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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES

L’Àgora d’APINDEP
Benvingut, curs 2022-2023!
Després d’unes vacances merescudes, els #apindèpics comencem temporada amb moltíssimes ganes!
Al centre ocupacional de Santa Eulàlia de Ronçana ja han començat
a preparar l’hort per a la temporada de calçots. Tot i que encara
falten uns mesos perquè en puguem gaudir, els usuaris d’Apindep ja
han tallat les males herbes, han llaurat i han plantat els calçots que
podreu adquirir a la nostra cafeteria arribat el moment.
Per altra banda, els #apindèpics també han reprès el projecte de
reciclatge de l’oli de cuina usat amb el projecte dels Clakis. Després
de ser filtrat, els usuaris d’Apindep fan espelmes i sabó de mans o
de roba amb l’oli usat. Aquests obsequis són alguns dels que trobeu a
la venda a la nostra cafeteria.
En breu el centre ocupacional es transformarà en un
taller de paneres nadalenques. Tot i que encara queden
tres mesos ben bons per celebrar les festes, a Apindep
començaran a moure els torrons i les neules ben aviat
perquè tothom que ho desitgi tingui les seves paneres a
punt per regalar.
A la cafeteria l’Àgora d’Apindep també hem començat el
setembre amb moltes ganes, empenta i idees noves.
Aquest estiu ja heu pogut gaudir de les nostres noves propostes d’entrepans: les “focaccies” calentes, amb el
formatge fos que es barreja amb el gustós embotit o els “bagels”, els “donuts salats” farcits d’una combinació
deliciosa d’ingredients. Aquesta tardor seguirem oferint-los ja que han esdevingut un imprescindible al nostre assortit.
Els #apindèpics seguirem aquest curs amb el taller de cuina per a
persones usuàries del centre ocupacional. Junts cuinarem pastissos i
galetes casolans que, de ben segur, us faran llepar els dits.
També podreu aprendre algunes de les nostres receptes al programa
de cuina “Cuina amb mi” de Canal SET. Si us heu perdut algun dels
programes ja emesos el podeu recuperar al canal de Youtube de la
cadena de televisió santaulaliènca.
Per últim, i no per això menys important, volem felicitar l’#apindèpic
Oriol que aquesta tardor celebra el seu segon aniversari com a
treballador de la cafeteria. Per nosaltres és un orgull tenir-lo com a
company dia a dia tots els matins. La seva alegria i “bon rotllo” així
com la seva iniciativa, força de treball i responsabilitat han passat a
ser un pilar fonamental tant per a la resta de treballadors com per a
vosaltres, els nostres clients.
ENHORABONA PER LA FEINA BEN FETA, ORIOL!

Segueix-nos a xarxes i no et perdis cap novetat
@lagoradapindep
@ApindepL
@agoraapindep

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: agora@apindep.cat / 93 865 54 23
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Agència Catalana del Consum
Criptomonedes
Les criptomonedes són monedes digitals o virtuals encriptades per tal d’assegurar les transaccions
financeres. La primera que es va crear i la més coneguda és el Bitcoin.
Les criptomonedes es troben dins del que anomenem criptovalors, els quals són uns actius digitals configurats a
partir d’unes tècniques de xifrat que proporcionen les estructures DLT (bases de dades que processen informació de
forma descentralitzada) i que estan relacionades amb la tecnologia Blockchain.

Riscos
•

Tant la tecnologia com el funcionament del mercat costen d’entendre. Sovint hi ha poca informació i aquesta
no resulta adequada per comprendre el producte.

•

Els criptovalors no compten amb mecanismes de protecció com el Fons de Garanties de Dipòsit o el Fons de
Garantia d’Inversions ni hi ha cap banc central que empari les criptomonedes i això dificulta la protecció en cas
que alguna cosa vagi malament.

•

Tant el seu valor com el seu rendiment poden experimentar variacions significatives, és, per tant, una inversió
d’alt risc i es pot arribar a perdre tot el que s’hi ha invertit.

•

És un sector molt actiu i que evoluciona contínuament. Els preus pugen i baixen ràpidament.

