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Nadal al Coll, 
Nadal proper!
Els comerços del barri, 
sempre amb tu

OFERTES de qualitat

PROMOCIONS per a tothom

IDEES sostenibles i solidàries
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Viu el Nadal 
al barri del Coll!

Ara que arriben les festes, és el millor mo-
ment per gaudir de tot allò que t’ofereix 
el barri del Coll. Hi trobaràs mil solu-
cions per regalar, per mimar-te, per 
gaudir de la millor gastronomia, 
per tenir cura de la teva salut, per 
decorar la teva llar... i tot, amb grans 
descomptes i promocions que els establi-
ments del barri han preparat per a tu. 

Perquè gaudir del comerç de proximitat és 
la manera més fàcil i còmoda de d’estal-
viar, de ser sostenible i solidari, i de donar 
al barri del Coll més vitalitat, caliu i segu-
retat.

Ofertes i promocions vàlides fins al 6 de gener 
de 2018. No acumulables a d’altres ofertes. 

Necessites més informació? No dubtis a acos-
tar-te o trucar a cada un dels establiments. 
Estan per donar-te servei!
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T’ajudem 
a cuidar-te

Si vols encetar l’any amb els millors propòsits, a 
la nostra farmàcia trobaràs els millors aliats en 
salut, bellesa i benestar. Amb els productes que 
millor s’adapten a tu i, com sempre, el nostre 
consell professional. 

Posa’t guapa per a les festes

Lluir un pentinat perfecte és el millor comple-
ment perquè aquestes festes estiguis més guapa 
que mai. Si vols donar un nou estil al teu cabell, 
aprofita ara i gaudeix de la promoció que hem 
preparat per a tu.

c/ Sant Eudald, 56 · 932 138 476

c/ Beat Almató, 46 • 932 848 581

10 % DE DESCOMPTE 
EN PARAFARMÀCIA

Manicura GRATIS 
amb el teu servei de pentinat 

SALUT I BENESTAR
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Pg. Mare de Déu del Coll, 30 • 932 139 304

c/ Santuari, 8-12 • 932 134 491

15 % de descompte 
en blanquejament dental

Somriu a l’any nou

Si vols començar l’any nou amb el teu millor 
somriure, recorda que a la nostra clínica t’oferim 
les tècniques més innovadores per al blanqueja-
ment de les dents. Ara, a un preu més assequible.

Molt de relax

Regalar o regalar-se sensacions, gaudir de mo-
ments únics i deixar-se portar pel moment... Ara, 
els teus tractaments de salut i relax a un preu ex-
cepcional.

Sessió d’acupuntura 
+ kineosiologia + pressoteràpia: 

75 minuts 60 € 

Reflexologia podal + 
aromateràpia + teràpia floral: 
1a visita 75 minuts 39 € 

(preu normal teràpia floral gratuïta) 

Candle Massage (massatge amb espelmes 
calentes) + aromateràpia (teràpia emocional): 

30 minuts 10 €
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Festes perfectes amb cabells perfectes

A la nostra perruqueria arreglem els cabells de 
tota la família: dones, homes, nens i nenes. Llueix 
perfecte!

Salut per al nou any

Per fer realitat els millors desitjos de salut, a la 
nostra farmàcia disposem d’una àmplia gamma 
de productes i serveis, amb el nostre assessora-
ment personalitzat. Descobreix-ho!

c/ Santuari, 1 • 666 033 542

c/ Beat Amató, 20 • 932 843 080

Rentat, assecat i tall 24 €

5 % de dte. en dermofarmàcia 

10 % de dte. en aparells per 
prendre la pressió

A l’hivern, 
defenses a punt

Aprofita les nostres ofertes en gelea reial i pròpoli 
i fes front a les afeccions pròpies de l’hivern grà-
cies a les seves propietats naturals. Salut per a 
tothom!

c/ Santuari, 53 • 934 072 238

10 % de descompte 
en gelea reial 1500 infantil i 
Prop-P de la marca Mielar 
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Pg. Mare de Déu del Coll, 14 bis 
932 190 903

c/ Santuari, 23, local 2 • 934 071 238

Amb cada tècnica de color, 
et regalem un tractament nutritiu

La bellesa 
és un regal

Aquestes festes regala bellesa... o regala-te-la! 
Aprofita els millors descomptes en cosmètica amb 
els nostres cofres promocionals. 

