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CASINOS DE CATALUNYA

CASTELL DE PERALADA

Casinos de prestigi

Un viatge al passat

Amb les tradicionals taules de joc i les trepidants màquines
d’atzar, els casinos de Barcelona, Peralada, Lloret i
Tarragona ofereixen una gran varietat culinària, actuacions en
viu, torneigs internacionals i campionats mundials de pòquer.

Recorreu castell a castell i descobriu la història dels nostres
avantpassats mentre gaudiu d’una passejada pels carrerons
que els envolten; descobrireu quelcom més de Catalunya.
Visiteu el castell de Peralada i deixeu-vos portar pel ressò de
la musica clàssica entre les pedres mil·lenàries, per la bellesa
de la dansa i per les emocions del teatre.

Entrada gratuïta als quatre casinos i un 10% dte. als
restaurants (excepte al Teppan-Yaki del Casino
Barcelona). El lloguer de la Sala Bacarrá i La Brasserie
del Casino Barcelona, sense càrrec per a esdeveniments
d’empresa.

5% dte. en els serveis de restauració, tant per a empreses
com per a casaments. El lloguer de sala per a reunions serà
sense càrrec per a esdeveniments d’empresa.

Més informació:
Casino Barcelona
Port Olímpic – Marina, 19-21
Barcelona

Casino Peralada
Castell s/n - Peralada

Més informació:
Castell, s/n - Peralada
Tel.: 972 538 125
www.casino-peralada.com

Casino Lloret
Esports, 1 - Lloret de Mar

Casino Tarragona
Rambla Vella, 2 - Tarragona

TERMES LA GARRIGA
HOTEL GOLF
PERALADA
Hotel exclusiu en el cor
de l’Empordà
Situat en el cor de l’Empordà, l’Hotel
Golf Peralada compta amb un camp
de golf homologat de divuit forats, dos
restaurants de cuina empordanesa i
mediterrània, amplis espais per a
convencions, gimnàs i el centre Wine
Spa de benestar.
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Balneari confortable i
exclusiu

MAS SOLERS
Elegància i modernitat
Finca Mas Solers posa a la vostra
disposició els seus jardins, els salons i
les instal·lacions per a banquets, bodes i
convencions amb tot allò que necessiteu,
així com l’equip de professionals i serveis
necessaris perquè l’esdeveniment resulti
inoblidable.

Termes La Garriga és un confortable
hotel de 4 estrelles amb 22 exclusives
habitacions amb aigües minerotermals
que brollen a 60 graus. Especialistes en
tractaments termals, ofereixen un ampli
ventall de tècniques de salut i bellesa.
Les instal-lacions compten amb dues
piscines termals, un jardí amb solàrium i
un restaurant de cuina catalana i dietètica.

10% dte. en l’allotjament

5% dte. en els serveis de restauració, tant
per a empreses com per a casaments.

10% dte. en l’allotjament i els
serveis termals. Obsequi d’una sessió
hidrotermal clàssica.

Més informació:
Rocabertí, s/n - Peralada
Tel.: 972 538 830
www.hotelgolfperalada.com

Més informació:
Finca Mas Solers - Sant Pere de Ribes
Tel.: 938 933 666
www.fincamassolers.com

Més informació:
Banys, 23 - La Garriga
Tel.: 938 717 086
www.termes.com
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HOTEL MOLINA LARIO
MONESTIR DE LES
AVELLANES
Sentiu les emocions de
l’aventura
Situat al terme d’Os de Balaguer (Lleida),
el monestir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes va ser fundat al s. XII.
Allotjar-se al Monestir de les Avellanes
és trobar-se en un emplaçament únic, al
peu de la serralada del Montsec. Història
i modernitat en un ambient càlid i confortable. Les instal·lacions també estan al
servei de grups d’empresa.
10% dte. per habitació (estada
mínima de dues nits).
Més informació:
Ctra. C-12 de Balaguer a Àger
km 181 - Os de Balaguer (Lleida)
Tel.: 973 438 006
www.monestirdelesavellanes.com
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CALA MONTJOI
La flor de la Mediterrània

TORREMIRONA GOLF
RESORT
Navata, passat i present

Seguint la petjada de Picasso
Visiteu la Fundació Pablo Picasso, la casa on va néixer aquest
gran geni. Caminant pel carrer de Sant Agustí s’arriba al
Museu Picasso de Màlaga, on es poden contemplar 155
obres. No es pot marxar de la ciutat sense visitar l’Antic Liceu
Artístic i Literari, lloc de trobada durant el segle XIX dels artistes
malaguenys i a on Picasso anava habitualment acompanyant
al seu pare. Després de l’itinerari, res millor que descansar a
l’Hotel Molina Lario. Disposa de 103 habitacions, cinc de les
quals són suites, amb vistes panoràmiques a la catedral i al
port, piscina exterior, solàrium, pati-jardí, business centre i
pàrquing. Al restaurant el Cafè de Bolsa podreu degustar una
elaborada carta de cuina de mercat.

La Pedrera, la Casa Batlló o la Sagrada Família són emblemes
de l’arquitectura barcelonina. Molt a prop d’aquestes obres,
situat al centre financer, comercial i cultural de la ciutat, es
troba el Gallery Hotel. Disposa de 8 sales amb connexió a
Internet, 4 amb llum natural, i una capacitat màxima de 200
persones. També compta amb gimnàs, saunes i solàrium,
business centre i pàrquing. Podeu fer l’àpat al restaurant de
l’hotel: El Cafè del Gallery.

GALLERY HOTEL
El món barceloní de Gaudí

A 7 Km de Roses es troba aquest
complex de vacances. Si voleu una
estada perfecte allotgeu-vos a Cala
Montjoi, un conjunt de casetes blanques
per a una i fins a sis persones. Aquest
complex disposa dels seus carrers i
jardins com si es tractés d’un poblet de
la Costa Brava. Un entorn perfecte per
gaudir d’activitats esportives i lúdiques
amb un miniclub amb monitors per als
més petits.

Les ruïnes del castell de Navata es troben
a uns 2 Km al sud-oest de la vila. Era una
fortalesa de planta quadrada i de grans
dimensions, amb pati d’armes central i
edificis al voltant. Però si el que voleu és
descansar, TorreMirona us ofereix la
possibilitat de gaudir del relax i del
confort sense sortir de l’hotel. Podreu fer
exercici, practicar el golf, gaudir dels
circuits termals o tractaments de bellesa.

10% dte. durant l’abril, maig, juny i
setembre. 7% dte. el mes de juliol.
5% dte. el mes d’agost.

10% dte. en l’allotjament. 15% dte.
en el recorregut de divuit forats de
golf sempre que us allotgeu a l’hotel.

10% dte. en estades a l’hotel en règim d’habitació (de
diumenge a dijous, ambdós inclosos). 10% dte. (de
divendres a dissabte) en estades a l’hotel en règim
d’habitació i esmorzar.

10% dte. en estades a l’hotel en règim d’habitació (de
diumenge a dijous, ambdós inclosos). 10% dte. (de
divendres a dissabte) en estades a l’hotel en règim
d’habitació i esmorzar.

Més informació:
Apartat 6 - Roses (Girona)
Tel.: 972 256 212
www.montjoi.com

Més informació:
Ctra. N-260, km 46 - Navata (Figueres)
Tel.: 972 566 700
www.torremirona.com

Més informació:
Molina Lario, 20-22 - Màlaga
Tel.: 952 062 002
www.hotelmolinalario.com

Més informació:
Roselló 249 - Barcelona
Tel.: 934 159 911
www.galleryhotel.com
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HOTEL PANORAMA
HOTEL ROC BLANC

ARRECIFE GRAN HOTEL
Viatge submarí
Submergir-vos en les profunditats del mar i contempleu la
claredat de les aigües i la vida marina. Una experiència única
a bord d’un submarí que et portarà a descobrir els misteris
de l’oceà. Una experiència fins ara reservada als submarinistes.
Si visiteu Lanzarote, us podeu allotjar a l’Arrecife Gran Hotel.
Aquest hotel fa ús de les últimes innovacions arquitectòniques, combinant harmoniosament funcionalitat, comoditat i
refinament.
25% dte. Per efectuar la reserva amb l’aplicació del
descompte cal connectar-se a www.arrecifehoteles.com
(apartat Col·lectius) i posar la clau EIC2007.
Més informació:
Parque Islas Canarias, s/n - Arrecife (Lanzarote)
Tel.: 928 800 000
www.arrecifehoteles.com
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Centre d’aigües termals

Benestar

A l’Hotel Roc Blanc podreu trobar el
centre termal d’aigües naturals més
important d’Andorra. Disposa de direcció
mèdica i té 12 cabines. També ofereix
una sofisticada i personalitzada “dieta
lleugera” i la possibilitat de fer menús
baixos en calories en tots els programes.

