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ASSEMBLEA EXERCICI 2018

Assemblea General Ordinària

Informe de gestió i comptes de 2018
El passat 26 de juny, a les 7 de la tarda, es va celebrar
l’Assemblea General Ordinària per tal de presentar
l’informe de gestió i els comptes de l’exercici 2018.
Informe de gestió 2018:
La presentació de l’informe es va estructurar en 6 grans
blocs:
1. LOCAL SOCIAL
Sobre la Programació d’activitats, es va deixar constància
que se segueixen programant diversos cursos i tallers
alguns amb èxit, d’altres no s’acaben realitzant per
falta de quòrum. Tot i així, es va destacar la continuïtat

promoció i venda de lots i paneres durant la campanya de

i solvència dels cursos d’idiomes. Pel que fa a les classes

Nadal. Sobre la distribució de gasoil de calefacció Gasoils

de suport i reforç escolar, CoopEduca, el 2018 ha estat

Rovira va servir 417 comandes amb un total aproximat

el 8è curs consecutiu que es realitza i és una activitat

de 320.000 litres que ens van proporcionar un ràpel per

molt consolidada que aporta noves persones sòcies i que

vendes de 1.922,68 euros. I pel que fa al descompte

va donar uns ingressos de 14.272,75 euros. Respecte a

en subministrament de carburant a la benzinera, les

la Comunicació, es va informar que se segueixen editant

persones sòcies que n’han fet ús s’han estalviat entre

trimestralment els butlletins, i que es poden trobar al

totes 12.309,42 euros. Sobre el servei d’assistència i

web o per correu electrònic en format digital, i en format

suport a la llar de la Fundació Santa Susanna, l’import

paper al mateix Local. També se segueix informant a les

total que l’usuariat d’aquest servei es van estalviar va ser

persones sòcies a través de les trameses de correus, i per

de 5.819,60 euros.

les xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram com a
novetat del 2018.
2. PERSONES SÒCIES

3. FOMENT DEL CONSUM RESPONSABLE
Es continua oferint trimestralment informació en matèria
de consum als butlletins i tota la informació rebuda a

L’any 2018 hi va haver 100 noves altes de persones sòcies

través de l’Agència Catalana del Consum es publica

amb una mitjana d’edat de 51 anys. A 31 de desembre

al web de la Cooperativa, i es comparteix aquesta

del 2018 el número de persones sòcies total era de 3.961

informació al Facebook i al Twitter. També hi ha un

i durant l’exercici es van produir 7 baixes. Així doncs,

espai específic sobre la matèria que es troba al web

des del canvi d’activitat l’any 2003, s’ha incrementat la

amb tot el recull d’informació i enllaços d’interès. Com

massa social en 1.514 persones.

a novetat d’enguany, s’ha obert un perfil a Instagram
i Twitter propis (@Omic_CaldesMontbui). Quant a la

Pel que fa als Avantatges en consum, l’any 2018 el despatx

gestió de l’OMIC, es van realitzar 1.055 consultes, sent

d’advocats Advor, durant la campanya de la Renda, va

les de telefonia les més habituals. Durant el 2018 es van

fer una oferta a les sòcies per fer la declaració del 2017

resoldre 57 reclamacions per mediació favorable, 9 s’han

a un preu molt competitiu. A finals del 2018, arrel de la

desestimat, 2 estan en tràmit judicial, 4 s’han traslladat i

relació que tenim amb la cooperativa APINDEP; es va fer

1 s’ha tancat a petició del consumidor.
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4. ENERGIES

de Mataró però es continua buscant llogater per dues de
les parades que hi ha al Mercat del Masnou. En aquest

Els ingressos resultants de la producció de la planta de

sentit, Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou

Sant Feliu l’any 2018 van ser de 31.996 euros davant

ha posat en marxa un pla de dinamització del Mercat.

els 31.797 de l’any anterior. Es va recordar que aquesta

Això, sumat al canvi urbanístic que ha sofert l’entorn

planta és propietat íntegra de Cooperativa 70 i que

més immediat del mercat, ens fa ser optimistes a l’hora

s’amortitzarà totalment l’any 2021.

de poder trobar llogaters per les nostres parades.

