


• ALIMENTACIÓ COCH av. Francesc Macià, 125  15% dte. en pernils

•  INTERESPORT OLARIA pl. Soler i Gustems, 5  1 peça 10% dte. / 2 peces un 20% dte. 
  av. Francesc Macià, 101  excepte complements i articles rebaixat  

•  CLUB DEL CAFÈ VNG c. Caputxins,1  dtes. de fins el 25 % i lots especial fires 

•  LA GUARIDA DEL OTAKU c. Sant Gregori, 11  Val del 10% dte. per aplicar a compres de Nadal

• CA LA TURUTA pl. Catalunya, 14   2x1 en porcions pastissos 

•  AQUA SPORT CLUBS Camí Solicrup, 10  Matrícula gratis i dtes. en serveis

•  ALUSTETIC rbla. de la Pau, 63 local 1  3 X 2 en portes interiors d’alumini (es regala la de menor valor) 

•  OBBARAHOUSE c. Pere Riudor, 28  Comprant una “esencia de la cruz” et    
    regalem una bossa i alcohol gel de 500 ml

• LUXSON av. Jaume Balmes, 32  Matalàs molla ensacada nube des de 90x= 360   
    60% dte. i complements 15% dte. addicional

•  DORMITY.COM rbla. Principal, 37  10% dte. addicional a tota la botiga

•  ESPAI FAMILIAR PSIQUE av. Cubelles, 32   Primera entrevista amb professional gratuïta 
    sense compromís

• ELVI BARRIOS COACHING pl. Fàbrica Nova 12,   Taller gratuït “Impulsa el talent del teu adolescent”  
  local 2  per famílies amb fills d’entre 10 i 18 anys. (17-11-22 / 19 h )
    (participaran en el sorteig d’un patinet elèctric). 
    15% de dte. en alguns serveis

•  BRUSH BELLESA  av. Francesc Macià, 20  20% de dte. en tots els tractaments facials o corporals 

•  PELS PÈLS c. Fossar Vell, 2  Manicura semipermanent + sessió andulació per 17 €

•  FARMÀCIA rbla. Principal, 124  Estudi de risc cardiovascular gratuït
 PRINCIPAL 124

•  SOLUCIONS c. Aigua, 158   Sessió fotogràfica de Nadal o mini sessió des de 60 € i et  
 GRÀFIQUES BG   regalem 3 fotografies 15x20 cm.  Apliquen termes i condicions

•  TELEMÀTIC c. Sant Sebastià, 7  Ordinador portàtil Quad Core N5100 - 4GB - SSD128GB -  
    11,6”- 12 h d’autonomia - 1,35 kg -W10 Professional per 310 €.           
    Ordinador portàtil Intel 750S - 4GB - SSD128GB - 14”- 13 h  
    d’autonomia - 1,6 kg - W10 Professional per  399,90 €

•  FREIKA c. Correu, 6  Per compres superiors a 30 €, un 10% de la compra en forma  
    de val per gastar fins final d’any, val del 5% de l’import de 
    la compra, per gastar a la propera compra fins al 31-12-22

•   CHANGE LINGERIE c. Caputxins, 21  dte. del  40% en tot

•  GALIMANY PRAT c. Caputxins, 1  Singer sm024 159 € amb classe de funcionament inclosa  
    i per 20 € més maleta de transport valorada en 36 €

•  LA NAU av. Eduard Toldrà, 58  10% dte.

•  RETTO MODA STILS c. Caputxins, 37  15% dte. a tota la col·lecció i 50% dte. a   
    productes seleccionats

•  MODES MANS c. Tarragona, 53  Val del 15% de l´import comprat per bescanviar per Nadal

        ESTABLIMENT  ADREÇA            OFERTA / PROMOCIÓ ESPECIAL         ESTABLIMENT   ADREÇA           OFERTA / PROMOCIÓ ESPECIAL

•  PUNTO BLANCO c. Caputxins, 26 20% de dte. en comprar 3 articles de les col·leccions 
   seleccionades. En mitjons: 10% dte. comprant 3 articles.  
   20% dte. comprant 6 articles

•  CALSERRA c. Col·legi, 29-31 15% dte. en peces seleccionades
  c. Caputxins, 28 

•  IREAN c. Caputxins, 31 20% dte.

• EL GLOBO pl. Soler i Gustems, 20 Per cada 25 € de compra, et regalem un xec de 5 €   
   per canviar a la següent compra superior a 25 €

•  EL LLENÇOL c. Caputxins, 17 20% dte. en sostenidors Belcor

•  MONTSE INTERIORS c. Caputxins, 29 10% dte.

• TEIXITS LA ROSA pl.de la Vila, 12 15% dte. en nòrdics acrílics antiàcars

•  LA FULANA STORE c. Josep Llanza, 15  10% dte. en articles de roba excepte complements i art

•  ÒPTICA UNIVERSITÀRIA rbla. Principal, 60 10% dte. (no aplicable a promocions, articles rebaixats
  rbla. de l’Exposició 39 o ulleres de protecció ni a les marques Ray-Ban Stories,  
   Ray-Ban solar júnior i Oakley solar adult o júnior)

•  GRADUA’T ÒPTICS c. Llibertat, 1 2x1 en lents progressius premium                    
   0 € lents monofocal amb filtre de llum blava, 
   (promoció vinculada a la compra de la muntura)

• PERFUMERIA LEMAR rbla. Principal, 28 25% dte. en cosmètica

•  OLBA av. Francesc Macià, 44 10% dte.

•  MIRIM c. Caputxins, 11 20% dte. en la marca skechers 

•  ESPAI RAQUIS rbla. del Castell, 86 1r Matricula gratuïta en apuntar-te mínim    
   d’un trimestre indicant aquesta promoció

•  HERBOLARI L’ESPÍGOL rbla. de la Pau, 103 30% dte. 2a unitat en tota la complementació dietètica

•  RAQUIS VILANOVA rbla. del Castell, 86 Preu especial en primera visita entre l’11 i 25 de  
  FISIOTERÀPIA  novembre indicant aquesta promoció   

•  PARLEM TELECOM rbla. Principal, 40 1 mes gratis en les contractacions de l’operadora Parlem
     + 10% dte. en productes, excepte marques al 5% 

•  LEONOR VIÇON pl. de la Vila, 2  2º dte. del 10 % dins de les dates del 9 al 21 de gener de  
   2023. Cita prèvia: 93 8937979

•  VINALIUM c. Sant Gregori, 14 Un 5% dte. amb vi i cava

•  VINS AVIÑÓ av. Francesc Macià, 24-32 Clot d’encís blanc de negres 2+1 sense càrrec

•  XURRERIA TRIFÓN rbla. Principal, 79 Pack xurro amb xocolata 3€

• Alimentació • Botiga d’esport • Botiga especialitzada cafès  • Botiga especialitzada món otaku • Cafeteria 
• Club esportiu • Construcció i Reformes • Cosmètica • Descans i Matalasseria • Educació i Psicologia • Estètica
• Farmàcia Impremta Copisteria Estudi fotogràfic • Informàtica • Jocs i regals infantils • Llenceria • Màquines de 
cosir i articles de costura • Mercat segona mà • Moda dona • Moda dona i home • Moda infantil • Moda interior i per la llar 
• Moda per la llar • Moda, complements i art • Òptica • Perfumeria • Sabateria • Sabates bosses i complements 
• Salut i benestar • Telefonia i accessoris • Vestits de núvia i festa • Vinoteca • Vins i licors • Xurreria i patates