•

Les facilitats d’anonimat fan que sigui un objectiu per als delinqüents.

Abans de la compra
•

Valoreu si enteneu com funcionen aquests productes i quins són els riscos que assumiu operant amb aquests
actius.

•

Sigueu prudents i desconfieu dels anuncis que garanteixen guanyar molts diners amb total seguretat i en poc
temps.

•

Penseu-vos-ho bé abans d’usar plataformes que us garanteixin beneficis fent ús de càlculs automàtics. L’ús
irresponsable us pot fer perdre tots els diners.
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•

Desconfieu si no teniu informació clara sobre l’origen i les dades de contacte de l’empresa que fomenta la
inversió.

•

Tingueu en compte quin grau de confiança us mereix la persona jurídica o física que hi ha al darrere de
l’operació, ja que és qui us ha de fer el reemborsament si voleu recuperar els diners de la transacció en
criptovalors.

•

Si el proveïdor d’aquests serveis no es troba a un país de la Unió Europea, la resolució de qualsevol conflicte
que es plantegi podria resultar costosa i quedar fora de l’àmbit de competència de les autoritats catalanes o
estatals.

•

Molt de compte amb les ofertes inicials de monedes (ICO). Confirmeu que l’equip que les fa i qui les ven
existeixen realment i mireu bé els documents tècnics que ofereixen.

Després de la compra
•

No accediu a enllaços procedents de fonts no fiables que us arribin a través de correus electrònics, missatges
de text o de xarxes socials. Podeu ser víctima de fraus, d’estafes, d’errors operatius o ciberdelinqüència.

•

S’han de declarar totes les operacions que feu amb les criptomonedes, inclosos els regals i els intercanvis. A
més, han de constar en la declaració de la renda.

•

Si voleu fer servir criptomonedes en una transacció comercial, valoreu altres mitjans de pagament com les
targetes de crèdit o les transferències bancàries que estiguin controlades per entitats financeres oficials.
Evitareu riscos innecessaris i podreu presentar una reclamació si teniu algun problema amb la compra.

•

També és important tenir les màximes precaucions davant d’errors o d’atacs informàtics; així com verificar les
plataformes de descàrrega d’aquests actius per tal d’evitar fraus o virus informàtics. Es recomanable l’ús de
connexions privades o navegacions anònimes, per garantir la nostra privacitat.

•

Les facilitats d’anonimat que poden aportar els criptovalors els converteixen en un objectiu per als
ciberdelinqüents, ja que en el cas de robar credencials o claus privades poden redirigir-vos a adreces que en
dificultin o impedeixin la seva recuperació.
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On us podeu assessorar i/o reclamar
Els criptovalors són un producte complex i d’alt risc per la qual cosa us aconsellem no contractar ni signar res que
no entengueu.
Per resoldre qualsevol dubte, podeu usar el nostre formulari de consulta o bé adreçar-vos a una organització/
associació de persones consumidores.
En cas de conflicte amb l’empresa, adreceu-vos-hi per qualsevol canal que us permeti conservar-ne una prova (fulls
oficials de reclamació, formulari web, correu electrònic, trucada amb un número d’incidència, etc.). Si en el termini
de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el Servei Públic
de Consum que us correspongui segons el vostre municipi (cercador). En cas que l’empresa tingui la seva seu a
l’estranger podeu utilitzar el següent Formulari de Reclamació de l’Agència Catalana del Consum. La via de resolució
serà la mediació de consum.
Vocabulari
•

Bitcoin: Unitat monetària que només pot
ser objecte de transaccions per Internet,
no avalada ni controlada per cap banc ni
cap govern.

•

Criptografia: Tècnica de conversió d’un
text o d’unes dades en un missatge
incomprensible per a la persona que no
en posseeix la xifra o la clau.

•

Criptomineria: Procés de validació de transaccions de criptomonedes basat en la resolució d’un càlcul
matemàtic complex que requereix els recursos computacionals d’un minador.

•

Criptomoneda: Moneda digital independent de qualsevol autoritat que basa la seva seguretat en mecanismes
criptogràfics i de consens entre els usuaris.