A la planta de Caldes, que tenim en societat amb Electra

Pel que fa al pis del carrer Diputació, tenint en compte

Caldense, els ingressos resultants de la producció l’any

que a primers de l’any 2020 venç el contracte de lloguer,

2018 van ser de 43.434 euros davant els 43.312 euros

el Consell creu que serà un bon moment per vendre’l ja

del 2017.

que no té massa sentit tenir aquest immoble a Barcelona

Pel que fa a la benzinera, tot i haver assolit des del primer
moment la venda de litres mensuals necessària per fer
viable el projecte segons els estudis previs, l’augment del

i es podran destinar els diners de la venda a futurs
projectes.
6. EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

preu del combustible ha fet que les vendes totals dels
darrers dos anys hagin baixat. Enguany, l’import de la

El Consell, amb la finalitat de millorar els resultats

prima ha estat de 7.924,05 euros davant els 12.179,56

econòmics, va continuar fent l’esforç de reconduir la

de l’any anterior.

situació financera mantenint sempre una cura especial
amb el nivell de despesa corrent. Els resultats de la feina

Des del Consell s’està treballant per poder millorar

feta són positius i comptem amb un pla de tresoreria que

els resultats de les vendes en la mesura de les nostres

permet retornar els préstecs al mateix ritme en què es

possibilitats fent més publicitat de la benzinera i donant

genera tresoreria.

més a conèixer el descompte que tenim les persones
sòcies.

El Consell continua treballant la tresoreria per tal
d’assegurar la independència i continuïtat de la

Així és que la benzinera va proporcionar un estalvi directe

cooperativa.

a les persones sòcies de 12.309,42 euros i un indirecte
(que repercuteix a tota la Cooperativa) de 7.924,05

Es va seguir l’Assemblea explicant que a finals del 2018

euros. En total 20.233,47 euros.

es va començar a gestar un nou projecte de gestió de
l’espai de cafeteria del Local, a través d’un conveni

Finalment, es va informar sobre el projecte de mobilitat

d’intercooperació entre la cooperativa APINDEP Ronçana

sostenible en col·laboració amb la cooperativa Som

i Cooperativa 70.

Mobilitat. La posada en marxa d’aquest s’està allargant
més del que el Consell voldria. La formalització de la

És una gran oportunitat per les dues cooperatives que,

relació societària entre les dues Cooperatives, i amb les

mitjançant la intercooperació, han aconseguit omplir de

seves persones sòcies, ha fet que la signatura de l’acord

sentit el nostre espai. Un espai on, per una banda, es

de col·laboració s’hagi encallat durant uns mesos. Durant

possibilitarà que persones que habitualment es troben

el mes de setembre ja podrem comprar el vehicle i posar-

amb immenses barreres per poder optar a una feina

lo en funcionament abans de finals d’any de manera que

real i remunerada puguin formar-se per poder accedir

Caldes ja disposarà del primer vehicle elèctric compartit.

al món laboral convencional; i per l’altra, les persones
usuàries de la cafeteria saben que mentre gaudeixen de

5. GESTIÓ DEL PATRIMONI
L’any 2018 es va aconseguir llogar el local del carrer Unió

la cafeteria estan donat suport i contribuint a fer possible
aquest gran projecte social i integrador.
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Després de mig any de funcionament, es pot dir ja que el

El President va explicar que, des de fa un any i mig,

projecte és tot un èxit. L’acollida per part de les persones

s’està treballant el desenvolupament d’una relació de

usuàries de la cafeteria és molt satisfactòria i cada cop el

cooperació amb altres entitats de l’Economia Social del

Consell està més convençut que ha encertat fent aquest

territori. Inicialment, s’està treballant amb la Fundació

gir en l’explotació de la cafeteria.

Santa Susanna, El Centre Democràtic de Caldes, i amb la
cooperativa APINDEP de Santa Eulàlia. La intenció però,

Tot i ser un projecte que dirigeix APINDEP, des de Coop70

és que aquest no sigui un col·lectiu tancat sinó que s’hi

se’ls dóna tot el suport i coordinació possible ja que des

puguin anar afegint altres entitats socials de municipis

del Consell Rector es considera molt important col·laborar

propers.

en la consolidació del projecte i aconseguir mantenir la
cafeteria del local oberta sota aquests paràmetres socials.

