
2015 AVANTATGES 
per als socis

Pel fet de ser soci de SCIAS 
gaudiràs de més avantatges

ÀREA de PARTICIPACIÓ de SCIAS
Vols venir a fer alguna activitat?

ADULTS
•FOTOGRAFIA DIGITAL
•CATALÀ
•ANGLÈS + FIRST CERTIFICATE
•INFORMÀTICA
•IOGA
•TAI-TXÍ
•PILATES
•BALLS DE SALÓ
•BALLS DE PARELLES
•SARDANES
•COUNTRY
•TEATRE

NENS I JOVES
•EXCURSIONS EN FAMÍLIA
•CLASSES DE REPÀS PRIMÀRIA
•KARATE
•TEATRE EN ANGLÈS

•CORALS
•JOCS DE TAULA
•ESCACS
•TALLER DE BRIDGE
•TARDES DE CINE
•DIVENDRES DE CINE
•ÒPERA
•CONFERÈNCIES 
  (Culturals i Sanitàries)
•VISITES CULTURALS
•GRUP DE MUNTANYA
•EQUIPS COOPERATIUS

•PISCINA
•CORALS
•INFORMÀTICA
•ESCACS

ÀREA DE PARTICIPACIÓ
Local Social: Carrer València 307-313
08009 Barcelona
Tel.: 93 451 00 00 - Fax: 93 451 05 41
info@participacio-scias.com
www.scias.com

Descomptes per a Socis

HORARI:
De dilluns a divendres de 16 a 22h.
Dimarts i dijous de 10 a 13h.



A la Cooperativa hem aconseguit acords 
amb diverses empreses, que tindran un tracte 

preferencial vers els nostres socis.

Perquè les ofertes siguin vàlides, caldrà presentar el 
rebut en curs.

Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa és un oasi de 
luxe i benestar situat a primera línia de mar, a la pla-
tja de Sant Salvador. Disposem d’un Spa dels més 
grans i prestigiosos d’Europa i unes instal·lacions 
d’altíssima qualitat.
En exclusiva per als socis de SCIAS, posem a la 
seva disposició un 15% de descompte en allotja-
ment i un 25% en restauració i tractaments. Sub-
jecte a disponibilitat. La oferta no és aplicable del 
15 de juliol al 15 de setembre. No acumulable a 
altres ofertes o promocions.

Tel.: 977 694 200 / www.lemeridien.com

Avancar és una empresa de carsharing que ope-
ra actualment a Catalunya. Fundada l’any 2004 i 
instal·lada a Barcelona, ofereix un servei de cotxes 
de lloguer per hores o per dies, convertint-se en 
una alternativa a les despeses que suposa un vehi-
cle de propietat. El carsharing permet disposar de 
vehicles a qualsevol hora sense haver de fer front 
al pagament del combustible i l’assegurança a tot 
risc, i distribuits en pàrquings en zones estratègi-
ques de la ciutat.

Per als socis de SCIAS, Avancar ofereix un obsequi 
en donar-se d’alta en forma de bonus consum de 
50€, que es descomptaran en les primeres reser-
ves. La informació i alta exclusiva per als socis de 
SCIAS la trobaran a la pàgina www.avancar.es/
scias.

La Meridien Ra

Avancar-Carsharing

Lloga una autocaravana Libertium moderna i total-
ment equipada i beneficia’t d’un descompte exclu-
siu del 15% sobre la nostra tarifa.

Per a més informació, connecta’t a www.autoca-
ravanasalquilerlibertium.com, aplica la clau de 
descompte 512b30b7c0512 per beneficiar-te de 
les condicions preferencials exclusivament reserva-
des als socis de SCIAS. A més, si acumules més de 
15 dies de lloguer durant el transcurs de maig de 
2015 a maig de 2016, premiarem la teva fidelitat 
amb un cap de setmana GRATUÏT en autocaravana 
de lloguer. Connecta’t i no deixis escapar aquesta 
oportunitat.