•

Criptovalor (Token): Unitat de valor de caràcter criptogràfic fonamentada en la tecnologia de la cadena de
blocs, que s’utilitza com a element d’intercanvi o d’adquisició de béns o serveis.

•

Criptomoneder: Eina informàtica que permet custodiar i gestionar un compte personal en què s’emmagatzemen
criptomonedes. Generalment, el contingut del criptomoneder està xifrat i l’accés consta de dues claus úniques
generades automàticament: la clau pública, que correspon a una URL que es pot compartir i permet rebre
transaccions de criptomonedes, i la clau privada, que no s’ha de compartir perquè dona accés total a les
criptomonedes emmagatzemades.

•

Cadena de blocs (Blockchain): Registre distribuït dins el qual estan emmagatzemades cronològicament, en
forma de blocs lligats els uns amb els altres, les transaccions successives efectuades entre els seus usuaris, de
manera verificable, permanent i anònima. La primera cadena de blocs va aparèixer amb els primers bitcoins
per a servir de registre de les transaccions i reemplaçar els intermediaris entre compradors i proveïdors de
productes i serveis.

•

Estafa piramidal: Esquema de negoci on no hi ha activitat o inversió real. Les empreses paguen directament
els presumptes beneficis dels inversos amb les aportacions d’altres inversors. La piràmide funciona mentre hi
ha nous participants i/o fins que els creadors desapareixen.

•

Minar: Generar criptomonedes mitjançant un procés de criptomineria.

•

Miner/Minera: Persona que fa tasques de criptomineria.
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•

Minador: Sistema informàtic amb què s’executen operacions de criptomineria per a validar les transaccions
en el sistema de cadena de blocs d’una criptomoneda.

•

Oferta inicial de monedes (OIM o ICO, en anglès): Instrument de finançament de projectes basats en
la cadena de blocs, segons el qual s’ofereix als inversors algunes unitats d’una nova criptomoneda, creada
especialment, a canvi de monedes de curs legal o d’altres criptomonedes més conegudes.

•

Tecnologia de registre distribuït o DLT: és un paraigua que serveix per a agrupar les tecnologies que
emmagatzemen, distribueixen i faciliten l’intercanvi de valor entre usuaris, sigui de forma pública o privada.
Es tracta d’una tecnologia oberta per a la creació de bases de dades distribuïdes. La primera DLT funcional va
ser el Blockchain.

Més informació
•

Agència de Ciberseguretat de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia. “Criptomonedes: termes clau”
[en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2020. 1 infografia.

•

“ASUFI T’INFORMA: Què Són Els Criptoactius? Quins Tipus Hi Ha?” [en línia] (23 de desembre de 2021).

•

Banc Central Europeu: “¿Qué es el bitcoin?” [en línia] (actualitzat a 24 de juny de 2021).

•

OCU: “Bitcoin no es un buen negocio” [en línia] (23 de maig de 2022).

•

“Los reguladores financieros de la UE advierten a los consumidores sobre los riesgos de los criptoactivos” [en
línia] (14 de març de 2022).

•

“Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre criptomonedas y ofertas iniciales de
criptomonedas (ICOs)” [en línia] (8 de febrero de 2018).

•

“Comunicado difundido por la Securities and Exchange Commission con consideraciones de su presidente
sobre las criptomonedas y las demoninadas ofertas iniciales de criptomonedas (Initial Coin Offerings o ICOs)
[en línia] (15 de gener de 2018).
*Article consultat, copiat i adaptat de https://consum.gencat.cat/ca/detalls/article/Criptomonedes a data 8 de setembre de 2022

Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
COOPERATIVA 70

Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
T 938 654 530
HORARI:
dimarts i dimecres de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de
la tarda
dijous de 9 del matí a 2 del migdia
*juliol i primera quinzena de setembre:
dimarts, dimecres i dijous de 9 del matí a 2 del migdia
AGOST TANCAT PER VACANCES
a/e info@omiccaldesdemontbui.cat
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PROGRAMACIÓ
SETEMBRE - DESEMBRE
Presentació de la novel·la...
“Pyros” de Joan Serra

El proper dijous 22 de setembre l’autor calderí Joan Serra Montagut presentarà la
seva darrera novel·la, de gènere epistolar, titulada Pyros, escrita en català i ambientada
a la Grècia actual.
Pyros s’ha publicat a través de SOM Editorial Colectiva, projecte literari i social que
l’autor va fundar i coordina a Mèxic.
Els beneficis de venta del llibre s’invertiran en les activitats d’aquesta entitat sense ànim
de lucre.