La voluntat principal és la d’impulsar habitatge cooperatiu
per incidir en el mercat, esmorteir l’especulació i facilitar

Comptes anuals corresponents a l’exercici 2018:
L’informe de l’Auditoria externa corrobora que la
comptabilitat del 2018 ha estat portada d’acord
amb les normes legals, que les operacions es troben
comptabilitzades i s’ajusten a la realitat i als comprovants
de les mateixes en els termes que s’estableixen a
l’auditoria efectuada per l’empresa auditora RSM Spain,
SLP.
Els comptes presentats, debatuts i aprovats de l’exercici
2018 mostren que la Cooperativa va obtenir un resultat
positiu de 175.145,99 euros que s’han destinat a eixugar
pèrdues d’exercicis anteriors.
Tant l’informe de Gestió com els comptes anuals es van
aprovar per unanimitat dels presents.

l’accés a l’habitatge dels col·lectius amb més dificultats
mitjançant la creació d’entorns urbans inclusius en
què puguin viure ciutadanes i ciutadans de totes les
classes socials, edats i condició física. És per això, que
l’Assemblea va autoritzar al Consell Rector a impulsar la
creació d’una cooperativa de segon grau formada per
diverses entitats, que tindrà com a finalitat donar impuls
i suport a futures cooperatives d’habitatge cooperatiu,
aprovant-se per unanimitat. Seguidament, es va sotmetre
a votació que l’Assemblea autoritzi al Consell Rector de
Coop70 a nomenar els seus representants en aquesta
futura Cooperativa de segon grau i també es va aprovar
per unanimitat.
Finalment, el President va explicar que un soci es va posar
en contacte amb la Cooperativa fa uns dies per comunicarnos que no podia assistir a l’Assemblea però que li
agradaria aportar una qüestió per poder tractar. L’any
2020 se celebrà el 50è aniversari de Cooperativa 70
i creu, i creiem, imprescindible pel cooperativisme en
general i pel cooperativisme de consum en particular
poder celebrar aquests esdeveniments d’una manera
activa i festiva. Així doncs, es crearà una comissió
dinamitzada pel Consell amb la finalitat de pensar
accions i activitats de celebració i d’aniversari. A
través dels canals habituals de comunicació de la
cooperativa es convidarà a totes aquelles persones
que vulguin col·laborar i participar en la preparació
d’aquest important esdeveniment.
Un cop feta aquesta explicació, el President va donar
les gràcies a totes les persones sòcies i a totes les
treballadores per la feina feta.
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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES

L’Àgora d’APINDEP
Tornem a reprendre el curs.
El temps passa i ho fa volant. Aquest setembre els #Apindèpics celebrem els nostres primers vuit mesos a la cafeteria
de Cooperativa 70.
El que en el seu moment va ser un projecte ple d’incerteses ha esdevingut una realitat plena de conviccions.
Els #Apindèpics trenquem barreres, tant les pròpies com les externes. Som aquí per demostrar i demostrar-nos les
nostres capacitats. Superem pors i això ens fa avançar.
Aquest setembre engeguem el nou curs amb ganes, il·lusió, nous projectes i, sobretot, amb un somriure als llavis.
Venim carregats de sorpreses que podreu anar descobrint al local de la Cooperativa i per xarxes socials (Instagram,
Facebook i Twitter).
Ja podeu gaudir de l’exposició interactiva del Concurs Creatiu realitzar a l’@ApindepCentre a les acaballes del curs
2018-19.
Hi trobareu quatre jocs creats pels #Apindèpics a partir de cubs gegants: un totem, construccions, el nostre bloc de
pisos...
Volem compartit amb tots vosaltres allò que fem a la cafeteria i al
centre de Santa Eulàlia de Ronçana!
Què espereu per coneixe’ns?
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 4 de la tarda a 8 del vespre.
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Agència Catalana del Consum
Novetats de la Llei de crèdit immobiliari
El 17 de juny ha entrat en vigor la Llei 5/2019, que regula els contractes de crèdit immobiliari, una norma que reforça
la protecció de les persones consumidores i en millora les garanties.
Algunes de les novetats són:
Repartiment de les despeses de la hipoteca
- El banc pagarà les despeses de gestoria notaria i registre.
- El client pagarà la taxació, i quan les demani, les còpies de l’escriptura.
Clàusules sol
- Desapareixen les clàusules sol.
Les responsabilitat dels bancs
- Hauran de:
•

Fer un estudi més estricte per garantir la solvència dels clients.

•

Enviar el contracte 10 dies abans de la signatura.

