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Comença setembre i, després d’unes merescudes vacances, els 

#apindèpics arrenquem el nou curs amb moltes ganes!

Com bé ja sabeu, l’exusuari del centre ocupacional @Apindep, 

l’Oriol, ja forma part de la plantilla de la cafeteria l’Àgora 

d’APINDEP, aconseguint així una de les nostres fites d’inici: 

inserir laboralment persones amb diversitat funcional. 

Per altra banda, i després de la pausa obligatòria per la covid, la 

resta de persones usuàries del grup de SOI (Servei d’Orientació 

d’Inserció) d’APINDEP enguany han pogut reemprendre les 

pràctiques quinzenals a la nostra cafeteria.

Algunes de les persones usuàries han demostrat que, tot i el llarg 

temps sense poder treballar a la cafeteria, tenien ben adquirits 

els coneixements i els han posat en pràctica a la perfecció. 

D’altres usuaris del Centre Ocupacional han iniciat les pràctiques per primera vegada, demostrant  el seu esforç i 

gran vàlua. Han adquirit coneixements nous i deixat bocabadats a més d’un!

Amb l’inici del nou curs i les piles ben carregades 

els #apindèpics del Centre Ocupacional 

reemprenen les seves tasques habituals. El 

treball a l’hort, el taller de fusteria, el reciclatge 

d’oli de cuina usat amb els Clakis, el taller de 

bijuteria i penjolls de resina són algunes de les 

tasques que hi realitzen. 

Nous tallers s’inicien al Centre Ocupacional 

reutilitzant l’oli de cuina: sabons i espelmes que 

de ben segur us enamoraran!

I, tot i que encara queden uns mesos per Nadal, ben aviat començaran a preparar les paneres i lots que cada any 

podeu adquirir a Cooperativa 70. 

Els #apindèpics seguim igual d’il·lusionats que el primer dia amb tots els projectes que duem a terme. Ens encanta 

poder compartir-los amb tots vosaltres, ja sigui quan us atenem a la cafeteria com quan adquiriu o rebeu algun dels 

objectes realitzats als nostres tallers. 

Sense vosaltres, la nostra feina perd sentit. GRÀCIES A TOTS I TOTES PER SER-HI!

L’Àgora d’APINDEP
Setembre.

Horari:

De dilluns a dijous de 8 del matí a 2/4 d’1 del migdia 
i de 4 de la tarda a 8 del vespre. 
Els divendres de 8 del matí a 2/4 d’1 del migdia (a partir 
d’octubre, també en horari de tarda).
*subjecte a mesures COVID marcades per la Generalitat

Contacte:

@agoraapindep  

Segueix-nos a xarxes i no et perdis cap novetat

@ApindepL

@lagoradapindep

agora@apindep.cat / 93 865 54 23
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CoopEduca
Curs 2021 - 2022

TREBALLEM:
- Català

- Castellà
- Anglès

- Matemàtiques
- Medi (social i natural)

- Tecnologia
 ... i si necessites una altra matèria pregunta’ns

Seguim impartint classes de repàs en grups reduïts (màxim 5 alumnes) en horari extraescolar. En aquestes classes 
t’ajudem i et donem eines per fer els deures de l’escola i per preparar-te els exàmens. També repassem els continguts 
que més et costin d’entendre i et facilitem eines i tècniques d’estudi per afavorir el teu treball de forma autònoma.

•	 A qui va dirigit?
A alumnes de tota l’Educació Primària i de tota l’Educació Secundària Obligatòria.

•	 Què es treballa?
•	 Reforç de Primària i ESO, incidint més en les assignatures de llengua catalana, llengua castellana, 

llengua anglesa i matemàtiques.
•	 Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
•	 Activitats lúdico-acadèmiques a través de tallers de lectoescriptura, raonament i comprensió, 

ortografia, problemes matemàtics, càlcul, memòria i atenció, principalment.