Dijous 22 de setembre a les 7 de la tarda
Entrada lliure i gratuïta
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE - DESEMBRE

Cursos i tallers
Cuina

Negats per la cuina
Qualsevol edat és bona per posar-se un davantal i aprendre
a preparar quelcom per alimentar-nos adequadament.
No hem de tenir por sinó respecte, hem de ser conscients
del què fem, hem de fer servir allò que necessitem, hem de
tenir paciència per fer un sofregit, hem d’estar atents als
sons que desprenen els aliments mentre es cuinen els quals
ens diuen què està passant, hem de tractar els aliments
amb cura i apreciar els nutrients que ens aporten per estar
més sans i de millor humor.
Preparar menjar i cuinar no es fa només per a satisfer
una necessitat fisiològica, sinó també és una manera
d’entregar-se als altres i poder gaudir del que estàs fent.
Joves d’esperit, dones, homes, nens i nenes, tots podem aportar el nostre toc personal a l’hora de preparar un
plat o a l’hora de cuinar-lo. No serem un Ferran Adrià però segur que ens alimentarem millor, ens ho passarem
bé i podrem donar alguna sorpresa.
La Cuina és un Art i vosaltres en podeu ser els artistes.
•

Material: cal portar llibreta i bolígraf per prendre notes, tot i així, s’entregaran les receptes fotocopiades.

•

Calendari sessions: els dimarts 4, 18 i 25 d’octubre; els dimarts 8, 15, 22 i 29 de novembre; i els dimarts
13 i 20 de desembre.

Curs a càrrec de Joan Dalmau, soci de Cooperativa 70.
Els dimarts de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
Inscripcions obertes · Inici a l’octubre
Preu: 35 euros / 9 sessions

Segueix-nos a xarxes!

https://cooperativa70.coop

www.facebook.com/CooperativaSetantaSccl
www.twitter.com/Cooperativa70
www.instagram.com/Cooperativa70
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE - DESEMBRE
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
Inscripcions obertes · Inici a l’octubre
Preu: 35 euros mensuals

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

HORARI ADULTS
Els dilluns de 5 a 6 de la tarda

HORARI INFANTS I JOVES
Grups infants:
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda

Inscripcions obertes · Inici a l’octubre
Consulta nivell i disponibilitat de places
Preu: 30 euros mensuals*
*35 euros menors de 21 anys /
30 euros a partir de 21 anys

Els dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
Grup joves:
Els dimarts de 6 a 7
Els dimecres de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
Els dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
Inscripcions obertes · Inici a l’octubre
Consulta nivell i disponibilitat de places
Preu: 35 euros mensuals*
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

Cursos de català per a adults
Curs 2022 - 2023
INSCRIPCIONS
Inscripció als cursos de català a partir del 12 de setembre en línia.

•

Inscripció preferent: si has fet un curs al CPNL durant l’últim any,
tens preferència d’inscripció els dies 12 i 13 de setembre.

•

Inscripció general: si no has fet cap curs al CPNL durant l’últim
any, t’has d’inscriure durant els dies 14, 15 i 16 de setembre.

La inscripció es tancarà el dia 16 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

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

Apunta’t al Voluntariat per la llengua!
El Voluntariat per la llengua (VxL) que gestiona l’Oficina de Català de Caldes de Montbui del Centre de
Normalització Lingüística del Vallès Oriental ha reprès des del curs passat la modalitat presencial, però
continua també en modalitat virtual.

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.
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Sabies que...
El termini per fer propostes per al Pacte Nacional per la Llengua es
tancarà el 16 de setembre
El Departament de Cultura tancarà el divendres 16 de setembre el termini per presentar propostes en el marc del
procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua que es va obrir a l’abril. Les aportacions que s’hagin rebut
serviran de base per a la discussió política i l’acord parlamentari que tindrà lloc a la tardor. La prolongació del
termini des de final de juny fins a mitjan setembre ha facilitat que les entitats puguin fer més propostes col·lectives,
organitzar noves sessions de proximitat i que els ciutadans puguin enviar més propostes individuals al portal
del Participació ciutadana.