•

Informar als clients al llarg de la vida del préstec, de les comissions o de l’evolució dels tipus
d’interès.

Més transparència en la informació
- No es podran vendre productes vinculats, és a dir, els que són obligatoris a la concessió del préstec. Estaran
permesos els productes combinats i que poden suposar millores per a la persona consumidora, però caldrà
que el banc especifiqui el preu de cada producte per separat.
Comissions i reclamació del deute
- Baixen les comissions per reemborsament anticipat.
- S’endureixen les condicions per desnonar un client per impagament.
Més protagonisme dels notaris
- El notaris hauran de certificar que el banc compleix amb el seu deure d’informar.
- Han de garantir que el consumidor entén les clàusules del contracte.
Més informació:
Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (BOE núm. 65, de 6 de març de 2019)
*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Novetatsde-la-llei-de-credit-immobiliari a data 30 de juliol de 2019
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Agència Catalana del Consum
Presència de l’ACC a les xarxes.
L’Agència Catalana del Consum és a les xarxes, i si les segueixes et permetrà estar al dia de:
•

els darrers avisos (temes d’actualitat que afecten a totes les persones consumidores o a un determinat sector)

•

les alertes de productes potencialment perillosos del mercat

•

les darreres recomanacions de consum (consells per a optimitzar el consum de determinats béns o serveis)

•

esdeveniments i altres comunicacions importants.

Totes aquestes eines ajudaran a millorar com
a persones consumidores autosuficients, però
sobretot obre un canal de comunicació directe
amb l’Agència, per tal que puguin seguir la
veu de les consumidores.
Aquí t’informem dels diferents canals i xarxes
on trobar l’ACC:
•

https://www.facebook.com/
consumcat

•

https://twitter.com/consumcat

•

https://www.youtube.com/user/consumcat

•

https://www.flickr.com/photos/consumcat/

•

https://www.instagram.com/consumcat/

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/actualitat/xarxes-socials/ a data
30 de juliol de 2019

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

7

PROGRAMACIÓ
SETEMBRE - 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

Curs de rus
L’idioma rus és una llengua indoeuropea i és l’idioma oficial a Rússia, Bielorússia,
Kirguizistan i Kazakhstan. És un dels sis idiomes oficials de les Nacions Unides.
És el quart idioma més parlat del món tenint en compte els parlants totals.
Curs a càrrec de Maribel Ripoll, sòcia de Cooperativa 70.
Els dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre
Preu: 30 euros mensuals
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Idiomes

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

HORARI ADULTS

HORARI INFANTS I JOVES
Grups infants:

Els dilluns de 4 a 5 i de 6 a 7 de la tarda
Els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí
Els dimecres de 2/4 de 5 a 2/4 de 6
Els dijous de 10 a 11
Preu: 30 euros mensuals*
Inscripcions obertes
(Consultar nivells)

Els dilluns de 5 a 6 de la tarda
Els dimarts de 5 a 6, de 6 a 7
Els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
Els dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
Grup joves:
Els dilluns de 7 a 8 del vespre
Els dimarts de 4 a 5 de la tarda o de 7 a 8 del vespre
Els dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
Preu: 35 euros mensuals*
Inscripcions obertes

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

(Consultar nivells)

Art i idiomes

Art en francès
En aquest curs es pretén ensenyar francès amb una vessant creativa
on l’alumnat pugui desenvolupar no només l’art de la paraula, sinó
també l’art d’expressar manualment les seves emocions i sensacions.
Caldrà anar portant el material necessari que es vagi demanant (guixos
de colors, ceres, pinzells, rotllo de paper, fulls DIN A3, carbonet, etc.).
A càrrec de Yolanda Garcia, francesa nativa, art terapeuta i sòcia de
Cooperativa 70.
Grup adolescents (a partir de 13 anys): els dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Grup adults: els divendres de 10 del matí a 12 del migdia.
Preu: 65 euros mensuals.
Inscripcions obertes · Inici del curs: 3 i 4 d’octubre.
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Coaching