Agrada’t molt

Posem el nostre cor a tenir cura de la teva imatge. 
Perquè és Nadal i perquè t’ho mereixes.

ROGER&GALLET: per la compra de la teva 
aigua de colònia de 100 ml, 

et regalem el gel de bany i la crema de 
la mateixa fràgancia. 

GALÈNIC: per la compra d’un tractament 
de fermesa, antiarrugues o hidratant, em-
porta’t de regal el teu ritual complet en 

format descobriment. 

LIERAC: per la compra de la teva crema 
facial i contorn d’ulls de lífting integral o 

prèmium, emporta’t el sèrum de regal.

de cap 
a puntes



7

Pg. Mare de Déu del Coll, 150 • 932 138 210

Dermocosmètica 
amb marca pròpia

Formulem i desenvolupem per a tu una gamma 
de dermocosmètica pròpia (facial, capil•lar i 
corporal) a preus molt assequibles. A més, pots 
acumular punts amb la targeta de fidelització i 
guanyar molts regals i descomptes per a la com-
pra de producte.

Dermocosmètica ElitDerm Be+:
5 % de descompte 

Capil•lar Pyto: 
5 % de descompte 

c/ Móra d’Ebre, 43 • 932 138 321

10 % de dte. en tota la cosmètica 
(facial, corporal i capil•lar)

Tenim cura de tu

La salut està també en la pell. Per això, durant 
les festes, et proposem els millors productes per 
tenir cura de la teva pell i cabell, a uns preus molt 
avantatjosos. Vine i t’ajudarem a triar el que més 
s’adapta a tu.
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c/ Santuari, 49 • 934 298 003

Promoció Nadal: 19 €
(Preu habitual: 28,50 €)

Un tractament d’or 
per a tu

El tractament OR 23kl és excel•lent per hidratar i 
donar lluminositat al rostre. Aporta elasticitat a les 
cèl•lules cutànies, suavitzant les arrugues. 

No indicat per a persones al•lèrgiques a l’or. 

c/ Santuari, 65 • 935 197 581

Desparasitador en pipeta Vectra: 
15 % de descompte

Mascotes 
plenes de salut

Tenir cura de la teva mascota és el millor regal 
que li pots fer. Assegura’t que estigui sempre lliure 
de paràsits. Aprofita els descomptes!

VETERINARIA
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EL COMERÇ 
DE PROXIMITAT...

Et dona sempre solucions 
molt especialitzades

Ajuda a crear llocs 
de treball de qualitat

Evita l’ús de transport privat: 
menys contaminació!

Fomenta valors com 
la tradició familiar

Fa que el barri sigui 
més segur

És còmode i fàcil!
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c/ Santuari, 21• 632 117 843

Pg. Mare de Déu del Coll, 114 • 686 816 450

Coses de picar 
saludables i familiars

Per Nadal, les sobretaules s’allarguen i ens ve de 
gust compartir capricis tan saludables i a tan bon 
preu. T’ho posem molt fàcil amb els nostres fruits 
secs. Tria i gaudeix!

El rebost del Nadal

Aliments tradicionals, amb el bon gust de les co-
ses ben fetes i especialment seleccionats perquè 
gaudeixis d’unes festes plenes de salut. Tenim una 
miqueta de tot, amb ofertes molt especials.

100 g nous, ametlles, festucs i 
coquitos a granel per només 2 €

Autèntica mel artesana: 7,25 €/kg

Pa d’espelta amb cereals: 1,80 €

2 baguets: 1 €

Per cada 20 € de compra, 1 € de regal

EL REBOST
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c/ Santuari, 55 • 934 207 395

c/ Santuari, 20 • 932 193 910

Pg. Mare de Déu del Coll, 18 • 932 841 023

8 l d’aigua Font Agudes: 
1,30 €

Pernil Navidul Reserva: 
59,95 € la peça

El supermercat que 
tens més a prop

Volem ser el teu supermercat preferit i per això 
t’oferim una gran gamma de productes, ofertes 
diàries en fruita i descomptes molt especials per 
Nadal. Aprofita’ls!

