

Pilates
El Pilates treballa el cos i la ment d’una forma conscient i precisa. Ens ajuda a millorar 

tant el nostre rendiment físic com emocional. “Ment sana in corpore sano”. 

La consciència corporal, la musculatura profunda, el moviment fluït i la respiració, 

són les nostres bases. 

Després de 10 sessions ja podràs notar un canvi del teu cos i de segur t’emportaràs 

el Pilates en el teu dia a dia... millorant la postura a la feina i en les rutines del teu 

viure. Farem servir eines com bandes elàstiques, pilotes, foam roller i altres joguines 

que ens ajuden a millorar el nostre cos i equilibri.

Recomanat pel benestar, recuperar lesions i sobretot per prevenir-les.

A càrrec de Jaume Roura, instructor de Pilates i soci de Cooperativa 70.

Dimarts de 7 a 8 del vespre.

Preu: 40 euros (1 sessió setmanal) (possibilitat d’una sessió virtual- demana informació)

Inscripcions obertes
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

El Voluntariat per la llengua 
(VxL) que gestiona l’Oficina de 
Català de Caldes de Montbui 
del Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental 
continua en modalitat virtual i 
també presencial amb les normes 
sanitàries vigents.

Sabies que...
Política Lingüística ha creat un catàleg de videojocs en català: VDJOC?

VDJOC, que estarà permanentment actualitzat, permet 

consultar interactivament l’oferta disponible en català.

La Direcció General de Política Lingüística ha creat VDJOC, 

una base de dades interactiva de videojocs que tenen 

l’opció de llengua en català, amb l’objectiu de mostrar-

ne la disponibilitat, encara molt deficitària, impulsar-ne el 

consum i sobretot promoure que l’oferta en català d’aquests 

productes tecnològics sigui creixent.

VDJOC agrupa una cinquantena de videojocs en llengua 

catalana organitzats en 12 categories: acció-aventura, arcade, esports, estratègia, infantils, jocs seriosos (serious 

games), musical, plataformes, rol, simulació, terror i trencaclosques. Ofereix un cercador per facilitar-ne la consulta, 

que també permet el filtratge per categories. Cada videojoc té una fitxa informativa amb l’estudi que l’ha desenvolupat, 

el gènere, les plataformes a través de les quals es pot jugar, l’edat recomanada, el tràiler i l’accés al web del joc.

Actualment només un 5,5 % dels videojocs que es consumeixen a Catalunya són en català. Aquest aparador dels 

videojocs comercials disponibles en català s’actualitzarà permanentment. Els usuaris i les empreses poden fer arribar 

els jocs que poden ser incorporats a la base de dades a través d’aquest formulari.

Per impulsar la presència del català en els videojocs, Política Lingüística disposa d’una línia de subvencions per a la 

incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics obert a les empreses del sector

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/videojocs/

Si vols llançar-te a parlar català i el vols practicar 
de forma natural i distesa

Apunta’t al Voluntariat per la llengua!

Participar-hi és molt fàcil. Només cal entrar al portal vxl.cat i omplir la fitxa d’inscripció, seleccionant la preferència 
“Virtual” o “Presencial” i especificant la disponibilitat horària actual.

Per a més informació podeu consultar el web vxl.cat o escriure un correu electrònic a caldes@cpnl.cat.

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/videojocs/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/videojocs/formulari/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/videojocs/
mailto:caldes%40cpnl.cat
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L’apunt

El TERMCAT recull en un diccionari en línia la terminologia relacionada 
amb el coronavirus

La Terminologia de la COVID-19 (titulada inicialment Termes del coronavirus) aplega més de 100 termes relacionats 

amb  la pandèmia de COVID-19 i el coronavirus 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 a partir de fitxes de recerca puntual, 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 el nom científic, si és pertinent; una definició, i, si 

escau, notes explicatives.

Entre els termes n’hi trobem de referits als coronavirus 

(coronavirus associat a la COVID-19 o coronavirus associat a la 

MERS), a les malalties causades per aquests virus (COVID-19, 

MERS, SARS), a la simptomatologia (agèusia, anòsmia), a 

aspectes de bioètica (principi de precaució, justícia distributiva) 

i a conceptes epidemiològics i de salut pública (aïllament, 

contagi, pandèmia, zoonosi, EPI). 

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286

Plaça de la Font del Lleó, 11 
(cita prèvia)

Tel. 93 862 70 24 · A/e: caldes@cpnl.cat

Per a més informació:

https://salutweb.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://salutweb.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://www.academia.cat/demcat
https://www.academia.cat/demcat
https://esadir.cat/
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286
mailto:caldes%40cpnl.cat
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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES

Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.  

(Núm. 91 - setembre 2020) 

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

Situada a l’aparcament del Caprabo de Caldes de Montbui

ACTUALMENT, DESCOMPTE DE 2 CÈNTIMS PER LITRE. NOMÉS PER A LES  PERSONES SÒCIES (*).

RECORDA: PRIMER IDENTIFICAR-TE COM A SÒCIA, POSANT LA TARGETA ABANS DE TRIAR EL PRODUCTE.

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

les vendes i dels preus de mercat, podent ser un descompte més gran o més petit. 
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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 59 26

5% de 
descompte 
en tots els 

tractaments

 
 
  
 
 
 
 

 

💦💦 INSTAL.ACIÓ TRACTAMENT 
DE  L’AIGUA DOMÈSTICA 

 

📌📌 Informació i demostració sense 
compromís 

 

💰💰 5% Dte. Sòcies Coop70 

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

 
 

Recorda que el butlletí és trimestral i pot haver modificació en els descomptes en aquest període de temps. Per 

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

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

5% de 
descompte en 

la primera visita 

661393957 · www.terapiacaldes.cat

@martaterapiacaldes     (Instagram)

Marta López Juncosa     (Facebook)
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PROFESSIONALS

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

fiscal, comptable i jurídica

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

15% de descompte sobre 
els honoraris.  

Informació sense 
compromís

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

Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

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

Assessorament jurídic

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

Empresa especialitzada en  
Head-renting financer

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

10% de descompte 
per a sòcies

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

Palau - Solità i Plegamans

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

Declaració de la Renda per a 
sòcies de Cooperativa 70

8 euros

PMAYORDOMO
Comptable - Fiscal - Laboral

938622152 - 687624246
pmayordomo@aece.es

C. Santo Domingo, núm. 6 Caldes de Montbui

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)
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DISSENY I TECNOLOGIA

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

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

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

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

www.umfotografs.com

ESTÈTICA

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

93 865 13 63 · 649 446 328

Perruqueria. 
10% de descompte els dimarts, 

dimecres i dijous

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

5% de descompte a 
les persones sòcies de 

Cooperativa 70

Centre Mèdic Estètic

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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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

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