Re-coneixem-nos
Taller d’autoconeixement mitjançant el Coaching.
Amb el Coaching com a vehicle i enfocat a l’acció, el Taller ofereix un
recorregut d’autoconeixement, autoaprenentatge i consciència sobre els
propis pensaments i emocions.
Es tracta de posar a l’abast de qualsevol persona les eines necessàries que li
permetran desenvolupar-se de forma més conscient i, per tant, molt més en
consonància amb allò que realment és.
S’ofereixen, en conseqüència, una sèrie de conceptes, tècniques i dinàmiques destinats a què tothom pugui
reconèixer-se i evolucionar personalment, adquirint la informació necessària per tenir la capacitat de gestionar
totes les seves emocions i pensaments, transformant allò que els limita i potenciant tot allò que els ajuda a
alinear-se amb si mateixes per tal de tenir la capacitat de viure amb més plenitud.
A càrrec de Joan Miquel, Coach Integral i soci de Cooperativa 70.
Taller de 8 sessions els dimecres de 2/4 de 7 a 8 del vespre.
Preu: 120 euros (60 euros cada mes · del 9 d’octubre al 27 de novembre).
Inscripcions obertes · Inici 9 d’octubre

Economia Social

Introducció a la tecnologia Blockchain
La Blockchain és una tecnologia que aspira a crear noves formes de concebre el món digital i les interaccions
entre les diferents parts. Avui dia ja comença a dibuixar una forta petjada i, per tant, es troba a l’avantguarda
del desenvolupament tecnològic actual. Aquesta tecnologia esdevé una oportunitat en un sector emergent del
mercat, i creiem que la combinació de blockchain, plataformes i cooperativisme, és clau per contribuir a què
aquesta tecnologia no sigui una eina més, sinó que sigui capaç d’afavorir l’apoderament de les persones i donar
resposta als problemes socials, treballant en pro de l’assoliment d’un desenvolupament sostenible.
A càrrec de La Coopmunitat, SCCL
Dimarts 17 de setembre, de 4 de la tarda a 7 del vespre
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Més informació i inscripcions a bit.ly/taller_blockchain
Activitat organitzada per:
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Feminisme · defensa personal

Curs d’autodefensa per a dones
En aquest curs es treballarà la connexió entre el cos i la ment per millorar la capacitat
per defensar-se davant possibles atacs o agressions. Se centrarà en el treball pràcticfísic, sense oblidar el teòric. Es treballarà per tal d’augmentar la nostra seguretat i
millorar la nostra capacitat d’evitar que ens puguin fer mal.
Curs apte tant per iniciació com per les assistents que van fer el 1r curs impartit el
darrer any. Informa’t a Cooperativa 70.
Curs a càrrec de Karin Konkle, llicenciada en Estudis de Gènere per la Universitat
de Columbia (NY), 3r Dan d’Aikido de la Ki No Kenkyukai International Association
i professora d’autodefensa (biografia completa al web www.autodefensa.net).

Els dimarts del 15 d’octubre al 3 de desembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8.
Preu: 20 euros les 8 sessions.
Inscripcions obertes

Exposicions
JOC AMB CUBS,
“FEM VOLAR LA IMAGINACIÓ”
Del 16 al 27 de setembre

ENTRADA
LLIURE I GRATUÏTA
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Cinefòrum
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
CURS 2019 - 2020
Cursos presencial i en línia
Inscripcions i proves de col·locació
Del 16 al 27 de setembre
de dilluns a dijous de 10h a 13h i
de 16h a 19.30h

Oficina de Català de Caldes de Montbui

divendres, de 10h a 13h

Les Cases dels Mestres
C. Mestre Gregori Montserrat, 6, 2a planta
Tel. 93 115 10 73
A/e: caldes@cpnl.cat

Sabies que...
Aquest any és l’any Brossa?
L’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’Oficina de Català s’han sumat a la celebració de
l’Any Brossa per commemorar els 100 anys del seu naixement.
La primera actuació que s’ha portat a terme des de l’Oficina de Català és incorporar al
programa de les Jornades Gastronòmiques de les Cireres una referència a Joan Brossa,
acompanyada d’un poema visual de l’artista a partir del qual qui volgués podia crear el
seu.
Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) és un dels poetes avantguardistes catalans més
importants del segle XX. Va ser un dels fundadors del grup artístic i de la revista Dau al Set,
moment en què va començar una obra literària molt àmplia que utilitzava el llenguatge
com a mitjà d’experimentació.
A partir de 1950, Brossa fa un tomb cap al compromís social. El seu itinerari poètic
era la recerca de la màgia quotidiana, la denúncia social i la transgressió.
Fa poesia a partir de diferents gèneres: poesia literària, poesia escènica, poesia
visual, poesia objectual, poesia urbana... Brossa considerava que totes les arts
acomplien un mateix fi i, per això, era absurd establir qualsevol divisió o frontera.
Joan Brossa és un dels iniciadors de la poesia visual a Catalunya. Als anys seixanta
experimenta amb aquesta poesia i fa els “poemes objectes”.
La poesia visual de Brossa és present en espais urbans de diferents ciutats.
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI
ECLIPSI
Joan Brossa —
1988
Poema-objecte
Pà d'àngel, plàstic i fusta
2,5 x 22,9 x 20,8 cm; Urna 7,4 x 23,9 x 21,9 cm
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Fons Joan Brossa.
Dipòsit Fundació Joan Brossa 4742