El sabor de les festes

Hem seleccionat per a la teva taula les millors 
carns i aus fresques perquè donis als àpats de 
Nadal el millor gust. I si a la sobretaula tries entre 
el nostre assortiment de patés d’importació... èxit 
assegurat!

Servei a tot hora

Si se’t fa tard o necessites que et portin les coses 
a casa, al nostre autoservei trobaràs la millor so-
lució. I moltes ofertes perquè aquest Nadal no et 
falti de res!
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 c/ Móra d’Ebre, 29 • 602 076 930

c/ Móra d’Ebre, 41 • 932 850 752

Pa cruixent i gustós

Acompanya els teus àpats de Nadal (i els de cada 
dia) amb el nostre pa, acabat de fornejar, sempre 
gustós i cruixent. Ara, al millor preu!

Equilibri per als teus àpats 

Compensar els grans àpats nadalencs és més fà-
cil amb la nostra gran varietat de fruita i verdura 
fresca de qualitat, sucs naturals sense sucres afe-
gits... I molt de producte de proximitat i km 0. 

1 barra de pa: 1 € 

1 barra de pa rústica (360 g): 
0,95 €

Cada dia, ofertes 
per menys d’1 €! 

Servei a domicili gratuït
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Pg. Mare de Déu del Coll, 18 • 932 139 477

c/ Santuari, 9 • 655 601 315

Servei a domicili gratuït per a 
compres superiors a 25 €

Safata de canelons 3 unitats 
(carn, espinacs o ceps): 4 €

 
Garrí al forn de 3 a 5 kg: 110 €. 

Per a 10 persones. Amb puré de poma casolà i 
patates panaderes de guarnició. 

Plats que fan festa

No sempre és fàcil preparar a casa els plats que 
tant ens agraden. Per això et proposem molt bo-
nes solucions, ben cuinades perquè quedis amb 
els teus convidats d’allò més bé.

Et portem la fruita 
de l’hivern

Quan baixen les temperatures, venen de gust les 
fruites que fan Nadal: mandarines, taronges, cle-
mentines i pinya tropical. Són els nostres produc-
tes estrella. Vols tastar-los? Te’ls portem a casa. 
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c/ Duran i Borrrell, 2• 932 854 883

c/ Santuari, 22 • 631 323 192

Plats fets amb amor

Cuinem els nostres plats amb dedicació i molt 
d’amor perquè gaudeixis aquestes festes del bon 
gust de la tradició. Et lleparàs els dits.

Cada dia amb tu

Per fer-te la vida més còmoda, estem al teu costat 
amb tot allò que necessites. I per a les teves so-
bretaules nadalenques, la millor selecció de pro-
ductes a bon preu.

 Per cada menú de cap de 
setmana, et regalem una safata 

de 3 canelons

Reserva la teva comanda abans de 
Nadal i et regalem el menú dels 

nens (comanda mínima per a 6 persones)

Nescafé Dolce Gusto (càpsules): 
4,95 € 

L’Or Espresso (càpsules): 
3,25 €
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c/ Santuari, 6 • 932 845 908

c/ Móra d’Ebre, 45 • 932 196 064

C A R N I S S E R I A

Mel de Montserrat de Can Florí: 
½ kg, 5,80 €

Safata d’assortiment ibèrics, 
patés o formatges (per a 4 persones): 

20 €

Capricis de Nadal

Anomenada així pel pare de la propietària, ga-
llec d’origen i nascut a l’Argentina, l’establiment 
s’especialitza en tota mena de carns i embotits de 
gran qualitat, a un preu excel•lent. Comprova-ho 
aquestes festes!

Alimentació 
sostenible km 0

Una opció sostenible és apostar pel que tenim a 
prop de casa. Tots els nostres productes són de 
proximitat i km 0: la vedella de Girona (moixi-
na), els ous picaterra, el llom de Ral d’Avinyó... 
Incentivem la gastronomia local i els nostres pro-
ductors!
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RESTAURACIÓ

Pg. Mare de Déu del Coll, 142 • 932 198 864

c/ Santuari, 18 • 932 132 610

c/ Beat Almató, 39 · 686 655 456

Molt bon profit

Per Nadal, queda’t al barri i gaudeix dels nostres 
menús com els de casa, amb productes seleccio-
nats i les receptes que t’agraden. I ara, amb el 
nostre menú, et convidem a unes braves.

