
 AVANTATGES PER SOCIS/SÒCIES AVANTATGES PER JUGADORS/ES 

Dental Gaudí 
Per a nous tractaments: 
*Descompte de 50 euros en Blanquejament dental combinat 
per a totes les persones sòcies 

Per a nous tractaments: 
*Descompte de 50 euros en Blanquejament dental combinat, 
per a totes les persones jugadores 
*Descompte de 20 euros en Protectors bucals esportius fets a 
mida, per a totes les persones jugadores 
*Descompte de 50 euros en Ortodòncia, per a les persones 
jugadores dels equips oficials des de Pre-mini fins a Cadet i 
dels equips d’Escoles. 

Centre d'anglès 
Castellbisbal 

A partir de la mensualitat de novembre de 2022: descompte 
del 10% en les mensualitats de classes d'anglès per a totes les 
persones sòcies. En cas de ser ja alumne de l'escola, cal avisar 
amb antel·lació a la mateixa 

A partir de la mensualitat de novembre de 2022: descompte 
del 10% en les mensualitats de classes d'anglès per a totes les 
persones jugadores. En cas de ser ja alumne de l'escola, cal 
aviar amb antel·lació a la mateixa 

Autoescola Castellbisbal Descompte del 10% sobre el preu de tots els packs disponibles Descompte del 5% sobre el preu de tots els packs disponibles 

Barretina 
 Descompte del 10% en articles de papereria per a totes les 
persones sòcies 

Descompte del 10% en articles de papereria per a totes les 
persones jugadores 

Criança  No aplica 

Des de jugadors/es d'Escoles fins als 18 anys d'edat: Primera 
sessió d'atenció psicològica personalitzada gratuïta i 
descompte del 25% durant les 9 sessions següents, si les 
requereixen (màxim de 15 jugadors/es). Màxim de 15 
persones es podran bonificar d'aquesta promoció, per ordre 
d'arribada a Criança 

Puig Alsina Descompte del 10% en tots els articles Descompte del 10% en tots els articles 

Farmàcia Anna Gràcia Descompte del 7% en productes de farmaciola  Descompte del 7% en productes de farmaciola  

 



 AVANTATGES PER SOCIS/SÒCIES AVANTATGES PER JUGADORS/ES 

Centre Mèdic Integral 
Castellbisbal 

Reconeixement mèdic per conducció: 
*Descompte directe de 5€ (tant per renovació com pre-
examen) 
 
Podologia: 
*Descompte de 10€ en plantilles aptes per l'esport 
*Quiropòdia descompte del 10% 
 
Serveis d’estètica: 
*Depilació làser de díode femení i masculí descompte del 30% 
sobre el preu de tarifa (excloses promocions periòdiques) 
*Altres serveis d’estètica descompte del 15% sobre el preu de 
tarifa (excloses promocions periòdiques) 

Reconeixement mèdic per la conducció: 
*Descompte directe de 5€ (tant per renovació com pre-
examen) 
 
Podologia: 
*Descompte de 10€ en plantilles aptes per l'esport 
 
Serveis d’estètica: 
*Depilació làser de díode femení i masculí descompte del 30% 
sobre el preu de tarifa (excloses promocions periòdiques)  

Farmàcia Gaudí 16 
Descompte del 5% sobre el preu de productes de 
parafarmàcia 

Descompte del 5% sobre el preu de productes de 
parafarmàcia 

Òptica Castellbisbal 
Descompte del 10% addicional en ulleres graduades 
Descompte del 5% addicional en lentilles  

Descompte del 5% addicional en lentilles  

 