I tu, ja tens la
teva parella
lingüística?
Apunta-t’hi:
Font del Lleó, 11
caldes@cpnl.cat
www.vxl.cat

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
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OFICINA DE CATALÀ DE CALDES DE MONTBUI

L’apunt
Els facebookers, youtubers i instagramers.
Dels noms de les xarxes socials Facebook, Instagram i YouTube s’han derivat en català les formes facebooker/
facebookera, instagramer/instagramera i youtuber /youtubera per a designar les persones que creen continguts
regularment en aquestes plataformes i hi tenen una certa popularitat i influència.
Són derivats lògics, creats amb el sufix català -er, -era, habitual en la formació de noms de professions o d’aficionats
a alguna cosa (com en bloguer / bloguera o banquer | banquera).
Aquestes formes han estat aprovades recentment pel Consell Supervisor del TERMCAT com a equivalents de
les corresponents designacions en anglès (facebooker, instagrammer i youtuber), que en aquesta llengua, a
diferència de les formes catalanes, són invariables pel que fa al gènere i tenen l’accent en l’arrel.
Si voleu consultar les fitxes completes d’aquests tres termes, ho podeu fer a la Neoloteca i al Cercaterm.
TERMCAT https://www.termcat.cat/ca

Per a més informació:

Ajuntament de Caldes de Montbui
Oficina de Català
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 862 70 24
A/e: caldes@cpnl.cat

Ja pots llegir el butlletí digital de l’Associació Cultural La Tortuga
Avui, entrant al seu portal. (Núm. 80 - juliol 2019)

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

50 anys de Cooperativa 70!
Aquest any volem celebrar el 50è aniversari de la Cooperativa.
Si estàs interessada en participar en la seva organització, envia’ns un
correu amb les teves dades a coop70@cooperativa70.coop o vine al Local
i ens ho fas saber.
Crearem una comissió per a preparar l’esdeveniment.
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NOUS AVANTATGES
Beneficis i perills de l’aigua que bevem i

com obtenir aigua saludable
Som el que bevem. Les persones som un 80% d’aigua. L’aigua intervé en la majoria de processos químics del
nostre cos i una gran quantitat de malalties i de mal funcionaments se solucionen si simplement bevem suficient
aigua.

