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www.cardiovalles.com
Pl. Pau Casals, 13 B,
08402 Granollers

Serveis mèdics esportius:
Revisió esportiva: 30€
Revisó esportiva amb ergometria (Prova d’esforç amb cinta o
bicicleta): 10% descompte.

Al nou Cardiovallès Centre Mèdic Granollers oferim

Altres serveis mèdics esportius (padologia esportiva, nutrició

serveis de Medicina Esportiva. Atenem a la salut

esportiva, cardiología, ﬁsioteràpia): 10% descompte

integral de l’esportista. També ofreim serveis com:
· Renovació del carnet de conduir

Altres serveis mèdics: 10% descompte

· Unitat de medicina esportiva

Psicologia, unitat de ﬁbriomiàlgia, unitat del son (diagnòstic i

· Unitat del son

proves del son) i nutrició general.

· Padologia
· Certiﬁcats mèdics

Renovacions de carnet de conduir i certiﬁcats mèdics (permi-

· Unitat de ﬁbromiàlgia

sos nàutics, seguretat privada, tinença d’animals perillosos,

· Especialitats mèdiques

llicència d’armes i certiﬁcats mèdics oﬁcials): 5% descompte

www.graﬁx.es
C/ Roquerols, 12 2n A
08430
La Roca del Vallès
Serveis d’ instal·lació, suport i manteniment informàtic tan per a empreses com per particulars ﬁns a

Reparacions informàtiques d’ordinadors

20% descompte

solucions de disseny gràﬁc i web, màrqueting online,
social media i posicionament web, entre d’ altres.

www.ecoviand.com
Passatge Roca Centella
nº 7, Local 2 · 08520
Les Franqueses del Vallès

Compres online de tots els productes:

Empresa pionera en distribució de carn ecològica a

10% descompte

Espanya. Som els únics que oferim tots els productes

(Al registrar-se, indicant número de soci)

càrnics frescos de procedència ecològica tallat al teu
gust i entregat a casa.

facebook.com/esteve.vinolas
C/ Primer Marquès
Franqueses 73,
08402 Granollers

Compres material d’oﬁcina

10% descompte

Botiga d’articles i material de papereria i oﬁcina.

www.quimeraescape.com
C/ Aragó, 40, Bellavista
08521 · Les Franqueses
del Vallès
Escape Room basat en la pel·lícula de David Fincher,
Seven.

Reserves

15% descompte

www.photocallme.com

Productes de la web

A PhotocallMe podràs personalitzar tot el que necessitaràs pel teu Photocall: marcs d’Instagram, de

5% descompte

Facebook, Polaroid, packs d’atrezzo, cartells o lones per
a que els teus convidats s’ho passin fenomenal. A gaudir!

www.apropgranollers.com
C/Barcelona, 95
08480, Granollers
APROP GRANOLLERS és un centre multidisciplinar creat
al 2019 de la mà d'un equip de professionals del món de
la salut, l'educació i els recursos humans. Treballem
infància, adolescència i adults. La nostra ﬁnalitat és fervos arribar la possibilitat de tenir un espai personal on

OFERIM

Primera sessió informativa gratuïta + 30%
de descompte a la següent sessió

poder compartir, treballar i desenvolupar tot allò que us
preocupa.

Ets empresa? Vols col·laborar amb nosaltres? Posa’t en contacte:

ramassa@ramassa.com

www.ramassa.com

Segueix-nos a:

