
CONVENIO  ANPA BRIGANTIUM + ANPA O CARREGAL + 
AMPA AS MARIÑAS + ANPA DON BALTASAR

+  ASOCIACIÓN RAIOLA + ASOCIACIÓN GALIÑA AZUL

ESTABLECEMENTOS COLABORADORES 

ALIMENTACIÓN 

CASA DO QUEIXO
Rúa Roldán, nº 1 · 981775743 
5 % de desconto en todos os produtos, excepto os que xa estean de oferta. 
Nas degustacións non se aplica desconto. 

DECORACIÓN E MOBILIARIO

ARMARIOS BETANZOS
Rúa Rosalía de Castro nº 12 · 981773404
10 % de desconto en armarios empotrados.

L.M.G. MARIANO DECORACIÓN Y MUEBLES 
Rúa dos Ferreiros, nº 6  · 676497697
10 % de desconto

FORMACIÓN

CO&CO DISEÑO
Rúa Saavedra Meneses Nº 61 · 696453990
Matrícula gratuíta. 

LICEO INTERNACIONAL AGARIMO
Rúa Valdoncel nº 20, 1º Esquerda 981774667
20% de desconto en matrícula.



FLORARÍA

NO SÓLO FLORES 
Rúa do Frade Nº 3 · 981774823
10% de desconto sobre prezo en todos os artigos e servizos.

INFORMÁTICA E MATERIAL DE OFICINA

TECNO PC
Praza Padre Francisco Blanco nº 4, Baixo · 981776434
10 % de desconto en man de obra de calquera reparación e 5% de desconto 
na venda de calquera artigo.

MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN

VIAMAR PORCELANOSA 
Avda. Fraga Iribarne, nº 56 · 981772111
15% de desconto en todos os produtos.

MODA

CONFECCIONES CHELA
Rúa Travesa, nº 2·8·10 · 981771564
10 % de desconto en todos os produtos agás os que xa estean rebaixados 
e uniformes.

DANS
Rúa Rosalía de Castro nº 12 · 981970605
10% de desconto, non acumulable a outros descontos e promocións.

FREESIA
Rúa Alcalde Beccaria, nº 7 · 981772110
10 % de desconto. Non acumulable a outras promocións.



ÓPTICA

CENTRAL ÓPTICA BETANZOS
Avda. Jesús García Naveira Nº 24 981773275
30% de desconto en encargos de gafa completa / 20% de desconto en gafa 
de sol / 2X1 en cristais segundo tipoloxía / Condicións especiais en audífonos 
e lentes de contacto / Servizos personalizados en óptica e audioloxía.

OLLOS GABINETE ÓPTICO
Rúa do Rollo, nº 21 · 981775194
15% de desconto en liña propia / 10 % de desconto en calquera outro 
produto / Excepto ofertas.

ÓPTICA BETANZOS
Rúa Valdoncel, nº 2  · 981771504
Revisións de vista, tensión ocular, adaptación de lentes de contacto e 
revisións de oído gratuítas / Gafas graduadas cun 25 % de desconto / 
Gafas de sol cun 25 % de desconto / Lentes de contacto convencionais 
cun 20 % de desconto / Audífonos cun 20 % de desconto / Ofertas e 
promoción periódicas en diferentes artigos de óptica. Os descontos non 
serán acumulables a outras promocións. 

ÓPTICA BRIGANTIUM 
Avda. Jesús García Naveira, nº 15 · 981770152
20 % de desconto en gafas de sol / 20 % de desconto en monturas e 
cristais graduados / Revisión optométrica, adaptación de lentes de contacto, 
medición tensión ocular de maneira gratuíta. 

ÓPTICA SELGAS
Avda Jesús García Naveira, nº 16 · 981772601
20 % de desconto en óptica. 10 % en parafarmacia e herboristería. Non  
incluídos os produtos que xa teñan desconto ou promoción. Campaña 
especial a través de VISIÓN Y VIDA de revisión gratuíta da vista a nenos 
de 6-12 años. Campaña de revisión gratuíta de audición a adultos.



PERRUQUERÍA

PELUQUERÍA ONDA
Rúa Nova, nº 33 · 981774110
50 % en cortes de pelo, 25 % en limpezas de cutis. Agás promocións.

SAÚDE 

AMIZAR PSICOLOXÍA 
Rúa Dr. José Fariña 6, Baixo· 604078377
Primeira consulta gratuíta en psicoloxía e psicopedagoxía, adultos e nenos.
Aplicación do -10% sobre o prezo inicial no caso de situación de desemprego 
do usuario e/o os seus titores legais.

CLÍNICA DENTAL PARDELLAS 
Rúa Pérez Salas nº 3, Baixo Dereita · 981771326
10% de desconto en limpeza bucal, obturación (empastes) e endodoncias.  

OUTROS

EQUINOSENS
Lugar Santiago de Requián s/n, Betanzos · 698141012
Desconto do 10% nas sesións de terapias ecuestres individuais. Estas 
sesións están levadas a cabo por un equipo de profesionais do ámbito 
sanitario (terapeuta ocupacional e psicóloga), expertos en intervencións 
asistidas con cabalos. Realízase unha entrevista inicial coa familia e unha 
evaluación do usuario; logo establécese un plan de intervención cos 
obxectivos terapéuticos, adaptados ás necesidades e características do/da 
usuario/a. Están dirixidas a calquera persoa que por razóns de discapacidade, 
en risco de exclusión social, problemática de saúde mental, dificultades 
de procesamento sensorial e/ou afectacións psicolóxicas (ansiedade, 
depresión, estrés...) poidan beneficiarse de este tipo de intervencións.