És molt important que aquesta aigua que bevem sigui de bona qualitat, perquè l’aigua també pot ser molt perillosa i
pot portar molts tipus de contaminants. L‘aigua de l’aixeta ha passat un procés de filtració que elimina la majoria
de contaminants i ens ofereix una aigua potable. Això significa que ha eliminat els contaminants més perillosos, els
que podrien comportar un risc elevat en el moment de beure-la.
El propi sistema de potabilització es fa amb clor i al barrejar-se amb els residus orgànics presents als rius es converteix
en trihalometans (THM), que és un producte cancerigen i a més ataca a les vitamines i minerals que porta la fruita,
la verdura i els aliments que netegem o coem.
Recentment s’han descobert els contaminants emergents que no són eliminats ni per les depuradores ni pels
sistemes de potabilització. Són contaminants que, tot i que tenen una presència molt baixa, són d’alt risc, ja que
venen dels medicaments i de les drogues que prenen les persones i que després van a parar als rius.
Com obtenim una aigua saludable i de qualitat?
Primer de tot, hem de tenir clar que voldrem una aigua de qualitat per a cobrir totes les àrees relacionades amb
la salut i això afectarà bàsicament a l’aigua de consum, que engloba l’aigua per a beure, cuinar, rentar fruites i
verdures, preparar cafès i infusions.
Hi ha diferents formes i sistemes per obtenir una aigua de qualitat. Cada sistema té les seves característiques i es
tracta de conèixer-los i triar el que sigui millor per la teva situació.
Una de les formes més habituals són les ampolles i garrafes d’aigua de plàstic. Encara que aquestes no tenen
alguns contaminants com els trihalometans (THM) que porta l’aigua de la xarxa, tenen altres contaminants provinents
de les ampolles o garrafes de plàstic. Un d’ells és el bisfenol A, que és un disruptor endocrí i està relacionat amb
el càncer de mama entre d’altres coses. També hi ha l’antimoni que alliberen les ampolles de plàstic que pot estar
relacionat amb les depressions.
Un gran problema de les ampolles de plàstic és l’impacte al medi ambient. Milions d’ampolles que van a parar
al medi ambient malmeten la nostra natura. En una família mitja poden ser de 600 a 1.000 ampolles l’any. Al
Pacífic hi ha una illa de plàstics que fa la superfície aproximada d’Espanya, França i Alemanya (1,6 milions de Km2
i pesa 80.000 tones). Per la quantitat de classes de plàstics i la dificultat de classificar-los només es reciclen un 9%
dels plàstics. La millor forma d’evitar la proliferació de plàstics és no usar-los. Les ampolles són una solució ràpida
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NOUS AVANTATGES
d’entrada, però molt cara a llarg termini tant per a la família com per al medi ambient.
El sistema que elegim ha de tenir en compte les següents característiques:
•

Un sistema que deixi passar els minerals beneficiosos per la salut com el calci, el magnesi i els oligoelements
i que mantingui la mineralització natural de l’aigua, per tant, que mantingui el ph alcalí beneficiant així la
nostra salut.

•

Que no llenci aigua, com fan alguns sistemes d’osmosis, que llencen de 4 a 10 litres per depurar-ne un, i
l’aigua filtrada es manté emmagatzemada en un dipòsit i és d’una mineralització molt baixa.

•

Degut a la gran quantitat de contaminants emergents i microplàstics, és convenient que filtri a 0,2 micres. La
majoria de filtres estàndards només filtren contaminants majors de 5 micres.

•

També és important que tingui algun sistema addicional que elimini els bacteris, virus i microorganismes
que pot portar l’aigua. Normalment amb una làmpada ultraviolada s’eliminen.

Cuidem així la nostra salut i la del planeta fent un ús responsable de l’aigua domèstica que consumim.
El futur del nostre planeta és a les nostres mans, per uns “Oceans lliures de plàstics!”
Article escrit per Xavier Nova, Soci Director de NovaB Projects i soci de Coop70.

Nou avantatge:
💦💦 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

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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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES

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.

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%

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

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

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

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

Pl. de la Font del Lleó, 10 · Caldes de Montbui
Tel. 93 865 01 00
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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES
ALIMENTACIÓ
Vedella de qualitat certificada ecològica.
Directe del productor i
repartiment a domicili.
Servim caixes de 6 quilos.

5% de descompte en el preu de
comanda

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

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

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

donatiu del 5% a la
Cooperativa 70.

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

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

acumulable amb
d’altres ofertes)

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

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

PMAYORDOMO

Comptable - Fiscal - Laboral

Declaració de la Renda per a
sòcies de Cooperativa 70
8 euros
938622152 - 687624246
pmayordomo@aece.es
C. Santo Domingo, núm. 6 Caldes de Montbui

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
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
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
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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES
CONVENIS COOPERATIUS
Assegurances d’automòbil,
llar, vida i accident; plans de
pensions i d’estalvi

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.

Informa’t a Cooperativa 70

www.abacus.coop

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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SERVEIS A LES PERSONES SÒCIES
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

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

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

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

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

10% de descompte

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

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

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

Odontologia conservadora · Pròtesis · Implants · Cirurgia oral · Ortodòncia

C. Lleida, 23 · 08140 · Caldes de Montbui
clinicadents@gmail.com · Tel. 93 865 59 26
MONTSERRAT FERNÁNDEZ
Educadora i Psicòloga (Col. 16531)
Atenció a famílies, infants, adolescents i adults

20% de descompte en la primera visita
10% de descompte en la resta de visites
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.

15% de descompte
en sessions per a
persones sòcies
Coaching Individual i d’Empresa · Formació en Habilitats
i Competències · Psicologia d’adults
marta@catedracoaching.com · 669 813672
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