Situat al centre comercial d’Andorra es
troba l’Hotel Panorama. Té 177
habitacions, sis sales de reunions,
bar-cafeteria, salons socials, sala de
jocs, pàrquing. Els clients tenen accés
gratuït al club de fitness de l’hotel, que
disposa de piscina climatitzada, jacuzzi,
un petit gimnàs, sauna, i solàrium a la
terrassa.

Més informació:
Tel.: 00 376 871 400
www.rocblanchotels.com

Més informació:
Tel.: 00 376 873 400
www.rocblanchotels.com

20% dte. de diumenge a dijous, ambdós inclosos. 10% dte. de divendres a
dissabte, ambdós inclosos, en estades als hotels en règim d’habitació i esmorzar,
en programes de salut i bellesa en els centres termals, en l’entrada a l’espai
lúdic termal Aquatonic (Tarragona) i en els programes d’hotel+forfet a
Vallnord (Andorra).
En el moment de realitzar la reserva cal especificar el codi: BONUS FIDELITAT
COL·LECTIU AC1354.

S’AGARÓ MAR HOTEL
Dalí, geni gironí
La ubicació privilegiada de S'Agaró Mar
Hotel permet visitar Figueres en tan sols
una hora. A la ciutat que va veure néixer
Salvador Dalí podreu adminar les seves
obres en el museu que porta el seu nom.
Però si preferiu quedar-vos a l’hotel
podreu gaudir de diverses activitats:
golf, senderisme, esports nàutics,
equitació... O simplement de les magnífiques vistes al mar.
10% dte. en el cost de l’allotjament i
el desdejuni, i en la pensió completa
i la mitja pensió.
Més informació:
Camí de la Caleta, s/n - S’Agaró (Girona)
Tel. 972 321 140
www.ghthotels.com
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HOTEL ESTANYS BLAUS

CASTELL DE LA
POBLA DE LILLET

Esport, natura i cultura

Per viure com un rei

En un petit indret dels Pirineus existeix un racó ple d’encant:
l’Hotel Estanys Blaus. Per als amants de l’aventura: ràfting,
piragüisme, barranquisme... Per als amants de la natura:
senderisme, excursions als llacs o als cims més alts de
Catalunya... Per als amants de la cultura: Museu de la Fusta,
església romànica de Santa Maria de la Ribera... Per als
amants de la neu: esquí de fons, esquí alpí, snowboard...
16% dte. en estades de més de dues nits.
Més informació:
Tavascan
Tel.: 973 623 178
www.hotelestanysblaus.com

PRESTIGI HOTELS
Esquieu, relaxeu-vos i divertiu-vos!
Gaudeix de l’hivern, de la neu, de l’esquí, de les compres per Andorra... I per allotjarvos, no us ho penseu: Prestigi Hotels. Aquest complex hoteler ofereix un ventall
d’hotels (Novotel, Ibis, Mercure i Andorra Palace) a la vostra mida i a on us sentireu
com a casa.
Si us atllogeu en règim de mitja pensió gaudireu d’un forfait d’esquí diari DE
Pal- Arinsal o Ordino – Arcalis (gran valira amb suplement); un programa per
gaudir d’un autèntic relax, o un programa multiaventura al Refugi de la Coma
de Ranso. Menjar típic a Mp amb suplement del menú. Per paquets i estades
lliures 10% dte. durant tota la temporada 2008.
Més informació:
Tel.: 00 376 873 600
www.prestigihotels.com
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ABADIA DE
MONTSERRAT
Activitats de lleure,
culturals i de natura
Montserrat és un parc natural únic al
món que compta amb un dels museus
més importants del país i amb el
santuari de la patrona de Catalunya. I si
sou més aventurers, descobriu alguns
dels itineraris que recorren els camins
que s’endinsen cap als boscos...

Situat al casc antic de la Pobla de Lillet,
el Castell de la Pobla de Lillet és un
edifici aixecat sobre les runes de l’antiga
fortalesa erigida per la dinastia dels
Mataplana l’any 1297. Aquesta installació és ideal per a celebracions i estades
per a grups de fins a 24 persones. Té 9
habitacions amb bany propi, una àmplia
zona de cuina-menjador, sala d’estar i
una zona d’aigües per relaxar-se.
15% dte. en l’allotjament i en el
relaxament a la zona d’aigües.
Més informació:
Doctor Cisneros, 8 - La Pobla de Lillet
(Barcelona)
Tel.: 936 997 209
http://elcastell.recolons.net

RESTAURANT
BRASSERIE FLO
Per a grans gurmets
En un ambient familiar, el Restaurant
Brasserie Flo ofereix als seus comensals
el millor lloc de trobada per a reunions
familiars i d’empresa. La combinació de
la cuina tradicional es barreja amb la
modernitat d’algunes delicadeses que
satisfan els paladars més exigents.

10% dte. en reserves d’allotjament
(Hotel Abad Cisneros i Cel·les Abad
Marcet). 10% de dte. en el Paquet
Montserrat Vista. 2x1 en la compra
del paquet Montserrat Cultura.

15% dte. en el preu de la carta excepte
en el Menú del Xef. Menú de l’Enginyer,
a 15 €+IVA tots els migdies (exclosos
els cap de setmana).

Més informació:
Central de reserves de Montserrat
Tel.: 938 777 701
www.montserratvisita.com

Més informació:
C/ Jonqueres, 10 - Barcelona
Tel.: 933 193 102
www.brasserieflobarcelona.com
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CAIXAFORUM
Chaplin en imatges
Fins al 27 d’abril
Chaplin en imatges fa un recorregut per la vida i l’obra de
Charles Chaplin, amb capítols que tracten la creació i l’evolució
del seu personatge, el Chaplin cineasta, la magnitud de la
seva fama, el compromís i la crítica social a les seves pel·lícules,
i l’arribada del cinema sonor. L’exposició reuneix al voltant de
tres-cents documents, principalment fotografies, pòsters,
material documental i extractes de pel·lícules, alguns dels
quals són inèdits.
CaixaForum ofereix una àmplia oferta de programes socials,
culturals i educatius. El programa permanent inclou
exposicions d’art, cultura i fotografia, visites guiades,
conferències, seminaris, música, literatura, poesia, tallers
educatius escolars i familiars, etc. També compta amb la
mediateca, un espai de documentació en línia dedicat a la
creació artística avançada que completa una oferta cultural
atractiva i diversa en constant renovació. L’accés és lliure i gratuït.
50% dte. en totes les activitats de pagament.
50% dte. en el carnet d’usuari de la mediateca.
Més informació
Av. Marqués de Comillas, 6-8 - Barcelona
Tel.: 934 768 600 / 902 22 30 40
www.fundacio.lacaixa.es
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TEATRE LLIURE
Impressing the Czar
27 i 28 de febrer, a les 20.30 h.