Comença bé el dia
La millor forma d’encarar el dia és gaudir d’un 
bon esmorzar al nostre bar, on trobaràs una àm-
plia oferta de productes i t’hi sentiràs com a casa.

Parada i fonda

El barri del Coll t’ofereix també llocs on seure, fer 
un tast i recuperar l’escalfor. Un bar granja on 
pots gaudir dels cafès i entrepans més gustosos 
durant els dies de les compres nadalenques.

Tapeta de braves GRATIS amb el 
menú del migdia 

Esmorzar: cafè amb llet + 
croissant o magdalena: 2,5 €

Entrepà mini + beguda: 
3,50 €
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33
Bar Restaurante El Rincón del cazador

·         

c/ Fonoses Llusà, 2 • 932 135 005

Pg. Mare de Déu del Coll, 68 · 650 181 049

Pollastre al forn 
amb patates i beguda: 

6,50 €

Moments 
per a gaudir

Ens agrada compartir amb tu el nostre projecte 
sostenible. Vine, gaudeix de la nostra fruita i ver-
dura ecològica i tasta els plats que elaborem amb 
cura. Et sentiràs molt a gust.

Caça 
el millor dinar

Gaudeix d’una bona estona en un bon ambient 
mentre assaboreixes els teus esmorzars o dinars. I 
si ho fas amb una oferta com la que et proposem,
molt millor! 

Got de té de Nadal 
GRATIS 

amb el menú o sopar/dinar a la carta

I perquè entris en calor, 
OBSEQUI de TE preparat amb 

plantes i espècies reconfortants i 
tonificants
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LLAR

c/ Móra d’Ebre, 33 • 685 180 453

Pg. Mare de Déu del Coll, 87 • 932 846 118

Pg. Mare de Déu del Coll, 158-161 • 931 414 435

El que necessites 
i molt més

A casa sempre falten coses i, si et passes per la 
nostra botiga, veuràs que pots tenir el que et cal 
a un preu molt assequible. Aprofita els nostres 
grans descomptes per jubilació!

Emmiralla’t!

Durant tota la vida hem donat servei al barri, en 
un negoci que passa de pares a fills. A preus que 
s’adapten a la teva butxaca!

Petits electrodomèstics, 
grans regals

Assecadors, planxes per al cabell, afaitadores, 
depiladores, microones… Els petits electrodo-
mèstics són sempre una opció segura a l’hora de 
regalar. 

 Descomptes del 20 % i 
30 % en parament per a la llar, 
joguines, merceria, roba, etc.

5 % de descompte en miralls

A preus molt econòmics! 
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OCI I CULTURA

Pg. Mare de Déu del Coll, 62 • 932 102 309

En regals, 
fes el millor paper

Recupera el plaer de triar un llibre per als qui es-
times, d’escriure en una llibreta, de fer feliços els 
nens i nenes amb les nostres joguines. Vine i faràs 
el millor paper.

Papereria, joguines i regals: 
10 % de descompte 

Llibres: 5 % de descompte 
(excepte edicions de butxaca)

14
SEGELLS DE GOMA BARCELONA

• 

14
SEGELLS DE GOMA BARCELONA

• • 

c/ Beat Almató, 44 • 932 104 190

Segells datadors, 
amb un 20 % de descompte

Segells a l’instant!
Tintes ecològiques per encàrrec.

 

Nadal amb 
segell propi

Si busques els teus segells de goma econòmics, 
tèxtils, targetes i gravats, ets al lloc oportú. Con-
sulta’ns sense compromís.

SERVEIS PROFESSIONALS
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c/ Santuari, 45 • 934 296 333

c/ Santuari, 24 • 934 291 131

Dona vida al 
teu ordinador

Tenir cura del teu ordinador és fonamental per 
garantir-ne el rendiment. I ara, pots posar-lo al 
dia a un preu increïble! Aprofita la nostra oferta 
de Nadal.