Calendari de festius d’aquest curs 2021 - 2022:
•	 Dilluns 11 i dimarts 12 d’octubre (Festa Major de Caldes de Montbui)

•	 Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)

•	 Dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8 de desembre (Festa)

•	 Del 24 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos) (Vacances de Nadal)

•	 Del 14 al 18 d’abril (ambdós inclosos) (Vacances de Setmana Santa)

•	 Dilluns 2 de maig (Festa Local)

•	 Dilluns 6 de juny (Festa Local)

•	 Dijous 23 de juny (Revetlla de Sant Joan)

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

         938.654.530               664.293.364                  anna@cooperativa70.coop

COOPEDUCA
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Des de l’1 de març de 2021, s’aplica la nova normativa europea que simplifica l’etiqueta d’eficiència 

energètica per a fer-la més comprensible i amplia els terminis durant els quals els fabricants han de 

disposar de peces per a reparar determinats aparells

Des de l’1 de març de 2021, està en vigor la nova normativa europea que ha introduït canvis per promoure la 

transició cap a una economia circular i més eficient en l’ús dels recursos, principalment pel que fa a l’etiquetatge 

d’eficiència energètica dels electrodomèstics –és a dir, la capacitat que tenen de complir la seva funció consumint 

la mínima quantitat d’energia possible–, així com l’ampliació dels terminis durant els quals els fabricants han de 

disposar de peces de recanvi.

Nova etiqueta d’eficiència energètica

Les rentadores i rentadores-assecadores, els 

rentavaixelles, els frigorífics, les vinoteques, les 

pantalles electròniques i els televisors que es posin a la 

venda a partir d’ara han d’incorporar la nova etiqueta 

energètica, que se simplifica respecte de l’anterior, ja 

que desapareixen les categories A+, A++ i A+++, i per 

tant l’escala va des de l’A, en verd fosc i que indica que 

es tracta d’un producte molt eficient, fins a la G, en 

vermell i que correspon a una eficiència baixa.

Inicialment, la categoria A queda deserta ja que es 

reserva per a futures millores d’eficiència energètica, 

per tant, els electrodomèstics més eficients, que fins 

ara ocupaven les classes A, ara queden assignats com a 

molt a la categoria B.

L’etiqueta continua aportant informació sobre aspectes 

com ara la capacitat de càrrega en kg, el consum d’aigua 

o el nivell de soroll, però la nova normativa també 

modifica els mètodes de càlcul, per tant no hi ha una 

correspondència directa entre les etiquetes anteriors i 

les noves.

A més, ara l’etiqueta inclou un codi QR que permet 

obtenir informació addicional sobre el producte.

A partir del mes de setembre d’enguany, la nova etiqueta 

també serà obligatòria per a llums i bombetes.

Europa introdueix millores en l’etiquetatge 
energètic dels electrodomèstics i la disponibilitat 
de peces de recanvi 

Agència Catalana del Consum
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Disponibilitat de peces de recanvi

La nova normativa europea estableix requisits per a contribuir a l’economia circular, garantint la disponibilitat de 

peces de recanvi dins d’un termini raonable (15 dies laborables des de la recepció de la comanda), amb l’objectiu 

de facilitar la reparació de determinats electrodomèstics: aparells de refrigeració, rentavaixelles domèstics, pantalles 

electròniques o rentadores i assecadores domèstiques.

La norma estableix una diferenciació entre 

les peces de recanvi adreçades exclusivament 

a reparadors professionals – principalment 

elements interns dels aparells com ara motors, 

termòstats, plaques de circuit, bombes de 

calor, vàlvules o sensors–, d’aquelles que es 

poden vendre també al consumidor final – és 

a dir, elements externs que per a canviar-los no 

cal manipular l’interior dels aparells: mànecs, 

frontisses, safates, fonts d’alimentació externa o 

controls remots–.

En el cas de pantalles electròniques, els fabricants 

o els importadors hauran de disposar de peces 

de recanvi durant almenys 7 anys, mentre que 

en el cas de rentadores i assecadores domèstiques, aquestes peces han d’estar disponibles durant 10 anys, a comptar 

des del moment en què es posa a la venda la darrera unitat d’un model.

Pel que fa als aparells de refrigeració i els rentavaixelles d’ús domèstic, les peces de recanvi adreçades a professionals 

hauran d’estar disponibles durant un període mínim de 7 anys, mentre que les peces adreçades també al consumidor 

o l’usuari final, hauran d’estar-ho durant 10 anys.

*Article consultat, i copiat de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nova-etiqueta-energetica-i-reparabilitat-dels-electrodomestics a data 29 

de juliol 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

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nova-etiqueta-energetica-i-reparabilitat-dels-electrodomestics
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Segrest de WhatsApp
Han augmentat els segrestos del compte de WhatsApp.