MUSEU AGBAR

On l’aigua viu, on vius l’aigua
El Museu Agbar vol presentar a la societat valors associats
a la cultura de l’aigua i promoure la descoberta de l’univers
de les aigües com una experiència vital, d’aprenentatge i
lúdica. Un recorregut interactiu i sensorial per la història de
l’abastament d’aigua. Una visita que té com a escenari
l’edifici modernista d’Amargós i Samaranch, en què les
modernes instal·lacions actuals conviuen amb un patrimoni
arquitectònic i industrial de primer ordre.
50% dte. en l’entrada general al museu i 25% dte. en
totes les activitats de pagament organitzades pel Museu.
Més informació:
Tel.: 933 423 538
www.museuagbar.com

El Ballet Real de Flandes combina a Impressing the Czar una
gran varietat d’estils i gèneres. Des de ballet fins a breakdance,
es barregen enlluernadores proeses atlètiques amb uns divertits
passatges que construeixen una salvatge, teatral i enginyosa
paròdia del ballet clàssic.
No us podeu perdre:
• Yvonne, princesa de borgonya (26/3 al 27/4, a les 18 h)
• Memòries dels temps de la immaduresa
(12, 19 i 26/4, a les 17.30 h)
• Ara estem d’acord, estem d’acord (17, 24, 31/5 i 7/6, a les 18 h)
25% dte. en qualsevol dels espectacles de producció
pròpia fins al segon diumenge de l’estrena de l’obra.
10% dte. a partir del segon diumenge de l’estrena de l’obra.
Més informació:
Passeig de Sta. Madrona, 40-46 - Barcelona
Tel.: 932 289 747
www.teatrelliure.com
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L’AUDITORI
Una música, un estil
Amb l’objectiu de promoure i oferir als melòmans música de
qualitat, L’Auditori té preparat per a aquest any 2008 una
extensa i acurada selecció de la millor música d’autor,
pop-rock, jazz, flamenc, música tradicional i ètnica. Quin estil
us agrada més? Descobriu-ho i gaudiu d’una vetllada
irrepetible.
20% dte. en concerts de l’OBC. 25% dte. en el Festival de
Músiques del Món i en la Temporada de Música de Cambra.
Més informació:
Lepant, 150 - Barcelona
Tel.: 932 479 300
www.auditori.org

TEATRE POLIORAMA
Dansa gitana i música espanyola
Del 14 de març fins al 30 d’abril
Ópera y flamenco sorprèn per la barreja d’estils. La bellesa
del cant líric, l’encís de la dansa gitana i l’embruix de la
música espanyola s’uneixen en un espectacle únic. Un espectacle de música i dansa, de Bizet amb l’apassionada Carmen
fins a l’encant de Manuel De Falla amb el seu Amor brujo,
en un viatge per les cançons més populars i sarsueles.

TEATRE VICTÒRIA
Boscos endins
A partir del 23 de gener

No deixeu de veure:
• L’auca del senyor Esteve (fins al 29/2, a les 20.30 h)

Boscos endins és una aventura màgica i imaginativa amb una
reflexió moral i un punt de vista polític. Mitjançant un
llenguatge artístic i innovador, els creadors de l’espectacle
condueixen el públic en un viatge cap al costat obscur dels
contes fantàstics al mateix temps que exploren el dolor de
fer-se gran, la responsabilitat compartida, i els valors que
traspassem als nostres fills.

Més informació:
Rambla dels Estudis, 115 - Barcelona
Tel.: 933 177 599
www.3xtr3es.com

Més informació:
Paral·lel, 67 - Barcelona
Tel.: 933 299 189
www.3xtr3es.com

Tres per Tres us ofereix la possibilitat d’assistir als espectacles programats amb un preu especial (màxim dues entrades
per col·legiat). 20% dte. les dues primeres setmanes des de l’estrena. 20% dte. des de la segona setmana (dimarts,
dimecres i dijous).
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PALAU DE LA MÚSICA
Centenari de celebracions
El Palau de la Música vol celebrar els seus cent anys apostant
per les grans orquestres simfòniques. El mes de maig es
podrà gaudir de l’Orquestra Filharmònica de la Xina.
10% dte. a la botiga Les Muses del Palau. 10% dte. en els
concerts que organitza la Fundació: El primer Palau,
Concerts simfònics, Els diumenges al Palau, Cor i dansa,
Cicle d’Orgue i Cicle Concerts Familiars. Descomptes
especials per al Cicle Palau 100.
Més informació:
Sant Pere Més Alt, 11 - Barcelona
Tel.: 932 289 747
www.palaumusica.org
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família i llar

LA MÚTUA DELS ENGINYERS
Cuidem de vosaltres i de la vostra família
Servei d’atenció a la gent gran
La Mútua dels Enginyers disposa d’un servei que facilita al
mutualista la tasca de cercar la millor solució i els ajuts necessaris per satisfer la seva qualitat de vida i la de la seva família.
Utilització de serveis assistencials i residencials a preus
especials per al col·lectiu d’enginyers i els seus familiars.
Assegurança de dependència
Una prestació econòmica per poder fer front a les despeses
originades per una dependència, sigui per causes naturals o
per accident. Aquesta assegurança es pot contractar dels 20
als 65 anys i desgrava a la Renda.
Pòlissa de salut
Gràcies a un conveni especial amb la Companyia d’Assistència
Sanitària Sanitas gaudireu d’unes condicions molt avantatjoses
en la pòlissa de salut. Us beneficiareu del millor quadre
mèdic, sense copagament i assistència en les millors clíniques
privades d’Espanya. Gaudireu de descomptes en reproducció
assistida, cirurgia refractiva per làser, estètica...
Preu de la pòlissa mèdica persona/mes: 41,60 €.
Preu de la pòlissa dental persona/mes: 5,30 €.
Assegurances de la llar
Assegureu la vostra llar amb les companyies d’assegurances
més prestigioses i solvents del mercat, tant nacional com
internacional. Gaudiu d’assegurança multirisc, a tot risc o
primer risc; segona residència o defensa jurídica en cas de
conflicte amb un peritatge d’un sinistre.
Més informació:
Tel.: 932 954 300
A/e: correu@mutua-enginyers.com
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ATENCIÓ SANITÀRIA
DOMICILIÀRIA
Servei d’atenció a la gent gran
Els professionals d’Atenció Sanitària Domiciliària es preocupen per vosaltres i per la vostra família. Donen servei a
aquelles persones que necessiten atenció sanitària en el
domicili, en el centre hospitalari o en el centre residencial en
què es troben. Per la vostra tranquil·litat, i per la d’ells.
10% dte. en els serveis.
Més informació:
Tel.: 933 632 605
www.asdomiciliaria.com

MAPFRE QUAVITAE BARCELONA
Residència per a la gent gran

CAN CARALLEU
L’esport és salut

POLIESPORTIU
MARTÍTIM
Centre de talassoteràpia

A Mapfre Quavitae tenen una residència per a gent gran.
Gaudiu de la millor atenció mèdica i d’infermeria 24 hores al
dia, d’activitats lúdiques i recreatives, de fisioteràpia i rehabilitació, de gimnàstica de manteniment... Una extensa varietat
de serveis i programes: estades temporals de recuperació, de
descans o estades permanents o com a centre de dia.

El centre esportiu Can Caralleu es troba
en un marc incomparable al costat de
la serra de Collserola i del parc de
l’Oreneta, en el barri de Can Caralleu
de Sarrià. Compta amb més de 30.000 m2
d’instal·lacions esportives on podreu
practicar diferents activitats.

Els nostres avantpassats grecs i romans
ja utilitzaven aquest tractament màgic
per a la pell i la salut: la talassoteràpia.
Es tracta d’un tractament terapèutic
amb aigua de mar. Veniu al Poliesportiu
Marítim a gaudir de les piscines amb
aigua de mar i beneficieu-vos dels
efectes terapèutics.

5% dte. durant el primer any: residència, centre de dia i
serveis d’assistència domiciliària. Teleassistència: 21 €/mes.
Prioritat en reserva de places o estades temporals.

50% dte. en la matrícula i 10% en
les quotes de Can Caralleu.

50% dte. en la matrícula i 10% en les
quotes del Poliesportiu Marítim.

Més informació:
Tel.: 935 519 541
A/e: mvizcaino@mutua-enginyers.com

Més informació:
Esports, 2-8 - Barcelona
Tel.: 932 037 874
www.claror.org

Més informació:
Pg. Marítim, 33-35 - Barcelona
Tel.: 932 240 440
www.claror.org
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CLUB DE TENNIS
VALL PARC
Més que un club d’esport
A peu de la carretera de l’Arrabassada,
envoltat de natura i sense sortir de
Barcelona, es troba el Club de Tennis
Vall Parc. Gaudiu de 13 pistes de tennis
de terra batuda, 4 pistes de pàdel,
piscina, gimnàs, circuit de footing i moltes altres activitats esportives i socials.
Quota d’entrada gratuïta. Tarifa
especial: 47 €/mes en la modalitat
soci total individual.
Més informació:
Ctra. de l’Arrabassada, 107-127
Barcelona
Tel.: 932 126 789
www.vallparc.com
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CLUB ESPORTIU LAIETÀ

DIR

CLUB NATACIÓ BARCELONA

Feu esport

Pel foment de l’esport

Per les seves modernes instal·lacions, per la flexibilitat
d’horaris, pels programes personalitzats, per la varietat de
classes que imparteixen, per la bona relació qualitat-preu...
Per tot això i molt més descobriu els centres DiR: dotze centres a Barcelona i un a Sant Cugat.