Assegura el 
que t’importa

Si necessites contractar una assegurança de llar, 
automòbil o vida, ara és el moment. Consulta’ns 
sense cap compromís!

Actualització a Windows 10: 
formateig + 30 aplicacions + antivirus 

1 any + còpia de seguretat: 
només 60 €

20 % de descompte en 
tots els nostres serveis 

(excepte actualització a Windows 10)

En la contractació 
d’una assegurança de llar, 

automòbil o vida: 
10 % de descompte
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MODA

c/ Santuari, 4 • 932 101 155

Quan l’elegància 
pren forma

Les peces de joieria i els rellotges més actuals són 
a Formas Joiers. Materials nobles i dissenys tan 
atractius com tu. Dona valor als teus regals.

 10 % de descompte en 
tots els nostres rellotges

Pg. Mare de Déu del Coll, 70 • 609 870 825

Posa a punt la teva llar

Som especialistes en instal•lacions d’electricitat, 
aigua, gas i aire condicionat, i reformes d’habi-
tatges. Perquè la llar on vius és el més important! 
Truca’ns i concerta una visita amb nosaltres

10 % de descompte en factures 
de serveis inferiors a 500 €

c/ Santuari, 6 • 932 133 422

Si obres el teu negoci, 
primera visita gratuïta

Al teu costat 

Impostos, comptabilitat, herències... Si et perds 
fent les gestions, tant les particulars com les de la 
teva empresa, no dubtis a contactar amb la nos-
tra assessoria fiscal, laboral i comptable. Estem 
al teu costat.
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c/ Santuari, 6 • 932 133 422

Pg. Mare de Déu del Coll, 74 • 932 104 904

c/ Santuari, 23 • 934 071 238

Tot als millors preus!

15 % de descompte en 
pijames i bates (senyora, cavaller i nens)

Sempre de moda

Si vols aprofitar el Nadal per renovar el vestuari 
o per fer els teus regals, a Marlo trobaràs dues 
línies, la juvenil i la de talles especials (fins a la 
60). Amb arranjament a mida i, cada setmana, 
selecció de noves peces de roba. Irresistible!

Llenceria, 
arranjaments i més

A les botigues de tota la vida trobaràs un munt 
de solucions en llenceria, cotilleria, arranjaments 
de roba... Vine al nostre establiment i ho compro-
varàs fàcilment.

Moda molt calenteta

Moda per vestir i per regalar. Aquest Nadal, tria 
els teus regals i complements per renovar el teu 
armari i els dels qui més estimes.

Leggins: 3,50 € 

Pack 3 mitjons: 3 € 

Jerseis variats: 12 €

MODA
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Perquè Nadal és un temps per gaudir i també per 
reflexionar, el centre cívic El Coll-La Bruguera 
ha preparat un seguit d’activitats per a totes les 
edats, orientades a construir el barri més solidari 
i sostenible que tots volem. Amb xerrades, exposi-
cions, concerts... i també molta festa. 

Per a més informació: 
CC La Bruguera:
Centre Cívic El Coll-La Bruguera
C/ Aldea, 15 • 932 562 877
web: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll

Dissabte, 2 de desembre. 22 h
Nit solidària. Concert benèfi c d’entitats 
d’economia social i solidària. 

Del 12 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018
Exposició “Orígens i memòria del cooperativisme”. 
Història de la cooperació social els darrers anys del segle 
XIX i el primer terç del XX.

Dijous 14 de desembre. 19 h
Docufòrum i presentació de “Roba neta”.

Diumenge, 17 de desembre. 18 h
Concert solidari. A càrrec de la Coral Mare de Déu del Coll. 

Dimarts 19 de desembre. 19 h
Taula rodona sobre l’economia social i solidària.

De l’1 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
Campanya de recollida de joguines Coll-Vallcarca. Amb 
la visita dels Reis d’Orient al Coll el dia 4 de gener. 

Divendres, 15 de desembre. 17 h
Festa de Nadal per a la gent gran. Torrons, cava i un 
espectacle molt especial. Preu: 2,5 �. Venda anticipada a 
partir del 27 de novembre.

NO ET PERDIS 
EL CICLE 
DESEMBRE SOLIDARI!

Pren-ne 
nota, NO HI 

POTS FALTAR! 
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