


Les propostes, ofertes i promocions incloses en aquest 
fulletó tenen validesa durant el curs 2016-2017. 

LʼAjuntament i els establiments col·laboradors 
es reserven el dret de modificar o rectificar 
el contingut si així ho consideren oportú.

La vida no ha 
de ser perfecta 

per ser meravellosa
La Ventafocs
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Teniu entre mans un munt d’oportunitats per estalviar, aprofitar 
i gaudir de l’oferta infantil i familiar del municipi i és que el Club 
Xic’S s’ha convertit en un referent que mobilitza les famílies 
fent-les còmplices del seu objectiu, seguir fent més gran el futur 
dels salouencs més joves.
A dia d’avui el Club Xic’S va més enllà i aquesta guia n’és un 
exemple, ja aconsegueix sumar una gran quantitat d’establi-
ments que any rere any s’impliquen amb el projecte aportant les 
seves ofertes i avantatges, una mostra del seu compromís per 
enfortir el vincle entre els infants i el seu entorn. A tots aquests 
establiments, gràcies per entendre i compartir la idea del Club 
Xic’S.  

Entenem que créixer és divertir-se, aprendre, viure noves ex-
periències i poder aprofitar cada moment al màxim, per això la 
Guia Xic’S us ofereix un seguit d’oportunitats de seguir creixent 
amb els millor avantatges.
No deixeu perdre cap oportunitat!

Seguim endavant amb més avantatges!

Salutacions

El carnet de soci

Espai d'Infància

Educació

Restauració

Salut

Oci 

Comerç

Esports

Localitza el teu descompte

Volem seguir gaudint, 
volem seguir creixent!

Butlleta d' inscripció 
al Club Xic'S
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64
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Quant vegis 
aquest distintiu
en un comerç

pregunta pel teu 
descompte!!

Mostra
el carnet

i podràs beneficiar-te
del avantatges del
Club Xic'S

Aquí podreu trobar tots els avantatges del Club Xic’S!
Tots pensats per no parar quiet ni un moment!
Recordeu portar sempre el vostre carnet a la butxaca!

Per fer-te del Club Xic’S i poder gaudir de tots aquests 
avantatges, només cal que omplis la butlleta que trobaràs 
al final de la Guia i que l’ entreguis a: 
l’Espai d’Infància Estació del Carrilet.

6 7



Som  a l'antiga

Estació del Carrilet
Plaça del Carrilet s/n

Consulta setmanalment l'agenda  
d'activitats al nostre facebook 

facebook.com/salou.xics

Trobareu lʼespai obert de dilluns a divendres
de 10 a 13 h (atenció al públic) i de 16 a 20 h (activitats)

Tel. 977 383591 i clubxics@salou.cat

Estació del Carrilet
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Matrícula 
gratuïta 

en tots els nostres cursos

Matrícula 
gratuïta 

Fins a un 15%  de descompte
d’informàtica,  robòtica programació, disseny, 

repàs o anglès.
Més de 20 anys a Salou!

Els 20 primers a matricular-se obtindran 
una targeta Premium amb multitud 

d’avantatges

Carrer Barcelona, 60 Carrer de Salauris, 5

977 383 741 977 32 56 59
www.ofimega.es www.baseformacion.com
ofimega@ofimega.es
ofimega

info@baseformacion.com
Base Formacion
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Matrícula 
gratuïta 

i si portes un amic, tots dos 
obtindreu una 

reducció del 50% sobre 
la primera  mensualitat

Diverteix-te pintant!

Carmen Alquézar
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA

50%
descompte 

en la matrícula
Aprenentatge i preu adaptat. 

Divertit, dinàmic, innovador. És el sistema 
educatiu que utilitzem per 

a totes les edats 

Via Roma, 16 local 8 Carrer Montsià, 2 local 2 // Via Augusta, 16
625 911 180 977 381 389 // 977 083 551
www.carmenalquezar.com www.escolainnova.com
carmenalquezar@yahoo.es
Carmen Alquezar Valero

info@escolainnova.com
Escola Innova



Ed
uc

a
ci

ó

1515

Ed
uc

a
ci

ó

14

Ed
uc

a
ci

ó

14

50% Descompte

20% Descompte

en la primera sessió

en la segona sessió
Centre de Psicologia 

Si ets soci del Club Xic’S, ara et serà 
més fàcil pujar al nostre tàndem

Amb nosaltres aprendràs (per fi!) a parlar  (bé) 
ANGLÈS!!! o rus, francès, alemany... :) 

També t’ajudem amb qualsevol assignatura de 
primària, secundària o BAT!

