
Jo SÓC de   
     Cerdanyola!

Els NADONS de Cerdanyola... 
HI GUANYEN! 

FuncionamentEn aquest tríptic adjuntem una nova tarja amb 
què podreu accedir a promocions i ofertes 
adreçades als nadons de fins a 3 anys en 

més de 40 comerços de la ciutat. 

A més de les ofertes que figuren al tríptic, al portal 
www.cerdanyola.cat podreu consultar les noves 
ofertes i actualitzacions corresponents.

Aquesta tarja és personal i intransferible, si voleu 
gaudir d’aquestes promocions i no heu rebut 
aquesta campanya, podeu demanar-la apropant-
vos a l’OAC o bé al correu oac@cerdanyola.cat.

Si com a comerç voleu participar en futures 
promocions, podeu sol·licitar informació a:

info@cerdanyolacomerciserveis.cat  
acsab.2013@gmail.com



Projecte
L a Campanya “ELS NADONS DE CER-

DANYOLA... HI GUANYEN” neix fruit de 
la col·laboració entre les associacions de 

comerciants de la ciutat i l’ Ajuntament, amb l’ob-
jectiu de posar en valor el comerç de proximitat, 
promocionar-lo i, alhora, donar la benvinguda als 
nous nadons de Cerdanyola.

Vull donar-te la benvinguda a Cerdanyola 
del Vallès i felicitar els teus pares pel 
teu naixement.

Des de l ’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès volem compartir amb vosaltres la il·lusió 
que suposa el naixement d’un nadó i per això, 
en col·laboració amb l’Associació Cerdanyola 
Comerç i Serveis i l’Associació de Comerciants 
de Sant Antoni-Bonasort, realitzem la campanya 
“Els nadons de Cerdanyola...hi guanyen” amb 
l’objectiu d’oferir-vos un conjunt d’ofertes i 
promocions i de posar en valor el comerç de 
proximitat.

Amb la targeta que adjuntem tindreu accés a 
promocions i ofertes adreçades als nadons 
de fins a 3 anys en els comerços de la ciutat 
adherits a la campanya. Desitjo que us sigui 
d’utilitat.

Carles Escolà  
Alcalde

ESTABLIMENT I UBICACIÓ PROMOCIÓ

Bebesybodas fotografia - c. Anselm Clavé, 2 Descompte del 15% a tots els reportatges d’estudi per als nounats i nadons de fins a 3 anys

Calçats Fererres - avda. Catalunya, 62 30% de descompte durant el primer any del nadó

Carmen i Ramon Perruquers  -  c. Sant Ramon, 186 Tall de cabells gratuït per al nadó durant el primer any

Casual by Úrsula - c. Sant Antoni, 56
10% de descompte en compres superiors a 20€. No acumulable a altres promocions o rebaixes. Si esteu a 
prop de la botiga i necessiteu donar de pit ho podeu fer a la botiga, tenim un espai agradable per relaxar-vos

Cerdanyola Implant - c. Sant Ramon, 118 Local
Programa 0 càries des dels 0 anys. Gratuït per a vosaltres i el bebè. Neteja i revisió pare i mare per eliminar 
factors de risc contagi de malalties bucals a l’infant. Xerrades informatives. Control erupció dents de llet

Cerdanyola Impressions  - c. Santa Marcel·lina, 3A 15% de descompte en qualsevol ampliació fotográfica

Cesc Paredes Fisioterapeuta  - c. Sant Casimir, 19  Local 14 Teràpia cranio-sacra i reflexologia per a nadons (15€ / 30 minuts. Dte 3%€)

Clínica dental Sumo - c. Sant Casimir, 19-21 1 higiene dental gratis a qualsevol membre de la família i un 25% de descompte en una obturació simple

Clínica Dental Virgen del Pilar -  Pl. Sant Ramon, 17
Revisió gratuïta pare, mare i bebè. Control erupció de les dents temporals i xerrada de com ensenyar el 
nostre petit a netejar la boca i com evitar per part dels pares càries prematures. Avantatges per als pares 
fins a un 25% de descompte en els tractaments conservadors

Contrallum espai fotogràfic  - c. Torrent, 3 Reportatge fotogràfic al nadó 20 fotografies en DVD  60 euros

Dietètica Larios - c. Reis, 9 5% de descompte en farinetes i potitos ecològics

El tastet - c. Sant Daniel, 8 10% de descompte en tots els seus productes durant un mes

Equivalenza - c. Francesc Layret, 74
15% de descompte en els perfums infantils 090, 091, 092 i 093 en l’envàs de 100 i 50 ml. Per a la mare, 
regal del rollonet amb el seu perfum favorit. Compra única

Esports Vian  - Plaça Foment, 1 10% de descompte en les sabatilles de nadó

El vestidor de la Martina  - c. Sant Antoni, 11 10% de descompte a totes les compres.