La convocatòria del procés participatiu per part
del Govern pretén recollir totes les sensibilitats
i propostes de tots els àmbits per impulsar
l’ús del català i reforçar-lo institucionalment.
Per fer arribar el debat a tots el sectors, la
Secretaria de Política Lingüística ha organitzat
12 sessions deliberatives i presentacions a
15 ciutats de totes les demarcacions. A més,
entitats de diversos àmbits han respost la
crida governamental i han organitzat actes de
proximitat per debatre i formular propostes.
Entre el 16 i el 30 de setembre s’enllestirà la
recollida i síntesi de propostes per fer-ne un
retorn a la ciutadania i oferir-lo a la taula del
Pacte Nacional per la Llengua d’acord amb
el calendari anunciat mesos enrere, que preveu
que se signi al desembre d’enguany.

Informació extreta de la nota de premsa de la
Secretaria de Política Lingüística. Generalitat
de Catalunya.

*El Pacte Nacional per la Llengua és un projecte de país, i defineix la voluntat d’aquest Govern de tractar els temes relacionats amb el
català d’una manera frontal, dialogant i adaptada als temps actuals, incloent-hi els màxims agents polítics i socials possibles. La societat
està evolucionant ràpidament, i tot i els assoliments innegables, hi ha nombrosos indicadors que mostren una tendència negativa en l’ús i
coneixement de la llengua. La situació del català és complexa, i ara hem de pensar en el seu present i futur. Com a societat i com a país, hem
de tenir la capacitat d’actualitzar i modernitzar les eines que l’han fet progressar fins ara. És en aquest context que treballem per l’assoliment
del Pacte Nacional per la Llengua.
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L’apunt
El Consorci per a la Normalització Lingüística estrena un nou recurs digital
dedicat a la música en català

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va estrenar, el 21 de juny, una nova pàgina de música en català
al web per celebrar el Dia Europeu de la Música. Es tracta d’un recurs en línia que enllaça a la plataforma Spotify, en
què es poden escoltar 23 llistes de reproducció diferents. D’aquesta manera, el CPNL aprofundeix en la promoció i
difusió de la llengua en un àmbit com la cultura i la música. També ofereix una nova eina per a qui vulgui aprendre
la llengua i descobrir música en català.
El recurs digital recull més de 1.200 cançons i té més de 3.000 subscriptors. Les 23 llistes destaquen per tenir una
gran varietat d’estils i temàtiques per viure en català a través de la música. El contingut de la pàgina web creixerà
amb la publicació de més llistes de reproducció, cançons en català i altres recursos musicals.

Per a més informació:

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

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

Recorda que per a les persones
sòcies tenim servei de fotocòpies
a color i en blanc i negre a preus
reduïts. Informa-te’n.

Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga Avui, entrant al seu portal.
(Núm. 111 - juliol 2022)
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La benzinera de Cooperativa 70
Situada a l’aparcament
del Caprabo de Caldes de
Montbui
ACTUALMENT, DESCOMPTE
DE 2 CÈNTIMS PER
LITRE. NOMÉS PER A LES
PERSONES SÒCIES (*).

PER A L’APLICACIÓ DEL DESCOMPTE, CAL SEGUIR AQUESTS PASSOS:
PAGAMENT AMB TARGETA:
•

Tria la forma de pagament. TARGETA.

•

Tria el tipus de combustible (Gasoil/benzina…)

•

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

•

La pantalla et diu: Introdueix la targeta. És en aquest moment que has d’introduir el teu carnet de sòcia de
Cooperativa 70.

•

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

PAGAMENT EN EFECTIU:
•

En el cas del caixer on es pot pagar en efectiu, un cop escollit el sortidor i l’import, hi ha una casella que diu
TARGETA DE FIDELITZACIÓ. Introdueix el carnet de sòcia de Coop70, abans d’introduir els bitllets, per tal que
t’apliqui el descompte.