Hi ha diversos sistemes, com les aplicacions que usen l’IDCAT SMS, la banca electrònica o les aplicacions de xarxes 

socials, que utilitzen com a mesura de seguretat avançada l’enviament per SMS de codis de seguretat al mòbil. 

Els codis de seguretat rebuts per SMS, no s’han de compartir amb ningú, com les contrasenyes. 

Com funciona

•	 Rebeu un missatge de text (SMS) d’un contacte conegut que explica que, per error, ha enviat un codi que 

necessita.

•	 De fet, és un/a ciberdelinqüent que ha piratejat primer el compte d’un contacte, i ara està intentant fer el 

mateix en el vostre.

•	 En cap cas proporcioneu el codi, doncs si ho feu de fet li faciliteu l’accés al vostre compte de WhatsApp.

•	 Quan el/la ciberdelinqüent té accés al vostre compte, us el roba o segresta, que vol dir que us quedeu sense 

poder accedir al vostre compte d’aquest servei de missatgeria.

•	 Els atacants cerquen accedir al màxim nombre de contactes possibles per trobar informació sensible als mòbils 

i/o per introduir-hi programari maliciós.

Com evitar que us robin el compte

•	 NO envieu mai el codi a la persona que ens el demana, encara que sigui molt propera.

•	 Una bona manera de saber si el missatge l’ha enviat o no el contacte en qüestió és trucant-lo (no enviant-li 

un WhatsApp, perquè el podria respondre el ciberdelinqüent) i preguntar-li directament si ens ha fet arribar 

un SMS.

•	 No compartiu mai el codi de verificació de WhatsApp amb ningú, ni tan sols si us ho demana una persona 

coneguda. Aquest codi acostuma a arribar-nos per SMS i està format per 6 dígits.

•	 Estigueu atents i sospiteu de SMS i missatges no esperats.

•	 No feu clic a l’enllaç de verificació. També podem rebre un missatge amb un text similar al següent: “Código de 

WhatsApp: 123-456. O sigue este enlace para verificar tu número: v.whatsapp.com/123-456. No compartas 

este código con nadie”. I que inclogui un enllaç que no hem de clicar.

Agència Catalana del Consum
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Recomanacions

Mantenir les opcions de Whatsapp correctament configurades:

•	 Es recomana mantenir la informació personal únicament visible per als nostres contactes. “Configuració”-”Qui 

pot veure la meva informació personal”.

•	 Activar la verificació en dos passos. La verificació en dos passos és molt recomanable, doncs en cas que a causa 

d’una estafa es vulgui vulnerar el nostre número i el nostre compte de WhatsApp, no serà possible. Mitjançant 

la introducció d’una clau de seguretat, cada vegada que es vulgui accedir al compte, caldrà introduir aquest 

codi.

•	 Per fer-ho només cal entrar a la configuració del Whatsapp; allà hi ha l’opció de verificació en dos passos. El 

procés demanarà un PIN i una adreça de correu.

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

Cursos i tallers

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

Tenim protocols elaborats que pots consultar.

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

del vespre

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

Preu: 30 euros mensuals*

Inscripcions obertes 

Inici de curs a l’octubre

(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

Inici de curs a l’octubre

(Consultar nivells)

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

Idiomes
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Teatre

Teatre per a totes les edats

Tens ganes de començar el nou curs amb energia renovada i alegria? vine a moure el cos, a jugar amb la veu, 

a inventar històries, a remoure les emocions, a ampliar els teus recursos expressius, a crear una companyia i 

representar una obra, i a molt més!!! 

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

Infants: els dijous de 1/4 de 6 a 1/4 de 7 de la tarda

Joves: els dijous de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre

Adults: els dimecres d’1/4 d’11 a  3/4 de 12 del matí

Preu infants: 30 euros mensuals

Preu joves i adults: 35 euros mensuals

PENDENT DATA D’INICI · Classe de prova GRATUÏTA 22/23 de setembre (cal inscripció prèvia) 

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 5, nivell A1 * 

DIVENDRES: de 5 a 2/4 de 7, nivell A2 

DIVENDRES: de 2/4 de 7 a 8, nivel C2

Preu: 35 euros mensuals (sessió d’1 hora i mitja) /

*30 euros mensuals (sessió d’1 hora). 

Inici de curs a l’octubre
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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.