Libertium

Cucina Tradizionale Italiana La Bella Donna 
t’ofereix un descompte del 5%* en tota la carta. 
Vine a gaudir d’un bon plat de pastes artesanes o 
d’una deliciosa pizza i no t’oblidis de les postres: 
tiramisú, mousse de xocolata, pannacotta... A més, 
disposem d’una esplèndida terrassa per a fuma-
dors. T’esperem.

Visita la nostra web: www.labelladonna.es. 
Avda. Diagonal, 593-595, 08014 Barcelona. 
(Entrada per Jardins Ferran Soldevila, davant 
l’Hospital de Barcelona). 
administracion@labelladonna.es
www.labelladonna.es
Consultar disponibilitat: Tel.: 934 950 509.
*Excepte begudes alcohòliques.

La Bella Donna

Condicions especials per la compra de vehicles 
nous i finançament preferencial, vehicles de direc-
ció i Km 0, garantia i manteniment de fins a 5 anys.

Informació: 932 603 160.
Sr. Iván Rollano.
Avda. Josep Tarradellas, 139 L’Hospitalet.
irollano@grup-ros.com.
www.auto-gama.com.

Auto-Gama, S.A.

Apartaments Ganduxer S.A. és una empresa que 
lloga apartaments moblats a Barcelona, tots en un 
mateix edifici, i ofereix estades a preus molt compe-
titius en un entorn tranquil i familiar.
Els apartaments disposen de saló menjador, cuina, 
bany complet i un o dos dormitoris. Estan totalment 
equipats i disposen de servei de neteja i llenceria, 
permetent gaudir d’una estada agradable, en una de 
les millors zones de la ciutat, ben comunicada amb el 
centre i molt a prop de l’Hospital de Barcelona.
Per als assegurats d’Assistència Sanitària, oferim 
un descompte especial del 15%.

Per consultar tarifes i disponibilitat contactar per 
telèfon al 932 402 175, o al email info@aparta-
mentosganduxer.com, fent referència a aquesta 
oferta.
www.apartamentosganduxer.com

Apartamentos Ganduxer



Allotjment en habitació doble, esmorzar buffet i lliu-
re accés al Spa Termal Blancafort per 99€ (oferta 
no vàlida en nits de dissabte o vigilies de festius).
A més, 10% de descompte en qualsevol altre pa-
quet. Imprescindible reserva prèvia.

C/ Mina 7, 08530 La Garriga (Barcelona).
Informació i reserves: 938 619 204.
www.balnearioblancafort.com

NH HOTELES us ofereix un 5% de descompte sobre 
la millor tarifa disponible en el moment d’efectuar 
la reserva de dilluns a diumenge, tant en habitació 
doble com en habitació per a ús individual, en rè-
gim de només allotjament i sempre sota disponibi-
litat de l’hotel. Descompte no acumulable a altres 
promocions especials o en grups. Serà aplicable 
als nostres hotels NH i HESPERIA d’Espanya, Por-
tugal i Andorra.

Codi client: 90332
Informació i reserves: (+34) 913 984 444
reservas@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

Els socis de SCIAS guadiràn d’un 5% de descompte 
en tots els hotels de la cadena Hoteles Catalonia 
quan realitzin les reserves a través de la pàgina 
web:

www.hoteles-catalonia.com i s’identifiquin amb 
el següent codi ASC2011_COL5.
En cas d’incidència, podran trucar al telèfon de re-
serves: 902 301 078.

20% de descompte en excursions en caiac al Cap 
de Creus i Aiguamolls de l’Empordà. Gaudeix amb 
la família i els amics d’un passeig en caiac al Cap 
de Creus. SK KAYAC és un centre d’activitats en 
caiac i escola de piragüisme ubicat al Cap de Creus.