*El descompte aplicable a la persona sòcia es pacta periòdicament amb Gas-Oils Rovira en funció de l’evolució de les vendes i
dels preus de mercat, podent ser un descompte més gran o més petit.

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

Fes-te’n sòcia

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

Per fer-se sòcia només cal fer un únic pagament de 18 euros per a tota la unitat familiar,
sense quotes addicionals ni de manteniment
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Nou avantatge per a persones sòcies
Embotits Pedragosa
Embotits Pedragosa va començar l'any 1916, de la mà de Francisco Pedragosa,
a elaborar embotits en una petita botiga que hi ha al costat de les fonts termals
de Caldes de Montbui. Gràcies a l’èxit que tenien les nostres llonganisses arreu
del Vallès, l’any 1982, decidim muntar un obrador amb assecadors naturals per
proveir a tots els clients.
Des de llavors, Embotits Pedragosa té la voluntat de fer les coses ben fetes
i treballem perquè no es perdi la calor dels embotits tradicionals. Innovem
contínuament, sense perdre l'essència, per a fer embotits a l’altura dels paladars
més exigents.
Pots trobar-nos a la xarcuteria que tenim al carrer Pi i Margall, 125 a Caldes de Montbui on podem oferir als
visitants tota la nostra gamma de productes curats i frescos. Amb el mateix esperit que la nostra antiga botiga del
barri antic, aquest gran aparador és el reflex de la línia marcada pels nostres avantpassats.
Volem oferir a les persones sòcies de Cooperativa 70 un 5% de descompte en la gamma de productes
Pedragosa* que podràs trobar a la nostra xarcuteria. Per a gaudir d’aquest descompte t’hauràs d’identificar
presentant el teu carnet de sòcia de Cooperativa70.
*Descompte no vàlid durant el mes de desembre
https://www.pedragosa.net/ca/
Avda. Pi i Margall, 125
Caldes de Montbui
Telf. 93.865.03.54
info@pedragosa.net
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Avantatges per a persones sòcies
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

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

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

Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 01 00

ALIMENTACIÓ
Vedella de qualitat certificada ecològica.
Directe del productor i
repartiment a domicili.
Servim caixes de 6 quilos.

5% de descompte en el preu de
comanda

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

Productes ecològics 3%
de descompte en tots els
productes
Font i Boet, 1 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 45 00
Descompte del 5%

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

en les compres i
donatiu del 5% a la
Cooperativa 70.

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

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

acumulable amb
d’altres ofertes)

C. del Forn 26 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 640 576 949 · facebook: carmecaldes2013
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LLAR
Pintura decorativa
Jose Romero

Gasoil de calefacció
Preus especials
per a persones
sòcies

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

Comandes a Cooperativa 70
93 865 45 30

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

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

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

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

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

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

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

Centre Mèdic Estètic

5% de descompte a
les persones sòcies de
Cooperativa 70
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SALUT
Subvenció en el Servei de
Suport a la Persona.
Per a sòcies i beneficiàries
majors de 65 anys
Informa’t a Cooperativa 70

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

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

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

10% de descompte

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

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

La 1a setmana
del mes de prova
(gratuïta)
en la pràctica d’Aikido
Buenos Aires, 56 · 08140 Caldes de Montbui
Tel. 655 288 057 · www.aikido-sakaki.com
15% de descompte
en sessions per a
persones sòcies

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

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

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

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

50% de descompte en la 1a
sessió per a persones sòcies
C. Alfons Solà 1
Caldes de Montbui
666 260 954
silvialapsicologia@gmail.com

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

5% de
descompte en
la primera visita

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

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

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

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

15% de descompte sobre
els honoraris.
Informació sense
compromís
Sant Pau, 24 · Caldes de Montbui · Tel. 93 865 38 90
Fax 93 865 50 03 · despatx@pradasimarti.com

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

Urgències 24 h: 637 412 587 · 93 863 98 15
20% de
desccompte
+ info al web

C.Pau Cuscó, 28 · Caldes de Montbui · Tel. 93 164 25 43
info@luzonibuson.com

19