Farmàcia Julia Álvarez Pereiro - avda. Catalunya, 49 B 5% de descompte en alimentació infantil i 10% en cosmètica i complements. Pes gratuït

Farmàcia Hidalgo - Ronda Cerdanyola, 1  Descompte del 5% en la alimentació infantil i del 10% en cosmètica infantil i complements

Farmàcia Rovira  - pg. Cordelles, 64
Descompte del 5% en tota l’alimentació infantil i del 10% en cosmètica infantil i complements (biberons, 
xumets…)

Farmàcia Selva  - carrer Torrent, 14
Descompte del 5% en tota l’alimentació infantil i del 10% en cosmètica infantil i complements (biberons, 
xumets…)

Farmàcia Valls  - avda. Catalunya, 17 Pesada gratuïta del nadó fins als 12 mesos i 5% de descompte en articles i cosmètica infantil

Fisiocos  - c. Sant Ramon, 135 10% de descompte als cursos de massatge infantil

Floristeria Casamitjana  - c. Sant Martí, 104
20% de descompte en la decoració floral de les festes de benvinguda/bateig, casa, església, restaurant... 
15% de descompte en els ciris del bateig

Fotosistema  - c. Sant Casimir, 25 8 fotos de carnet de nadó i 2 de cartera. 50% de descompte.

Guepardo Comfort  - c. Francesc Layret, 74 Descompte del 20% en robes infantils de decoració

Joieria Paquita Robles  - Rambla Montserrat, 4 20% de descompte en joieria i complements per al bebè

Jorba Joieria  - psg. Cordelles, 6-8 Descompte del 10% en tots els productes  de naixença  amb or de llei 18k i en argent 925

L’Aranya llibreria  - c. Santa Anna, 1 5% de descompte en llibre infantil

La pelu del mercat  - c. Sant Casimir, mercat de Serraparera 15% de descompte en qualsevol servei per la mare

Llaminadures Maktub  - avda. Catalunya, 42, L2 10% de descompte en articles de bateig

Lourdes Muñoz Centre d’Estètica Integral  - c. Pintor Togores, 33 10% de descompte en qualsevol tractament per la mare

Luis Bueno Fotografia  - c. Mare de Déu del Pilar 107 - 109 Descompte del 10% a tots els reportatges d’estudi durant el primer any

Matalasseria Reis  - c. Reis, 5 Descompte del 5%

Moda íntima Bonasort  - c. Bonasort, 34 20% de descompte en qualsevol producte

Natur·Ana  - c. Lluís Companys, 10, L8
5% de descompte en productes d’alimentació infantil (farinetes, llets, potitos...) i en productes d’higiene 
per a nadons (gels, tovalloletes, cremes...)

Nens i nenes  - c. Sant Martí, 93 10% descompte en roba i complements de puericultura

Niu Joiers  - c. Sant Antoni, 52 20% de descompte en qualsevol article de joieria

Perfumeries Laia - c. Santa  
Marcel·lina, 25 i c. Sant Martí, 102

20% de descompte en tots els productes per a nadons i els relacionats amb la cura de la mare

Querolets   - avda. Primavera, 3
5% de descompte en articles de Querolets, no acumulable a altres ofertes i promocions ni a articles 
rebaixats

Sabater Nuri Carburants  -  Av. Can Pallarès, s/n i c. Santa Anna, 133 Descompte del 5% en productes per a nadons de la marca Balnearis

Supermercats Martín  - rda. Guinardó, 5-7 i Avda. Primavera, 16 5% de descompte en menjar (potitos, llets i papilles) i bolquers per a nadons

Thames School  - pl. Sant Ramon, 8
Curs gratuït per a les mares en gestació o que hagin tingut el seu fill en els darrers 2 anys. Des del bàsic 
fins al B2, nivell que demanen actualment les Universitats

Tot Cabell  - Av. Primavera, 11, 13, 15 Local 18 10% de descompte en sabons, cremes i complements del cabell per els nadons

Tot nens - c. Reis, 6 10% de descompte

Un Món Màgic - Sant Camil, 22 20% de descompte en la matrícula tot l’any

Va d’infants Av. Catalunya, 51b 10% descompte en tots els productes

Xarcuteria Santa Anna  - c. Santa Anna, 6 10 % de descompte

Xavi Olivé Fotògraf  - c. Sant Antoni, 13
10% de descompte en tots els reportatges fotogràfics durant el primer any. En el primer reportatge del 
nounat durant el primer mes, regal d’un quadre 30x40