Matrícula 
gratuïta 

Carrer Pierre Vilar,16 1r 1a

977 272 120 // 616 913 556
www.psicotandemsalou.com

psicotandem@gmail.com
Centro de Psicología Tándem

Via Augusta, 10

977 384 037 // 657 202 717
www.studiumacademy.com

info@studiumacademy.com
Studium Academy
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Oferta vàlida tots els dies,
inclosos els festius

Per cada 
2 menús,

1 menú infantil 
de franc!

1 suc i 
1 magdalena
(o similiar)

per 1€
Vine a esmorzar o berenar al

Bar La Rambla
També per emportar

Carrer Berenguer de Palou,6

 977 388 403
 bardabasalou@hotmail.com
Bar Daba Salou

Carrer del Francolí, 10

977 384 643 // 619 614 293
larambladesalou@gmail.com
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20% Descompte

50% Descompte

begudes per a tota la família

menú infantil

T’espera una cova submarina amb onades i 
peixos!

Menú infantil
a 4,95 euros

Preu especial en festes 
d'aniversari

Si véns un dia, segur que tornaràs!

Carrer Carles Buigas, 29

977 383 998
www.omarrestaurant.com
O Mar Restaurant - Salou

Carrer Ciutat de Reus, 1

977 352 021 // 648 424 235
Milhojas Salou
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Ampolla 
de refresc gratuïta 

amb el teu 2 x 1

Fes el teu dia rodó
al telepizza!

(un regal per comanda)

Menú a 5€ per a
nens menors de

10 anys, i els
pares a 20€

Centre de turisme rural, amb rutes 
a cavall, excursions 

i activitats

Carrer Major, 26 

977 166 766
www.telepizza.es
Telepizza Salou

677 44 52 52 // 647 89 87 60

www.lafincadegreta.com
info@lafincadegreta.com
La Finca De Greta
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Gaudeix de la millor
cuina al bell mig de Salou

20% Descompte

10% Descompte
menú infantil

menú dels pares
No vàlid en ofertes, menús 
infantils i menús mitjans. 

No vàlid de 06 a 09 h

descompte en productes 
i aniversaris

Edifici Miramar Puerto

977 382 767
www.dalbert.es
restaurant@dalbert.es

Carrer Montblanc, 30 // Passeig Jaume I, 21

 977 354 462 // 977 350 375
Burguer-King-Salou

10%
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“Vine i gaudiràs amb aquests deliciosos pastissos! 
Te’n lleparàs els dits!

Voldràs que cada dia sigui festa!” 

10%
descompte pastissos de pastisseria

Oferta només disponible a 
l’establiment del Carrer Barcelona

Carrer Barcelona, 46-48

977 380 967
www.laibense.es
laibense@laibense.es
La Ibense Salou Gelats i 
Torrons desde 1850

Bons cafès i bons esmorzars

d’aniversari per 5€ per nen*
*l’oferta consisteix en un entrepà de pernil, triangle de pa de 

motlle amb nocilla, assortiment de xips, 
gelat amb llaminadures i beguda

Menú Festa

Plaça Carrilet núm. 1 local 6/7

977 385 265
tere_zeta@yahoo.es
 Lo Ioguret Salou
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1a visita i 
instruccions 

d'higiene gratuïtes
i 10% descompte en 

els tractaments

La teva boca
és molt important!

Carrer Carrilet, 10 1r 2a

977 388 683
www.clinicadentaltrilla.com
info@clinicadentaltrilla.com

Descarrega’t la nostra APP gratuïta per tenir més 
descomptes

10%
en la compra de qualsevol producte 

de la nostra botiga

Carrer Barcelona núm. 35, local 1

977 35 04 19
www.dunkincoffee.es
Dunkin Coffee Salou
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50%
descompte en Reiki i en 

Flors de Bach
La millor manera de fer bons els nens és 

fer-los feliços.   Oscar Wilde

Via Augusta, 16

977 350 996 // 679 216 992
www.betimarti.com
info@betimarti.com
Beti Martí Estètica Holística
Beti_Marti_

Revisions i 
higienes gratuïtes

30 anys cuidant  el teu somriure!

“Ortodòncia’t” des de 1.850€

Via Roma, 23, 1r 3a

977 384 890
www.clinicadentalmm.com
cdmmsalou@yahoo.es
Clinica Dental 
Moreno-Montalvo Salou
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Ulleres de sol 
de regal

per la compra de les ulleres 
graduades
Cuideu-vos els ulls!

Via Augusta núm. 15

977 38 47 09
www.centreopticsalou.com
info@centreopticsalou.com
Centre ÒPTIC SALOU

 30%
de descompte en ulleres 

graduades i ulleres de sol de 
temporada

Carrer Barcelona, núm. 1

977 380 020
www.opticasalou.com
opticaportsalou@gmail.com
Optica PORT SALOU
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2x1
20% descompte

10% descompte

10% descompte

en tirolines

en paintball

en el pack d’aniversari

en el minigolf

Carrer de Barbastre, 15

877 050 444
www.boscaventurasalou.com
info@boscaventurasalou.com
Bosc Aventura Salou

Si vols una festa completa 
convida a Marieta Voltereta i tindràs de franc el 

servei de pinta cares 
per a tots els teus amics.