Dansa creativa sènior

Els dijous de 2/4 de 10 a 3/4 d’11 del matí

Preu: 28 euros mensuals

Inici de classes: dijous 7 d’octubre

Inscripcions obertes 

Dansa
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

El TERMCAT recull en un diccionari en línia els termes de la nova factura elèctrica. 

El TERMCAT ha publicat la Terminologia de la factura elèctrica, un diccionari en línia elaborat amb la col·laboració 

d’experts de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i de l’Agència 

Catalana del Consum, de la Generalitat de Catalunya, que recull 

els termes que es relacionen amb la tarifa elèctrica.

L’1 de juny de 2021 va entrar en vigor un canvi de tarifa estatal 

en la factura de l’electricitat que afecta totes les persones amb un 

contracte de subministrament domèstic. 

Per això, el TERMCAT va considerar interessant fer un recull 

terminològic que contribuís a aclarir els termes que giren a 

l’entorn d’aquest canvi tarifari. Amb aquesta finalitat, ha creat 

aquest diccionari en línia amb un total de 46 entrades i més de 

75 denominacions en català, acompanyades d’equivalents en 

castellà, definicions i notes, elaborat amb la participació d’experts 

del sector.

L’apunt

Cursos de català per a adults
CURS 2021-2022 · INSCRIPCIONS 

Inscripció als cursos de català a partir del 6 de setembre en línia.

•	 Inscripció preferent: si has fet un curs al CPNL durant 

l'últim any, tens preferència d'inscripció del 6 al 10 de 

setembre.

•	 Inscripció general: si no has fet cap curs al CPNL durant 

l'últim any, t'has d'inscriure durant els dies 13, 14 i 15 

de setembre.

La inscripció es tancarà el dia 15 de setembre. La informació per a la inscripció es pot consultar a la pàgina web.  

[ https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/inscripcio/ ]

Per a dubtes i consultes demaneu cita prèvia.    

               93 115 10 73 / 634 75 71 51 

            caldes@cpnl.cat  

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298
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Sabies que...
El CPNL ha creat un compte a Spotify  amb 16 llistes i més de 850 
cançons en català. 

El compte CPNL conté música de diferents estils, per acompanyar en determinats estats d’ànim i per aprofundir en 

aspectes culturals.

El compte CPNL conté 16 llistes amb més de 850 cançons que combinen 

criteris de selecció diversos. D’una banda, hi ha llistes amb temes d’estils 

musicals concrets, com “Ska, Reggae i ritmes jamaicans”, “Rap, Hip Hop i 

Trap”, “Folk i tradicional”, “Punk i Hardcore” o “Electrònica”. 

També s’han configurat les llistes per acompanyar en determinats estats 

d’ànim o situacions vàries, com “Fem dissabte”, “Entre llibres i pantalles”, 

“De relax”, “De festa” o “Fil MusiCAT”. Últimament s’han incorporat 

“Cançons fresquetes” i “De ruta amb canalla”.

Finalment, el compte disposa d’un recull de temes per aprofundir en la cultura, la història, la poesia, la literatura o les 

variants dialectals, que permeten donar a conèixer la cultura a través de la música. En aquest apartat, destaquen les 

llistes “Cant, cante, canti, canto”, “Històries i costums catalans”, “Poemes cantats”, “El fenomen del Rock Català” 

i “Nova Cançó”.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha triat la plataforma de música Spotify perquè és la més popular i 

estesa de totes les que existeixen en l’actualitat i s’hi pot accedir gratuïtament.

Hi podem trobar termes com ara peatge, comercialitzadora de mercat regulat, PVPC o subhasta, i també entrades 

que s’han fet populars recentment, com ara període horari pla, període horari punta i període horari vall, i els 

conceptes derivats hora plana, hora punta i hora vall.

El diccionari s’acompanya d’una infografia interactiva que il·lustra alguns d’aquests termes.

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM4Mg%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM1NQ%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM5Mw%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM5NQ%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM4OQ%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM5MA%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM5MQ%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM2OQ%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM3MA%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/298/fitxa/NDU3NzM3MQ%253D%253D
https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/els-nous-trams-del-rebut-la-llum
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
Si vols llançar-te a parlar català i el vols practicar de forma natural i distesa

Apunta’t al Voluntariat per la llengua!

Plaça de la Font del Lleó, 11 

Caldes de Montbui

(cita prèvia)

634 757 151

93 862 70 24     

A/e: caldes@cpnl.cat

Per a més informació:

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.

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://www.vxl.cat/
https://www.vxl.cat/
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Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.  

