
 

 
 

Llista d’establiments amb descomptes per als socis del club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat (Llistat que 

anirem actualitzant a  la nostra pàgina web i xarxes socials ) 

 

Logo Empresa Direcció – web Tipus establiment Avantatges soci/a club 

 

Fisiopediatrics 
C/Portugal, 87 - Sabadell 

www.fisiopediatrics.com 
Fisioteràpia 

Presentant el carnet de soci A 

Consultar 

 

 

Nuria Caballé 

C/  Pere Serra, 30 - Sant 

Cugat 

http://www.nuriacaballe.com

/ 

Fisioteràpia 

Descompte nomès gimnastes 

15% descompte 1a visita; 10% resta 

visites 

 

 
Sportwell 

Carrer Migdia, 27-31 

08172 Sant Cugat del 

Vallès 

Sportwell-santcugat.com 

Fisioteràpia 
Presentant el carnet de soci A 

Consultar 

 

Fisioterapia 

Kwapich 

(entrenadora del 

club Kate 

Kwapich) 

 Fisioteràpia 
Presentant el carnet de soci A 

Consultar 

 

 

Camp Base 

Avinguda Cerdanyola, 

79,  Sant Cugat 

http://campbase.es/es/ 

Esports 

Presentant el carnet de soci  

12% descompte en roba i calçat 

general 

7% descompte en material d’escalada 

i complements 

5% descompte en material rebaixat o 

d’oferta.Promocions especials on-line 

 

 Brownie http://browniespain.com/es/ Moda jove 

Presentant el carnet de soci i el dni 

titular: 10% de descompte en totes les 

peces de roba. La promoció només 

serà vàlida a la botiga de brownie 

situada al  carrer Santiago Rusiñol de 

Sant Cugat del Vallès. 

 

Lola Botona 

C/de la Creu, 39 -  Sant 

Cugat 

http://www.botonasantcugat

.com 

Merceria 

Presentant el carnet de soci 10% 

descompte. Excepte en material del 

club (punteres, xandall, roba 

entrenament, bosses i motxilles...) 

 

 

David Cristal  www.crystalmaillots.com Cristals Maillots  

Presentant el carnet de soci 

Descompte compra on-line.La 

referėncia per introduir el cupó és: 

CLUBGR 

 

Epicerie 

Catalane 

www.epiceriecatalane.com 

(venda per internet) 

Productes 

agroalimentaris 

locals 

Presentant el carnet de soci :5% 

descompte 

http://www.crystalmaillots.com/
http://www.epiceriecatalane.com/


 

 
 

 

 

 Tuttoritmica https://tuttoritmica.com/ Esports 

 
S'ha de trucar al telèfon 663904470 i 
identificar-se com soci del club 
 
Descomptes: 
Aparells Pastorelli, Venturelli, Amaya i 
Sasaki -10% 
Roba marca Intermezzo i de la nostra 
producció Tuttoritmica -15%. 
Si esteu interessats també hi ha  roba 
per Ballet (sabates de puntes, tutus, 
body etc.) -10% 
Tot els que són bosses, funda d'apa-
rells, samarretes, sudaderas,  a més 
del 15% de descompte teniu gratis po-
sar el nom. 
Malles FETES a RUSSIA pintades a 
mà amb Swaroski d'alta qualitat  -10%. 

     

 