Pinta cares
gratuït

686 75 54 59
Marieta Voltereta
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Bob Esponja i els seus amics 
t’esperen per celebrar un dia 

d’aniversari inoblidable

30%
descompte en espectacles 

d'aniversari

650 094 450

danialba71@hotmail.com

DaneArt Management de Eventos

T’ofereix lloguer d’inflables, cotó de sucre, 
decoració amb globus, pinta cares, Taules dolces , 

jocs , balls,  tallers...
També paquets per fer 
la teva festa temàtica!!

2x1
en globus i articles de festa

639 274 136

www.senyorapiruleta.com 
info@senyorapiruleta.com
Sra. Piruleta
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Coneix i enamora't del món viatjant amb els 
nostres  descomptes

5%
Descompte en els 

paquets vacacionals

Carrer Major - Plaça Catalunya 5

977 388 568
es_viajes1398@carrefour.com

amb l’abonament

Menú infantil per 3€
Vine, gaudeix i segur 

que repetiràs!

1 tiquet de franc

Carrer Carles Buigas, 79
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Gaudeix d'un 
preu 

especial! 

Tant en l'entrada d'un dia com 
en l'abonament de tot el parc

Perquè el Nadal a Salou 
és Xic’S!

Pavelló d’Esports

977 383 591
clubxics@salou.cat

Salou Xics

Tallers, música, cinema, 
piscina, i molt més!

10%
descompte

en el preu de cada 
quinzena

977 383 591
clubxics@salou.cat
Salou Xics
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Preu especial 
en espectacles 

infantils

Vine al TAS i  gaudeix amb 
la cultura!!!

Carrer Advocat Gallego, 2

977 309 217
www.salou.cat

Teatre Auditori Salou

Vine a passar una bona estona amb 
nosaltres plena d’emoció

20%
 de descompte en el preu del 

lloguer dels karts nens, junior i 
biplaça nens

Autovia Salou Reus Km 2.1

977 385 317
www.kartingsalou.com
karting@kartingsalou.com
kartingsalou
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Vine i corre amb cotxes que no contaminen

10%
descompte en la tarifa de 

pista

Carrer Mercè Rodoreda núm. 2

977 26 94 05
www.electrickartingsalou.com
info@electrickartingsalou.com

Electric Karting Salou

Per a que sigui inoblidable, pregunta 
pel tipus d’aniversari que vols celebrar 
i et proposarem idees. Tot és possible a 

Festaparc!.

10%
descompte per cada paquet 
(Festa, León i Rino) escollit 

per a l’aniversari del seu fill!

C/ Barcelona nº 85 Bajo, Local 1

977 35 41 78 // 606 32 81 02 
www.festaparc.com
festaparcsalou@gmail.com
FESTAPARC
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10%
descompte 

en reparació d'ordinadors
 i tinta compatible

Estalvia fins a un 70 % en 
les teves impressions

Via Roma 21, local 3

877 017 367
www.colorinksalou.com
colorinksalou@gmail.com
colorinksalou

10%
descompte en tallers de 

manualitats durant tot l’any
Tot el material escolar i de manualitats que 

els Xic’S necessiten

977 384 219
www.lafiestadelarte.com
lafiestadelarte@gmail.com

LFDAla fiestadelarte
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8,95€
en el tallat de cabell

Ja no teniu excusa perquè els vostres fills no vagin 
a la moda. Els pentinats dels seus ídols, com estils 

més moderns o clàssics

Carrer Barcelona, 49 - 51

687 527 950

Alcové Perruquer

10%
descompte durant tot l'any

excepte en productes ja 
promocionats i fotocòpies

Aquest curs amb la teva compra, 
participa en el sorteig d’un balance scooter i 

dos lots de material escolar 
(condicions al nostre local)

C/ Francolí,10

977 383 158

Papelería Salauris-salou
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10€ Descompte

5€ Descompte

reparació portàtil-PC

en la reparació - alliberament
tauleta, “smartphone” 

telefonia
Servei tècnic de qualitat, amb el millor 

preu

Carrer Barcelona, 70 local 2

977 382 071 // 633 037 720
www.infocostesalou.es
infocostesalou.salou.1

infocostesalou

5%
descompte en videojocs

Aprofita aquest descompte i 
gaudeix amb els teus 
personatges preferits

C/ València, 8 i C/ Barcelona, 17

977 380 147
www.fernans.es
fernans1@fernans.es

Fernan’s Salou
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10%
descompte i regal per a 

compres superiors a 40 euros

Lavilla
de l’Hugo

Vine a descobrir tot un món destinat a la 
infància

Plaça del Carrilet, local 3

lavilladehugo@hotmail.com
Lavilla de l’Hugo Salou

10%
de descompte en 

talls infantils
Vine a tallar-te el cabell!