Recomanem l’Excursió Familiar en K2 i l’Excursió 
en caiac de mar dobles SK2 amb picnic. Informa-
ció: www.skkayak.com
Reserves: reserves@skkayak.com
Tel.: 627 433 332
www.kayakcostabrava.com

Hotel Blancafort Spa Termal

NH Hoteles

Hoteles Catalonia

SK Kayak

Realitzem projectes i obres d’interiorisme i rehabi-
litació de la llar, despatxos, comerços, etc. Tenim 
mobles de cuina XEY i electrodomèstics de prime-
res marques. També moble auxiliar de grans firmes 
del mercat i de disseny propi. Per a la reforma de 
la cuina li regalem un electrodimèstic (a escollir se-
gons l’import). Tenim molts avantatges pels socis 
de SCIAS.

Caravel·la “La Niña” 22-24, Barcelona.
Tel.: 932 803 236
aram-interiors@telefonica.net

Aram Interiors

HIPÓCRATES CURHOTEL de sant Feliu de Guíxols, 
Costa Brava-Girona us ofereix un 10% de descomp-
te en estades d’hotel, programes de tractaments 
de salut, bellesa i benestar i programes personalit-
zats. Descompte vàlid tot l’any per a reserves fetes 
directament amb l’hotel i ofertes web. (No aplicable 
en serveis a la carta).

Informació i reserves al 972 320 662.
www.hipocratescurhotel.com

Hipócrates Curhotel

TODOCRUCEROS, us ofereix fins a un 10% de des-
compte, depenent de la companyia naviliera, en els 
nostres creuers. Navega amb nosaltres per tot el 
món.

Descompte vàlid tot l’any per a socis SCIAS, aplicable 
sobre el millor preu disponible i per a qualsevol sorti-
da incloent els mesos de juliol i agost i qualsevol aco-
modació. Mes informació a la web: reservas@todo-
cruceros.com o trucant al telèfon 933 020 429.

TodoCruceros

A MajesticSpa som especialistes en tractaments 
facials i corporals antienvelliment. Gaudeix de l’unic 
tractament Dr.Perricone a la ciutat de 60’ per 100€.
O gaudeix d’un 15% en tots els massatges. 
T’esperem. Horari de Dilluns a Dissabtes de 9 a 
21h i diumenges de 9 a 20h.

Majestic Hotel & Spa Barcelona.
Passeig de Gràcia 68, Planta 10.
Tel.: 934 967 718 / www.majesticspa.es
email: spa@hotelmajestic.es

Majestic Hotel & Spa Barcelona



Restaurant El Rovelló (cuina tradicional), t’ofereix 
una copa de cava si vens a gaudir d’un menú de 
migdia i un 10 % de descompte si vols disfrutar dels 
nostres plats de carta (begudes no incloses).
Petit i molt acollidor ideal per grups, vine a 
coneixen’s, t’esperem. Migdies de dilluns a dissab-
te i nits de dijous, divendres i dissabtes. Diumenge 
tancat.

Passatge Luís Pellicer 18, 08036 Barcelona, per 
sota de Diagonal entre Muntaner I Casanovas.
elrovellorestaurant@gmail.com.
Tel.: 934 191 933.

Hotel Roc Blanc a Andorra i Hotel Termes Montbrió 
a Montbrió del Camp (Tarragona), els ofereixen 
descomptes del 20% de diumenge a divendres, 
ambdós inclosos i del 10% els dissbates, ponts, 
Pasqua, i de Nadal a Reis. A l’Hotel Roc Blanc: en 
allotjament i esmorzar (no sobre la tarifa No Reem-
borsable) i en els serveis a la carta de l’Spa Termal. 
I a l’hotel termes Montbrió: els anteriors mencio-
nats a més de, l’espai lúdic Aquatònic i a les ofertes 
i packs que trobareu a la web www.rocblanchotels.
com. Subjecte a disponibilitat.

Número de col·lectiu: AC1128.
Més informació al telèfon 902 930 400 o a www.
rocblanchotels.com.