Natació, waterpolo, salts, vela, atletisme, pilota, rugby,
petanca, triatló, submarinisme, pàdel i karate. I vosaltres, per
quin us decanteu? Amb unes instal·lacions renovades i un
ventall de possibilitats per poder fer exercici físic, aquest club
centenari us convida a gaudir de l’esport. No us ho penseu
més i veniu al Club Natació Barcelona.

Sortiu com a nous

BIKE HOUSE - TOMAS DOMINGO

Us agrada l’esport però no coneixeu cap club on poder
practicar tot tipus d’exercici? Apropeu-vos al Club Esportiu
Laietà. Hi podreu practicar diversos esports: jugar un partit
de tennis o de pàdel, practicar activitats de grup com el
bàsquet o viure un emocionant partit de futbol. I abans de
marxar passeu pel servei de massatge... Sortireu com a nous!

Imprescindible per als ciclistes
Sou uns entusiastes de la bicicleta? Esteu al dia de tot el que
surt a les revistes? Veieu coses que surten però no sabeu on
trobar-les? A Bike House - Tomas Domingo podreu trobar
tot el que necessiteu per poder practicar el ciclisme.

Grans descomptes en les quotes.

10% dte. en la compra de bicicletes, accessoris i recanvis.

10% dte. en la quota o modalitats especials d’empresa.
Si ja sou clients us podreu beneficiar del descompte en el
pròxim rebut.

Més informació:
Pintor Ribalta, 2 - Barcelona
Tel.: 933 192 300 (Natàlia Bartrés)
A/e: eic.nbartres@eic.cat

Més informació:
Sepúlveda, 109 - Barcelona
Passeig Sant Gervasi, 12 - Barcelona
www.tomasdomingo.com

Més informació:
Tel.: 902 101 979
www.dir.cat
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Drets d’inscripcions gratuïts fins al 30 de març.
Més informació:
Pg. Joan de Borbó, 93 - Barcelona
Tel.: 932 214 600
www.cnb.es
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GRUPO ELEMENTS
Wind o Snow Station

El Grupo Elements ofereix la possibilitat de practicar el millor
esport en cada estació. Si la neu ho permet, apropeu-vos a
la Cerdanya (Snow Station) on podreu practicar esquí alpí,
snowboard... I quan arribi la calor practiqueu windsurf i kitesurf
a la Costa Brava (Wind Station). Però no deixeu de visitar Can
Ribals, a la Cerdanya, per poder gaudir dels esports d’aventura:
tir amb arc, hydrospeed, espeleologia, hípica, etc.
10% de descompte.
Més informació:
Tel.: 902 190 415
www.grupoelements.com
26 + que enginy

O2 CENTRO WELLNESS
El luxe del wellness

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF
Sota els pals de golf
Us agradaria ser el nou Severiano Ballesteros del segle XXI?
La Federació Catalana de Golf us posa al vostre abast els
millors entrenadors per aprendre tots els trucs i els misteris del
golf i perfeccionar la tècnica per arribar a ser un expert golfista.

O2 Centro Wellness Pedralbes està situat en el barri SarriàPedralbes. Les instal·lacions, més de 4.000 m2, estan equipades
amb la tecnologia més moderna aplicada en cadascuna de
les seves àrees: zones d’aigües, fitness i activitats dirigides,
beauty center, wellness balance (fisioteràpia).

10% dte. en green fees (drets de joc).

Fins al desembre del 2008 en O2 Centro Wellness Pedralbes:
30% dte. en la matrícula d’inscripció i condicions exclusives
en la mensualitat.

Més informació:
Golf Sant Joan, Finca Can Sant Joan - Rubí
Tel.: 936 753 050
www.golfsantjoan.com

Més informació:
Eduardo Conde, 2-6 - Barcelona
Tel.: 932 053 976
www.o2centrowellness.com
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LÍNIA I VIDA
Centre d’estètica i balneari urbà
Circuits termals, massatges, tractaments ayurveda, tractaments d’estètica, tractaments de control de pes... Diferents
tractaments que us permetran oblidar-vos de la rutina diària
i us proporcionaran benestar i salut. Apropeu-vos al centre
Línia i Vida i descobriu el que us tenen preparat.
10% dte. en tots els seus tractaments. Ofertes especials:
per un massatge de mitja hora, una sessió de sauna gratuïta. Per un massatge d’una hora, una sessió de sauna
més hidromassatge gratuït.
Més informació:
Balmes, 118 - Barcelona
Tel.: 934 878 907

CLÍNICA DENTAL DAVOS
Salut dental
La Clínica Dental Davos està situada al centre de Barcelona
i està especialitzada en ortodòncia, emblanquiments,
odontopediatria, endodòncia, periodòncia, pròtesis fixes i
amovibles, implantologia i RX bucals.
20% dte. en tractaments. Primera visita i higiene bucal
gratuïta. Pagament fraccionat en tractaments iguals o
superiors als 600 €. Urgències 24 hores tots els dies de
l’any.
Més informació:
Pelai, 44, 7a planta - Barcelona
Tel.: 933 013 380 / 934 126 633
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CENTRE MUNICIPAL DE VELA
Aprofita al màxim el mar
Apreneu a navegar per damunt de les ones, a esquivar-les i
saltar-les. Gaudiu del vent i del mar. Al Centre Municipal de
Vela podreu aprendre windsurf gràcies als professors i a un
pla exclusiu d’aprenentatge. Les ones us esperen!
25% dte. en la quota anual d’abonament a la instal·lació
durant el primer any. 20% dte. en les activitats programades en temporada alta. 30% dte. en les activitats
programades en temporada baixa. 10% dte. en les
activitats i programes de l’escola nàutica.
Més informació:
Moll de Gregal s/n - Port Olímpic - Barcelona
Tel.: 932 257 940
www.velabarcelona.com

STREAM PILATES
El vostre centre de Pilates
A principis del segle XX l’alemany Joseph Hubertus Pilates va
idear una tècnica basada en diferents especialitats com la
gimnàstica, la traumatologia, el ballet o el ioga que permeten
un control mental, la respiració i la relaxació del cos. Ara a
Stream Pilates, una nova empresa dedicada a la formació i
difusió del mètode Pilates, en podreu apendre.
Gaudiu d’una classe de prova gratuïta i d’un 10% dte. en
qualsevol dels seus abonaments.
Més informació:
Anglesola, 4 - Barcelona
Tel.: 934 106 112
www.streampilates.com
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REVA
Personalitzeu el vostre cotxe elèctric

KELDENICH
Us agrada conduir?
Per als amants del luxe, el confort, la seguretat i la velocitat. El
concessionari Keldenich permet complir el somni de poder
conduir un BMW. Gaudiu del cotxe que sempre heu volgut a
un preu immillorable i beneficieu-vos de les condicions
especials en la compra de vehicles km0, de gerència o ocasió.
Entre el 7 i el 9% dte. segons la sèrie del vehicle. A més
d’un 10% dte. en el taller durant la vida del vehicle.
Més informació:
Tel.: 932 124 500 (Sr. Ismael Bolívar)
www.keldenich.es/empresas
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Alguna vegada heu pensat que hi ha massa cotxes com el
vostre? Us agradaria que el disseny del vostre vehicle fos únic
i exclusiu? Reva (Emovement) us ofereix la possibilitat de
personalitzar la tapisseria i l’interior del vostre automòbil.
Però no només això, sinó que també contribuireu a millorar
el medi ambient. Reva és un vehicle elèctric, econòmic i
ecològic que arriba a Espanya com una alternativa al
transport de combustible. Un vehicle sense fums ni sorolls,
que no passarà desapercebut.

HERTZ
Empresa número u en lloguers al món

QUADIS
Vehicles a preus especials

Descobriu el cotxe que millor s’adapta a les vostres necessitats
i pagueu només quan utilitzeu el vehicle gràcies als serveis que
ofereix Hertz. En realitzar la reserva, sigui per telèfon o a través
d’Internet, cal identificar-se com a membre dels EIC i especificar
el número CDP 685673. A l’hora de recollir el vehicle també és
imprescindible identificar-se com EIC.