Via Roma núm. 21

977 383 465
peluqueriaduet@hotmail.com

Peluqueria DUET
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10%
descompte en talls infantils

talls per anar a l’última moda

Via Roma, 22

977 353 535
www.brullperruquers.com

brullperruquers@gmail.com
Perruqueria Brull

10%
en el Campus de Setmana 

Santa i d’Estiu
Comparteix amb nosaltres

la passió pel futbol sala

Pavelló Municipal d’Esports

650 50 10 24 // 691 40 65 96
www.saloufutbolsala.com

saloufs@hotmail.com
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Excursió de temporada 
gratuïta per a nens i nenes 

acompanyats dels seus 
pares o tutors

Posem a disposició el coneixement en excursions 
guiades amb l’objectiu de donar a conèixer espais 

naturals del nostre territori, practicant 
el senderisme

Advocat Gallego, Centre Cívic, 3a planta

681 188 171 // 606 443 756
info@clubexcursionistasalouenc.cat
Club excursionista salouenc

10€
descompte 

en la inscripció a
l'escola base del CBS

fes esport, fes amics, 
passa-t’ho bé,

fes bàsquet a l’EBCB

oficina al Pavelló d’Esports: dilluns, 
dimecres i divendres de 18 a 20.30 h
660 89 18 64
basquet.escolar.salou@outlook.com

Escola Base Club Bàsquet Salou
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10%
Descompte

en les activitats 
esportives municipals

Fes esport! 
Fes salut!

Pavelló d’Esports Carrer Milà, 5

977 309 211

www.salou.cat

Vine al nostre club i 
t’ensenyarem aquest gran esport. 

Prova-ho, et divertiràs!!

50% Descompte

50% Descompte

en la matrícula

a la quota de soci
*A Qui s’hi apunti abans del 31 de desembre de 2016 li 

regalarem una motxila

*F
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s a
 ex
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ur

ir 
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tè
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s

Pavelló d’Esports, C/ Milà, 3, Of.7
Dijous de 17.00 a 19.30h
666 344 235

http://clubpatisalou.blogspot.com.es
clubpatisalou@hotmail.com

Club Patí Salou
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50% Descompte

15% Descompte

15% Descompte

en la matrícula

en la quota de soci

al segon germà
Lloguer de patins gratuït

Torna el curs sobre rodes!!

Oficina al Pavelló d’Esports
els dimecres de 17:00  a 19.30 h
665 353 004

clubpatijovesalou@gmail.com

Matrícula 
gratuïta

Un esport
que t’apassionarà!

Carrer Milà, 5 Piscina Municipal

692 046 132
http://sincrovalfago.jimdo.com
sincrovalfago@gmail.com
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10%
descompte 

en la matrícula per a 
l'escola
Vine a fer 

gimnàstica rítmica!!! 
T’agradarà!!

Oficina Salou Club Esportiu
dilluns a divendres de 17.30 a 19.30h
626 87 22 47 // 683 57 02 88
info.salouclubesportiu@gmail.com

Salou Club Esportiu

5€
descompte en la matrícula 

per als nous alumnes 
Tens ganes de ballar? 

Tens ganes de passar-ho bé? 
Aprofita l’oportunitat i vine a 

NOU ESTIL!!!

Carrer Maria Castillo, 2 local 3

637 496 679

nouestil@gmail.com

Nou Estil Salou
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Només demanem un requisit: 
que ofereixis un avantatge exclusiu 
per als socis del Club XicʼS. 

Volem seguir
gaudint

volem seguir
creixent!

Vols sumar-te al 

projecte del 

Trucaʼns, escriu-nos, 
vineʼns a veure... 

ens pots 
localitzar a través 

dels seguents mitjans:

• A clubxics@salou.cat  
• Al telèfon 977 350 786 
(de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16 a 19h)

• A través de facebook.com/xics.salou
• A lʼEspai dʼInfància Estació del Carrilet
Plaça del Carrilet s/n, al telèfon 977 38 35 91 
(de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 20h)
  

com a establiment
o entitat col·laboradora?

64 65



m'agrada

Salou Xics

Regidoria d’Infància

No t’ho pensis més!
Si encara no ets soci del

porta’ns la butlleta 
a l’Espai d’Infància  
(la que trobaràs al revers)

Espai d’Infància Estació del Carrilet:
Plaça del Carrilet, s/n
De dilluns a divendres

de 10 a 13h i de 16 a 20h



Autorització:

Dades del soci:

Nom i Cognoms:

Nom del pare, mare o tutor:

Data de naixement:

Adreça:

DNI: 

c/e:

Firma:

butlleta d’inscripció 
al Club 


