
 

 

   

 

 

 

Descomptes Socis 

AFA Escola Pia Luz Casanova 
 

TEMPS D’OCI: 

- Sala de festes chiquipark AL TEU AIRE Nou Barris 
20€ de descompte de Dilluns a Dijous (No festius) 
https://www.alteuaire.es/sales/favencia/ 
 

- Sala de festes chiquipark ESPAI D’OCI Nou Barris 
9€ de descompte de Dilluns a Divendres (No festius) 
https://www.espaidoci.com/sala-nou_barris 
 

- Estades a VILAR RURAL Cardona y Vilar Rural Arnes  
10% de descompte en tot tipus d’estades 
https://www.vilarsrurals.com/ 
(demaneu com accedir al descompte per a socis al correu de l’AFA) 
 

- 7FUN (SOM MULTIESPAI) 
10% de descompte en totes les activitats 
https://www.7funcenter.com/centro-de-ocio/barcelona/es_121_1_ap.html 
(demaneu com accedir al descompte per a socis al correu de l’AFA) 

 

SALUT I BENESTAR 

 
- NAILS STATION BY SELENE 

Carrer de Santa Engràcia, 81-85 
10% de descompte en tots els serveis (excepte láser, microblanding) 
(Válid durant el periode escolar)  
 

- B.SARRIA  
Via Júlia, 137 
10% de descompte a tots els articles 



 

 

 
- PELUQUERIA FRANY (Contactar WhatsApp 660 60 23 28) 

Carrer de Santa Engracia, 87  
30€ Mechas Californianas + Cortar + Peinar 
 

- FARMACIA RUBIS 
Carrer de Santa Engràcia, 73, 
10% de descompte en tots el productes de parafarmacia 
http://www.farmaciarubis.com/ 
 

- PERFFUMERIES BLAU 
 

25% de descompte en tot selectiu (excepte Chanel). 
20% de descompte en estètica. 
 
 

- EUROFITNESS  
10% de descompte els 3 primers mesos i matrícula gratis. 

Si ja estàs inscrit, descompte de 30 euros en la pròxima quota. 

Descomptes aplicables a l'abonament familiar,monoparental i quota flexible. 

Oferta vàlida fins el 31/03/2020. 

 

JOGUINES I MATERIAL ESCOLAR 

 

- KITS I JOCS 
C/ Via Júlia, 100 (les dues tendes) 
10% de descompte en tot (menys revistes i prensa) 
Llibres a consulta a la tenda  
(Excepte artícles en promoció) 
 

- LLIBRERIA/PAPERERIA PAPIRO 
Carrer de Joaquim Valls, 19 
10% de descompte en material escolar 
5% en llibres de text i lectura 
 

- JOJO LLIBRERIA 
Carrer del Turó Blau, 5 
30% de descompte en material escolar 
 

 



 

 

ALTRES DESCOMPTES 

 
- FLORISTERIA SERRANO 

Carrer de Pablo Iglesias, 8 
5% de descompte a totes les compres 
 

Us anirem informant dels próxims descomptes! 

 

 

 

 

Qualsevol dubte enviar un correu a afa@luzcasanova.epiaedu.cat 

(Descomptes válids fins el 31/12/2020, presentant el carnet de soci vigent) 