Quadis ofereix condicions especials en la compra de vehicles
nous, km0 i seminous, tots ells amb Garantia de Canvi (“si no
quedeu satisfets amb el vehicle, us el canviem abans de
trenta dies i mil quilòmetres”). A més ofereixen l’assegurança
i un finançament personalitzat.

5% de descompte.

Entre 5-22% dte. calculat sobre la tarifa general de
Hertz. Consulteu condicions al web dels EIC.

Condicions especials en lloguer de vehicles i descomptes
en mà d´obra en reparacions de xapa i pintura.

Més informació:
Papa Pius XI, 59 - Sabadell
Tel.: 937 480 684
www.emovement.es

Més informació:
Tel.: 902 402 405
www.hertz.es

Més informació:
Tel.: 902 424 241
www.quadis.es/colectivos
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JOSEP PONS

ÒPTIQUES BOIRA
Ulleres i complements

L’ANNEL
Una joia per a cada persona

Voleu canviar d’imatge? Esteu cansats de veure-us sempre
iguals? No sabeu quina peça de roba o complements s’adapten
millor a vosaltres i a la imatge que voleu projectar? No us ho
penseu més i apropeu-vos a Josep Pons. La cadena de
perruqueries Josep Pons i el seu equip us assessoren perquè
us traieu el màxim profit. Disposen d’assessors de perruqueria,
estètica, vestuari i complements.

Òptiques Boira us facilita la millor
selecció i els últims models d’ulleres de
sol, ulleres de protecció laboral i lents
de contacte; muntures i vidres graduats,
i audiòfons digitals. Apropeu-vos-hi i
descobriu tot allò que necessiteu per als
vostres ulls amb la millor qualitat en els
productes.

Gaudiu de forma gratuïta d’assessorament d’imatge:
Estudi-Diagnòstic-Proposta (de perruqueria, estètica,
vestuari i complements). 10% de dte. en servei de perruqueria. En els productes de venda i serveis d’estètica
s’aplicaran les tarifes vigents. Extensiu al nucli familiar.

40% dte. en muntura i vidres
graduats. 20% dte. en audiòfons
digitals i en ulleres de sol i lents de
contacte. Obsequi d’unes ulleres de
sol per a compres superiors a 150 €.

Més informació:
Loreto, 46 - Barcelona
Tel.: 933 210 110
www.joseppons.com

Més informació:
Muntaner, 134 -Barcelona
València, 494 - Barcelona
http://opticaboira.com

Traieu-vos el màxim profit
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Or blanc, plata, pedres precioses, però
també coure, atzabeja, àmbar... Materials
combinats per crear bellesa i imposar
moda. L’Annel ofereix una col·lecció de
peces exclusives que exalten l’elegància,
la distinció i la sofisticació. Els models
no només estan dirigits a un públic
femení, sinó que també disposen de
complements unisex, masculins i tenen
una línia per als més petits.
15% de descompte.
Més informació:
Galileu, 281-285, entl. 1a - Barcelona
Tel.: 933 905 147
www.lannelspain.com

WATX
Puntualitat britànica
A Watx podeu entrar, passejar, tocar i
escollir còmodament i lliurement entre
les millors marques internacionals de
rellotgeria i joieria. Una proposta de
botiga contemporània, on hi ha més
500 rellotges de marques conegudes
com: Diesel, Armani, Breil, Seiko, DKNY,
Fossil, etc., i joies de tots els estils.
10% dte en totes les botigues de
Watx de Catalunya. Consultar altres
ofertes al web dels EIC.
Més informació:
www.watx.es
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BOUTIQUE LAMARTHE
El gust per la marroquineria
La feminitat, la funcionalitat i la qualitat són valors fonamentals per a Lamarthe. Aquesta boutique francesa imposa el
luxe refinat en tots els seus accessoris de marroquineria, bosses, equipatge de viatge... Tot i que la seva boutique principal
continua estan a París, al barri de Saint-Germain des Prés, disposa de més de 400 botigues en els grans magatzems d’Europa, els Estats Units, Àsia, Austràlia i l’Orient Mitjà.
10% dte. a la botiga del c/ Diputació de Barcelona.
Més informació:
Diputació, 256 - Barcelona
Tel.: 933 185 047
www.lamarthe.com

ORIOL AGORRETA
Disseny de joies exclusives
A Oriol Agorreta tenen joies úniques amb un disseny personalitzat i exclusiu per a cada ocasió. Disposen d’un taller
propi dedicat al disseny i elaboració de joieria personalitzada
d’alta qualitat on podreu triar arracades, polseres, penjolls...
Apropeu-vos-hi i descobriu la vostra joia.
40% de descompte.
Més informació:
Casanova, 260, entl. 2a - Barcelona
Tel.: 932 023 418
www.agorretaorfebre.com
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CLUB DE VINS RT

FLAMAGAS

Amadís, l’art del bon vi

Clic!

El prototip de la perfecció cavalleresca està associat a Amadís
de Gaula, un noble cavaller, fill de Perión i Elisena. Per estar al
costat de la seva estimada, Amadís va guerrejar i va sortir victoriós de lluites contra gegants i éssers monstruosos. En honor
a aquest heroic cavaller, Club de Vins RT ha creat un exclusiu
vi que està classificat entre els grans vins de reputació internacional. Un plaer per al gust i l’olfacte, que emana successivament totes les fragàncies de fruits vermells i de vainilla fina.

Cada moment és únic, irrepetible. Els moments només
passen un cop a la vida. Per no oblidar i recordar aquells
instants inoblidables, feu clic! Retrateu cada instant de la
vostra vida amb la càmera de fotos EX600 de Casio. A la
tenda Flamagas també hi podeu trobar altres materials de
fotografia, projectors i calculadores.
Descomptes en material de fotografia, projectors i
calculadores.

20% de descompte.
Més informació:
Tel.: 902 177 000
www.rotllantorra.com / www.aribaurioja.com

Més informació:
Sales i Ferrer, 7 - Barcelona
Tel.: 932 910 505 (Sr. Rafael Atienza)
www.flamagas.com
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FLORISTERIA NAVARRO
Més que fruites
Les taronges, les pomes, els plàtans, el carbassó, el raïm..., ja
no són simplement fruites o verdures. A Floristeria Navarro
van més enllà i les utilitzen com a elements decoratius. A més
a més podeu gaudir d’un ampli assortiment de plantes, flors,
decoració floral i funerària, flors per a bodes i jardineria.
10% dte. en les tarifes vigents. En queden exclosos els
encàrrecs a través del servei Interflora.
Més informació:
València, 320 - Barcelona
Tel.: 934 574 099
www.floristeriasnavarro.com

BCN LANGUAGES
Escola d’idiomes, la vostra oportunitat

FECSA-ENDESA

EL PAÍS

Pagueu menys per la llum i el gas

Informació al minut

Fecsa-Endesa us ofereix un munt de descomptes i altres
avantatges en la factura energètica del gas i l’electricitat. Cal
identificar-se amb el nom i el codi de col·lectiu: CAT 0017.

Notícies d’actualitat, reportatges en profunditat, entrevistes
amb personalitat del món de la política, la cultura, l’economia i la societat, suplements d’oci i cultura, especials de
viatges, habitatge, gastronomia... El País és allà on és la
notícia.

2,25% dte. lineal en el consum d’energia elèctrica. 5% en
el consum de gas natural. 15% dte. en el terme fix. Inclou
un servei de reparacions urgents per a la llar el primer any.
Més informació:
Tel.: 900 842 884
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17% dte. en la subscripció i altres avantatges.
Més informació:
Tel.: 914 160 969 / 915 103 098 (Sandra Martín)

Esteu cansats d’escoltar cançons en altres idiomes i no
entendre-les? Us agradaria poder veure pel·lícules en versió
original? No viatgeu a l’estranger perquè no enteneu la
llengua forana? Ara és la vostra oportunitat, no us ho penseu
més i apunteu-vos a l’acadèmia d’idiomes. A BCN Languages
podreu aprendre anglès, francès, alemany i italià, sigui en
grups o en classes particulars.
Matrícula gratuïta i un 10% de dte. en el preu de les classes.
Més informació:
Tel.: 932 384 516
www.bcnlanguages.com
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professional i
empresa

AL-PI
Operador global per a empreses

TELEFÓNICA

No pagueu més per un servei de telefonia mòbil. Al-Pi
Telecomunicacions disposa d’unes ofertes immillorables
per a l’empresa que no podreu rebutjar. Un servei de
qualitat amb avantatjoses condicions de veu i dades.

Noves ofertes Duo i Trio
Beneficieu-vos de les ofertes de Telefónica i parleu amb la
vostra parella, amb la mare, amb el pare, amb els amics, amb
l’àvia, amb l’avi, amb el germà gran, amb la germana petita,
amb els amics del col·legi, de la universitat, de la feina, amb
aquella persona que vau conèixer en aquell viatge...
DUO KIT ADSL 24 hores 3 MB
ADSL 24 hores 3 MB + tarifa plana de trucades fixes metropolitanes, provincials i interprovincials. 12 primeres quotes
mensuals: 32 €/mes. Router Monoport: 0 €; o router sense
fils: 34,95 €.
DUO LÍNIA ADSL 24 hores 3 MB amb instal·lació
ADSL 24 hores 3 MB + tarifa plana de trucades fixes metropolitanes, provincials i interprovincials. 12 primeres quotes
mensuals: 32 €/mes. Router Monoport + instal·lació: 76,90 €;
o router sense fils + instal·lació: 67,20 €.
TRIO FAMILIAR (Imagenio)
Inclou ADSL 24 hores 3 MB + tarifa plana de trucades fixes
metropolitanes, provincials i interprovincials + televisió Imagenio. Quota d’alta + router sense fils + instal·lació: 30 €. 12
primeres quotes mensuals: 47 €/mes. Lloguer de descodificador: 6,50 €/mensuals.
Transcorreguts els dotze mesos, el preu passarà a ser el
que estigui vigent en el mercat. Per poder adherir-se a
qualsevol d’aquestes ofertes, és imprescindible tenir la
línia de telèfon lliure i no disposar d’ADSL.
Data màxima de contractació: juny de 2008.
Més informació:
Tel.: 933 192 300 (Sra. Montse Hita)
A/e: eic.mhita@eic.cat
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Trucades nacionals a fixos, dues hores de trucades a
mòbils i ADSL 8 MB des de 52 €. Per a usuaris amb
necessitats més avançades posen a la vostra disposició
solucions d’accés simètric amb cabal garantit i promocions
de paquets de fins a quatre línies.
Més informació:
Tel.: 902 789 989
www.eic.cat

ARKTEC
Solucions en software per a enginyeria i
construcció
Arktec és una empresa especialitzada en el desenvolupament,
comercialització i suport tècnic de software per a arquitectura,
enginyeria i construcció.
Descomptes especials en els preus de tarifa i suport tècnic
durant el primer any en les llicències adquirides.
Més informació:
Tel.: 932 652 184
www.arktec.com
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CONEIX
BOX
El millor regal per a
l’empresa
Box és una empresa importadora i distribuïdora de regals d’empresa i promocions.
Sempre present a les principals fires
d’Europa i Àsia per conèixer les últimes
tendències i novetats. També està especialitzada en la fabricació especial d’articles
per als seus clients.
10% dte. en comandes i 5% dte. en
comandes d’articles d’electrònica
(descomptes aplicables en comandes
superiors a 800 €).
Més informació:
Tel.: 933 463 096 (Sra. M. José Maier)
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Software de gestió de
projectes
Coneix és una eina de gestió de projectes
senzilla que facilita la recollida i la reutilització de totes aquelles dades que es
generen durant un projecte i que
poden ser útils en projectes futurs.
Coneix permet realitzar l’anàlisi econòmica dels projectes, disposar d’una
agenda de contactes, gestionar els
documents, i millorar la comunicació
interna amb clients i proveïdors.

CONTEXT
El vostre especialista en
traduccions i interpretacions

CYPE INGENIEROS

Necessiteu un traductor i no sabeu a on
acudir? Context posa al vostre abast una
extensa xarxa de traductors professionals.
Un servei àgil, ràpid i eficient (professionals especialitzats en l’àrea corresponent:
tècnica, jurídica, mèdica, etc.).

Cype Ingenieros és la primera empresa del mercat en
software per a arquitectura, enginyeria i construcció. Més de
45.000 usuaris registrats confien en els seus productes i
serveis, fet que es tradueix en més de 60.000 programes
venuts en diversos països i la col·laboració constant amb
universitats, col·legis professionals i associacions del sector.

20% dte. en el preu de la llicència en
comandes del software CONEIX PROJECT KNOWLEDGE MANAGEMENT.

6% dte. en el preu de tarifa en tots
els seus serveis.

Descomptes i ofertes especials en l’adquisició de software.

Més informació:
Tel./fax: 935 898 580 (Miquel Delclòs)
www.coneix.com

Més informació:
Pau Claris, 149, 2n 2a - Barcelona
Tel.: 932 157 540

Software per a enginyeria i construcció

DMELECT
Software d’instal·lacions
Dmelect desenvolupa software d’instal·lacions des de l’any
1989. És punt de referència en investigació i desenvolupament
de solucions en software. El software tècnic desenvolupat
per aquesta empresa resol tots els seus projectes de
manera segura, fàcil i immediata, gràcies als mètodes de
càlcul i a les eines gràfiques més avançades.
15% dte. en comandes de software.

Més informació:
Tel:. 670 200 257 (Sr. Antonio Bernabeu)
Tel.: 965 922 550 (Sra. Roser Torregrasa)
www.cype.es

Més informació:
Tel.: 950 120 757
www.dmelect.com
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EARCON
Solucions en gestió del
coneixement i qualitat

ARTYPLAN
Impremta i copisteria
Artyplan ofereix serveis de reprografia digital, d’impremta
digital i òfset, cartelleria i estructures portàtils, gestió
documental i serveis d’outsourcing.

BEEP
Solucions per al món digital
Beep és la cadena de botigues especialitzades en la venda
de tecnologia domèstica i oci digital més gran d’Espanya, i
ofereix als seus clients assessorament especialitzat i servei de
noves tecnologies: informàtica, telecomunicacions, imatge i
so digital i Internet. Així mateix tots els establiments compten
amb un servei d’assistència tècnica propi.

Earcon és una enginyeria de tecnologies
de la informació especialitzada en solucions de gestió del coneixement,
projectes i sistemes de gestió de qualitat en entorn web i desenvolupades
amb programari lliure. Lidera el projecte
KMKey Project, plataforma Open
Source, per a la gestió i control de
projectes en qualsevol sector.

15% dte. en serveis de reprografia digital (projectes
d’enginyeria, còpies i impressions en color, reproducció
de plànols, digitalització de documents de petit i gran
format, etc.). 10% dte. en la resta de serveis d’Artyplan
(impremta digital i òfset, cartelleria i estructures portàtils, gestió documental i serveis d’outsourcing).

Ofertes exclusives que es publicaran mensualment al
web dels EIC.

15% dte. en els serveis d’instal·lació,
personalització i posada en marxa de
KMKey en qualsevol de les seves
modalitats. Les llicències d’ús són
gratuïtes.

Més informació:
Tel.: 902 120 436
www.artyplan.com

Més informació:
Tel.: 902 100 501
www.beep.es

Més informació:
Tel.: 656 801 144 (Sr. Joan Ferrer)
www.earcon.com
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INFOMIRBEN

NEMETSCHEK

Software de gestió i càlcul Solucions CAD per a
Infomirben és una empresa dedicada enginyeria
al desenvolupament i distribució de
software de gestió i de càlcul tècnic.
Des de l’any 1990 desenvolupa aplicacions de gestió per a diferents sectors
amb un ampli ventall de productes. Des
de l’any 2004 ofereix una nova gamma
de productes de càlcul tècnic adreçats a
enginyers, instal·ladors i arquitectes.
25% de descompte.
Més informació:
Arxiduc Lluís Salvador, 34
Palma de Mallorca
Tel.: 902 361 618
www.infomirben.com

Nemetschek és el proveïdor líder en
solucions CAD basades en el model
d’informació de l’edifici (BIM) i el seu
producte més avançat, Allplan, permet
dissenyar, construir i gestionar projectes
d’arquitectura i enginyeria en una única
interfície de treball.
20% dte. i formació inicial gratuïta
per facilitar l’adquisició del programa
Allplan.
Més informació:
Tel.: 932 387 177
www.nemetschek.com
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TUSET BUSINESS
CENTER
On instal·lo la meva
empresa?
Necessiteu un servei complet d’oficines?
A Tuset Business Center disposen de
despatxos totalment equipats, sales de
reunions, secretariat, fax, fotocopiadora,
missatgeria, fibra òptica, etc.