(Núm. 101 - juliol/agost 2021) 

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

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

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

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

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

https://cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl 

www.twitter.com/Cooperativa70

www.instagram.com/Cooperativa70

Recorda que per a les persones 

sòcies tenim servei de fotocòpies 

a color i en blanc i negre a preus 

reduïts. Informa-te’n.

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

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

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

Fes-te’n sòcia

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

La benzinera de Cooperativa 70

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

PAGAMENT AMB TARGETA:

•	 Tria la forma de pagament. TARGETA.

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

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

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

Cooperativa 70.

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

PAGAMENT EN EFECTIU:

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

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

t’apliqui el descompte.

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

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

Situada a l’aparcament 

del Caprabo de Caldes de 

Montbui

ACTUALMENT, DESCOMPTE 

DE 2 CÈNTIMS PER 

LITRE. NOMÉS PER A LES  

PERSONES SÒCIES (*).
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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

Nou avantatge 

C. Pau Cuscó núm.28, Caldes de Montbui

e-mail: info@luzonibuson.com

Telf: 93.164.25.43

Des de la seva fundació, Luzón i Busón Advocades s’ha constituït com un despatx multidisciplinari a Caldes de 

Montbui. Està caracteritzat per tenir un equip compacte i estable que combina la passió per aquesta professió amb 

la formació continuada i especialitzada. Concep com un dels seus principals objectius el tracte pròxim amb el client 

i la qualitat dels serveis, essent exigents amb el treball i adaptant-se a cada cas concret.

Ofereixen a les persones sòcies de la cooperativa un descompte del 20% en la tramitació dels procediments 

judicials així com en el preu d’una primera visita informativa sobre qualsevol assumpte (No inclou els 

serveis comptables com ara presentació d’impostos, confecció de nòmines i gestió d’autònoms).

Els principals serveis del despatx on les persones sòcies es poden acollir al descompte del 20% són:

•	 Divorcis, extincions de parelles estables, guardes i custòdies i execucions de pensions d’aliments.
•	 Herències, assessorament en el testament, acceptació d’herència i reclamació de legítima.
•	 Bancari, reclamació de despeses hipotecaries, IRPH i clàusules abusives.
•	 Llei de Segona Oportunitat.
•	 Procediment d’incapacitació de persones majors d’edat  amb impediments físics o psíquics.
•	 Defensa i acusació en procediments penals per qualsevol tipus de delicte.
•	 Reclamació per acomiadaments improcedents o nuls, sol·licitud de permisos a l’empresa.
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Encàrrecs d’assessoria 
jurídica · 15 % de 

descompte

Assessorament jurídic

10% de descompte 
per a sòcies

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

Palau - Solità i Plegamans

ALIMENTACIÓ
Vedella de qualitat certificada ecològica.

Directe del productor i 
repartiment a domicili.

Servim caixes de 6 quilos.

5% de descompte en el preu de 
comanda

Feu la vostra comanda a:
93 866 27 21 · lasoleia@ramaderiaecologica.cat

Productes ecològics 3% 
de descompte en tots els 

productes

Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 45 00

5% de descompte en 
herboristeria

Agustí Santa Cruz, 33 · 08182 St. Feliu de Codines
Tel. 93 866 27 89

Parada de productes d’alimentació original de Galícia a 
Caldes de Montbui, Granollers, 

Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt
15% de descompte acreditant-te com a sòcia

C. Montserrat 118-120 · 08140 Caldes de Montbui

930139433 · www.granel.cat · community@granel.cat

Descompte del 5% 

en les compres i 

donatiu del 5% a la 

Cooperativa 70.

C. del Forn 26 · 08140 Caldes de Montbui

Tel. 640 576 949 · facebook: carmecaldes2013

Descompte del 5% 

en tots els productes 

(promoció no 

acumulable amb 

d’altres ofertes)

PROFESSIONALS

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

fiscal, comptable i jurídica

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

15% de descompte sobre 
els honoraris.  

Informació sense 
compromís

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

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

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

Empresa especialitzada en  
Head-renting financer

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

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

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

Palau - Solità i Plegamans

10% de descompte 
per a sòcies
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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

 
 
  
 
 
 
 

 

💦💦 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 

 
 

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 
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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



https://cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl 
www.twitter.com/Cooperativa70

www.instagram.com/Cooperativa70

Segueix-nos a xarxes!