Restaurant El Rovelló

Hotel Roc Blanc / Termes Montbrió

Us ofereix un 20% de descompte en les sessions 
de flotació i un 10% en bons de 3,5 i 10 sessions 
de tots els nostres centres. La forma més original 
de reduir l’estrès i la tensió muscular “flotant en les 
aigües del Mar Mort”.

www.flotarium.com
Barcelona: Pl. Narcís Oller 3, 08006.
Tel.: 932 173 637.
Terrassa: Sant Gaietà 103, 08221.
Tel.: 937 805 054.

Flotarium

DERBY HOTELS COLLECTION, ofereix un 10% de 
descompte sobre la Millor Tarifa Disponible en allo-
tjament i restauració, a cada un dels hotels que 
Derby Hotels Collection té a Barcelona, Madrid, 
Londres i París als socis i treballadors de SCIAS.
Per a més informació sobre condicions especials 
socis SCIAS, contacteu a: xsanchis@derbyho-
tels.com, al telèfon 933 668 800 o a través de la 
pàgina web www.derbyhotels.com.

Derby Hotels Collection

Costa Brava - Costa del Maresme ofereix un 10% 
de descompte sobre els millor preus de la nostra 
web. El tracte preferent no serà d’aplicació durant 
la setmana de Sant Joan ni entre el primer i el ter-
cer dissabte d’agost, els esmentats dies inclosos.

Telèfon d’informació: 937 661 962.
Central@ghthotels.com
www.ghthotels.com

GHT Hotels

Optichic porta més de 25 anys procurant per la sa-
lut ocular de tots nosaltres i també ens ofereix les 
millors condicions del mercat en productes d’òptica:
•60% de dte. en vidres ZEISS progressius inclosos, 
sense excepcions! Si els trobes més econòmics et 
tornen la diferencia.
•Examen visual Premium Gratuït!
•Fins a un 40% de dte. en les teves marques prefe-
rides d’ulleres de sol i graduat. Etnia Barcelona, Oli-
ver Peoples, Ray-Ban, Bob Sdrunk, Prada, Illesteva, 
Res Rei, Götti, Woodys... ¡I moltes més!.

Barcelona: Eixample: c/Rosselló 171 (amb c/ Muntaner) 
Tel.: 930 087 822.
Poblenou: c/Llull 51 – Sobreàtic 4ª Tel.: 934 855 854
Carmel: c/Llobregós 126 Tel.: 934.295.691. 
Maresme: Vilassar de Mar: c/ Narcís Monturiol 83 
Tel.: 937 595 887. www.optichic.com

Optichic

Regala nits d’hotel, activitats d’aventura i moltes 
més experiències d’oci i turisme que trobaràs a 
www.dakotabox.es. Aprofita el 8% de descompte i 
les despeses d’enviament gratuïtes per ser socis 
de SCIAS a la teva ordre de compra i... regala la 
llibertat d’escollir!.

Més informació: 935 191 490
info@dakotabox.es

Dakotabox, cofres experiència



A la Vall de Boí, Pirineu de Lleida i a 1.500 metres 
d’alçada, Balneari Caldes de Boí ofereix als seus 
dos hotels Manantial **** , Caldas*** i Centre 
Termal, un 20% de descompte sobre la tarifa web 
de diumenge a dijous nit. 15% descompte diven-
dres i dissabtes. 10% desc. juliol i agost (Ponts i 
Festius, subjecte a disponibilitat). 15% descompte 
en tots els programes de tractament.

Reserves i informació: 973 696 210
reservas@caldesdeboi.com
www.caldesdeboi.com

Balneari Caldes de Boí

Av. Josep Tarradellas, 123-127
08029 Barcelona
Tel.: 934 954 488

ÀREA DE PARTICIPACIÓ
Local Social:

Carrer València, 307-313
08009 Barcelona
Tel.: 934 510 000
Fax: 934 510 541

info@participacio-scias.com
www.scias.com

(consultar activitats)

Horari local:
De dilluns a divendres de 16 a 22h.

De dimarts a dijous de 10 a 13h