NOVONET
Organització, gestió i
control de projectes
Gestproject és una moderna solució
d’organització i gestió que inclou totes
les funcions necessàries per incrementar
l’eficàcia i la productivitat, millorant els
processos, els terminis, els costos i la
qualitat del projecte. Aquest model de
gestió crea una organització eficient
perquè integra els elements bàsics per
al control i seguiment del cicle del
projecte: planificació, coordinació
d’activitats, seguiment i control d’incidències, control de la documentació i
anàlisi econòmica del projecte.
Descomptes especials en software.
Més informació:
Tel.: 915 569 460 (Sr. Javier Sierra)
www.novonet.es
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PROCUNO
Software tècnic per a
enginyeria industrial i civil
Procedimientos Uno és una empresa
dedicada al desenvolupament de software
tècnic per al sector de l’arquitectura i
l’enginyeria industrial i civil. En aquest
camp ofereix una àmplia gamma
d’aplicacions: càlcul d’estructures,
instal·lacions, ... Però també altres
serveis com assessorament tècnic i
cursos de formació, distribució i venda
de hardware, software, ...
10% dte. en la compra de software
de la biblioteca de programes tècnics
Arqui CD, i altres descomptes especials en la resta de productes.
Més informació:
Tel.: 952 020 165 / 952 028 822
(Sr. Fco. Javier Trujillo Vilches)
www.procuno.com

Entre el 10% i el 25% dte. en el preu
de lloguers de despatxos. 10% dte.
pel servei de domiciliació.
Més informació:
Tel.: 932 413 700
www.tusetbusinesscenter.com

SOSMATIC
Assistència informàtica
Sosmatic disposa d’un servei d’ajuda informàtica per telèfon
i accés remot per poder resoldre dubtes sobre qualsevol
problema amb l’ordinador i perifèrics. A més, també poden
resoldre els dubtes sobre les aplicacions pròpies del Col·legi
(visat electrònic, serveis de Normativa, signatura electrònica,
biblioteca digital, etc.). Aquest servei d’ajuda informàtica
s’adquireix en un paquet, amb el qual es disposarà de fins a
nou consultes informàtiques a l’any, amb possibilitat de renovarlo si es consumeix abans del període establert.
• Servei d’ajuda de dilluns a divendres en horari de 9 a
21 hores, 87 €/any, IVA no inclòs
• Servei d’ajuda de dilluns a diumenge, en horari de 9 a
21 hores, 98 €/any, IVA no inclòs
Més informació:
Tel.: 902 902 520
www.sosmatic.es

WORLD TRADE CENTER
L’espai ideal per a la vostra convenció
World Trade Barcelona posa a la vostra disposició una
àmplia gamma d’instal·lacions i serveis per a tot tipus
d’esdeveniments, congressos, convencions... Està situat en
un entorn incomparable, en el front marítim de la ciutat
Comtal, a només deu minuts de l’aeroport del Prat.
10% dte. en el servei de lloguer de les seves instal·lacions.
Més informació:
Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 1ª planta – Barcelona
Tel.: 935 088 125
www.wtcbarcelona.es
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DÍAZ DE SANTOS
Respostes a preguntes curioses
Per què ens posem vermells? Per què no recordem en despertar el que hem
somiat? Jürgen Brater ens explica aquests curiosos processos que experimenta el
nostre cos i que no sabem com es produeixen o què signifiquen. Jürgen Brater, De
nit, tots els gats són negres. Resposta a enigmes i curiositats del cos humà. Ed. MA
NON TROPPO, 2007. Preu: 17,16 €.
Díaz de Santos és una llibreria experimentada en la difusió i comercialització de
documentació bibliogràfica en qualsevol suport (paper, vídeo, CD-ROM, etc.).
10% dte. en tots els seus productes (llibres nacionals, internacionals i revistes).
Més informació:
Balmes, 417-418 - Barcelona
Tel.: 932 128 647
www.diazdesantos.es

BLUESPACE
El vostre traster de lloguer
Si necessiteu espai perquè ja no sabeu on guardar les coses, esteu de
mudança, la vostra empresa necessita guardar fitxers..., truqueu a
Bluespace. Ofereixen moderns trasters privats a la mida de les vostres
necessitats, i protegits amb la tecnologia en seguretat més avançada.
• Primer mes de lloguer gratuït (per a estades superiors a quatre
mesos) i 10% dte. en lloguers inferiors o iguals a quatre mesos.
• 25% dte. en els productes de la Blueshop (caixes de cartró,
precinte, paper de bombolla, tisores, material per a embalatge
en general...).
Més informació:
Tel.: 902 204 902
www.bluespace.es
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directori
O CI I CULTURA
ABADIA DE MONTSERRAT
Central de reserves de Montserrat
Tel. 938 777 701
A/e: reserves@larsa-montserrat.com
www.montserratvisita.com
ARRECIFE GRAN HOTEL
Parque Islas Canarias s/n - Arrecife, Lanzarote
Tel. 928 800 000
A/e: info@arrecifehoteles.com
www.arrecifehoteles.com
CAIXA FORUM
Av. Marqués de Comillas, 6-8 - Barcelona
Tel. 934 768 600 / 902 223 040
www.fundacio.lacaixa.es
CALA MONTJOI
Aptdo. 6 de Roses - Roses, Girona
Tel. 972 256 212
www.montjoi.com
CASINOS DE CATALUNYA
Casino Barcelona
Port Olímpic - Marina, 19-21 - Barcelona
Tel. 932 257 878
www.casino-barcelona.com
CASINO LLORET
Esports, 1 - Lloret de Mar
Tel. 972 366 116
www.casino-lloret.com
CASINO PERALADA
Castell s/n - Peralada
Tel. 972 538 125
www.casino-peralada.com
CASINO TARRAGONA
Rambla Vella, 2 - Tarragona
Tel. 977 789 000
www.casino-tarragona.com
CASTELL PERALADA
Castell s/n - Peralada
Tel. 972 538 125
www.casino-peralada.com
EL CASTELL DE LA POBLA DE LILLET
Doctor Cisneros, 8 - La Pobla de Lillet
Tel. 936 997 209
A/e: josep@recolons.net
http://elcastell.recolons.net
GALLERY HOTEL
Roselló, 249 - Barcelona
Tel. 934 159 911
Fax. 934 159 184
A/e: galleryhotel@galleryhoteles.com
www.galleryhotel.com
HOTEL ESTANYS BLAUS
Tel. 973 623 178
A/e: info@hotelestanysblaus.com
www.hotelestanysblaus.com

HOTEL GOLF PERALADA
Rocabertí s/n - Peralada
Tel. 972 538 830
www.hotelgolfperalada.com

TEATRE POLIORAMA
Rambla dels Estudis, 115
Tel. 933 177 599
www.3xtr3s.com

HOTEL MOLINA LARIO
Tel. 952 062 002
Fax. 952 062 001
A/e: molinalario@galleryhoteles.com
www.hotelmolinalario.com

TEATRE VICTÒRIA
Paral·lel, 67
Tel. 933 299 189
www.3xtr3s.com

HOTEL PANORAMA
Tel. 00 376 873 400
A/e: hotelpanorama@rocblanchotels.com
www.rocblanchotels.com
HOTEL ROC BLANC
Tel. 00 376 871 400
A/e: hotelrocblanc@rocblanchotels.com
www.rocblanchotels.com
L’AUDITORI
Lepant, 150 - Barcelona
Tel. 932 479 300
www.auditori.org
MAS SOLERS
Finca Mas Solers - Sant Pere de Ribes
Tel. 938 933 666
www.fincamassolers.com
MONESTIR DE LES AVELLANES
Ctra. C-12 de Balaguer a Àguer Km 181 - Os
de Balaguer, Lleida
Tel. 973 438 006
A/e: avellanes@maristes.org
www.monestirdelesavellanes.com
MUSEU AGBAR
Tel. 933 423 538
Tel. reserves: 933 423 536
A/e: info@museuagbar.com
www.museuagbar.com
PALAU DE LA MÚSICA
Sant Pere Més Alt, 11 - Barcelona
Tel. 902 442 882
www.palaumusica.org
RESTAURANT BRASSERIE FLO
Jonqueres, 10 - Barcelona
Tel. 933 193 102
A/e: reserves-flo@groupeflo.es
www.brasserieflobarcelona.com
HOTELS PRESTIGI
Tel. 00 376 873 600
A/e: booking1@riberpuig.ad
www.prestigihotels.com
S’AGARÓ MAR HOTEL
Camí de la Caleta s/n - S’Agaró, Girona
Tel. 972 321 140
www.ghthotels.com
TEATRE LLIURE
Passeig de Sta. Madrona, 40-46 - Barcelona
Tel. 932 289 747
www.teatrelliure.com

TERMES LA GARRIGA
Banys, 23 - La Garriga
Tel. 938 717 086
www.termes.com
TORREMIRONA GOLF RESORT
Ctra. N-260 Km. 46 - Navata (Figueres), Girona
Tel. 972 566 700
www.torremirona.com

FAMÍLIA I LLAR
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DOMICILIÀRIA
Tel. 933 632 605
www.asdomiciliaria.com
BCN LANGUAGES
Tel. 932 384 516
www.bcnlanguages.com
A/e: placidia@bcnlanguages.com
BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO
Sepúlveda, 109 - Barcelona
Tel. 934 521 616
Passeig Sant Gervasi, 12 - Barcelona
Tel. 934 174 787
www.tomasdomingo.com
BOUTIQUE LAMARTHE
Diputació 256 - Barcelona
Tel. 933 185 047
www.lamarthe.com
CAN CARALLEU
Carrer dels Esports, 2-8 - Barcelona
Tel. 932 037 874
Fax: 932 800 210
www.claror.org
CARSHARING - AVANCAR
Tel.902 550 050
www.avancar.es
CENTRE MUNICIPAL DE VELA
Moll de Gregal s/n Port Olímpic- Barcelona
Tel. 932 257 940
A/e: cmv@fcv.cat
www.velabarcelona.com
CLÍNICA DENTAL DAVOS
Pelai, 44, 7ª planta - Barcelona
Tel. 933 013 380 / 934 126 633
CLUB DE TENNIS VALL PARC
Ctra. de l´Arrabasada, 107-127- Barcelona

Tel. 932 126 789
www.vallparc.com
CLUB DE VINS RT
Tel. 902 177 000
A/e: comercial@rotllantorra.com
www.rotllantorra.com / www.aribaurioja.com
CLUB ESPORTIU LAIETÀ
Pintor Ribalta, 2-8 – Barcelona
Tel. 933 192 300
A/e: eic.nbartres@eic.cat
www.laieta.es
CLUB NATACIÓ BARCELONA
Passeig Joan de Borbó 93 Barcelona
Tel. 932 214 600
A/e: cnb@cnb.es
www.cnb.es
DIR
Tel. 902 101 979
www.dir.cat
EL PAÍS
Tel. 914 160 969 / 915 103 098
FECSA ENDESA
Tel. 900 842 884
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF
Golf Sant Joan, Finca Can Sant Joan - Rubí
Tel. 936 753 050
www.golfsantjoan.com
FLAMAGAS
Botiga Flamagas
Sales i Ferrer, 7. Barcelona
Tel. 932 910 505
www.flamagas.com
FLORISTERIA NAVARRO
València, 320 - Barcelona
Tel. 934 574 099
www.floristeriasnavarro.com
GRUPO ELEMENTS
Tel: 902 190 415
www.grupoelements.com
HERTZ
Tel. 902 402 405
www.hertz.es
JOSEP PONS
Loreto, 46 - Barcelona
Tel. 933 210 110
www.joseppons.com
KELDENICH
Tel. 932 124 500
www.keldenich.es
A/e: enginyers@keldenich.es
L’ANNEL
Galileo, 281-285, entr, 1a. - Barcelona
Tel. 933 905 147
www.lannelspain.com
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directori
LÍNIA I VIDA
Balmes, 118 - Barcelona
Tel. 934 878 907
MAPFRE QUAVITAE BARCELONA
Tel. 935 519 541
A/e: mvizcaino@mutua-enginyers.com
MÚTUA DELS ENGINYERS
Tel. 932 954 300
A/e: correu@mutua-enginyers.com

C.C. La Maquinista
C.C. Baricentro
C.C. La Roca Village
Girona: Ultònia, 8
Tarragona: C.C. Parc Central
www.watx.es

PROFESSIONALI
EMPRESA

O2 CENTRO WELLNESS
Eduardo Conde, 2-6 - Barcelona
Tel. 932 053 976
www.o2centrowellness.com

AL-PI
Tel. 902 789 989
www.eic.cat

ÒPTIQUES BOIRA
Muntaner, 134 - Barcelona
Tel. 934 546 108

ARKTEC
Tel. 932 652 184
www.arktec.com

València, 494 - Barcelona
Tel. 932 459 915
http://opticaboira.com

ARTYPLAN
Tel. 902 120 436
A/e: cac@artyplan.com
www.artyplan.com

ORIOL AGORRETA
Casanova, 260, entl. 2a- Barcelona
Tel. 932 023 418
A/e: orfebre@agorretaorfebre.com
POLIESPORTIU MARTÍTIM
Pg. Marítim, 33-35. Barcelona
Tel. 932 240 440
Fax. 932 240 441
www.claror.org
QUADIS
Tel. 902 424 241
A/e: colectivos@quadis.es
www.quadis.es/colectivos
REVA
Papa Pius XI, 59 - Sabadell
Tel. 937 480 684
Fax. 937480 683
A/e: info@emovement.es
www.emovement.es
STREAM PILATES
Anglesola, 4 - Barcelona
Tel. 934 106 112
A/e: streampilates@yahoo.es
www.streampilates.com
WATX
Barcelona:
Boqueria, 32
Paseo de Gracia, 42
Santaló, 39
Santa Anna, 18
C.C. Maremagnum
C.C. L’Illa Diagonal

DMELECT
Tel. 950 120 757
info@dmelect.com
www.dmelect.com
EARCON
Tel. 656 801 144
A/e: jferrer@earcon.com
www.kmkey.com / www.earcon.com
INFOMIRBEN
Arxiduc Lluís Salvador, 34 - Palma de Mallorca
Tel. 902 361 618
www.infomirben.com
NEMETSCHEK
Tel. 932 387 177
A/e: barcelona@nemetschek.es
www.nemetschek.es
NOVONET
Tel. 915 569 460
A/e: jsierra@novonet.es
www.novonet.es

BEEP
Tel. 902 100 501
www.beep.es

PROCUNO
Tel. 95 202 01 65 / 95 202 88 22
A/e: trujillo@procuno.com
www.procuno.com

BLUESPACE
Tel. 902 204 902
www.bluespace.es

SOSMATIC
Tel. 902 902 520
www.sosmatic.es

BOX
Tel. 933 463 096
A/e: mmaier@rimafil-box.com

TELEFONICA
Tel. 933 192 300
A/e: eic.mhita@eic.cat

CONEIX
Tel/ fax. 935 898 580
A/e: comercial@coneix.com
www.coneix.com

TUSET BUSINESS CENTER
Tel. 932 413 700
A/e: tuset@tusetbusinesscenter.com
www.tusetbusinesscenter.com

CONTEXT
Pau Claris, 149, 2n 2° - Barcelona
Tel. 932 157 540

WORLD TRADE CENTER
Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 1ª planta Barcelona
Tel. 935 088 125
www.wtcbarcelona.es

CYPE INGENIEROS
Tel. 670 200 257
A/e: antonio.bernabeu@cype.com
Tel. 965 922 550
A/e: roser.torregrosa@cype.com
www.cype.es
DIAZ DE SANTOS
Balmes, 417-418 - Barcelona
Tel. 932 128 647
A/e: barcelona@diazdesantos.es
www.diazdesantos.es

Per gaudir d’aquestes ofertes és imprescindible presentar
el carnet o la targeta col·legial professional dels EIC.
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