Guia
comercial

Presentació

L’Associació de comerciants i empreses de serveis de Vidreres va
iniciar la seva activitat l’any 2004. Actualment, l’entitat compta
amb un total de 48 associats que s’engloben dins els sectors
de la Moda i complements, Llar, Alimentació, Regals, Artesania i
Oci, Serveis, Salut i Bellesa, Restauració i Hostaleria.
Un dels seus principals objectius és reforçar la imatge col·lectiva
creant una marca que sigui senyal d’oferta de qualitat i d’establiments especialitzats. Es pretén incentivar el consum de proximitat, a través d’accions de promoció i comunicació.
Principals accions de dinamització comercial:
- Ranxo-Carnaval, l’ultima setmana de febrer
- Festa de les flors, segona quinzena de maig
- Fira de la cervesa Artesana, primer cap de setmana d’octubre
- Ruta + dolça tot l’any
- Ruta de la Botifarra tot l’any

La vessant solidària

Compromesos amb la nostra societat, l’associació promou la
sensibilització solidària a través de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa.
Com a part essencial de la seva activitat, l’associació col·labora i
fomenta iniciatives que lluiten per garantir els drets de la família,
la igualtat entre les persones, la defensa i protecció de la infància i la salut digna. Assolint el compromís solidari com a eix dels
valors que la representen.
Iniciatives en què participa:
- Donem un cop de mà a la gent gran
- Banc d’aliments
- Cap nen sense joguina
- Pro-Marató TV3
- Col·laboració amb les entitats que lluiten contra el càncer
- Destina recursos al suport de les llars infantils

Alimentació
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Carnisseria
Batllosera

Catalunya, 12
17411 Vidreres
T 972 85 01 80

Carnisseria i supermercat Colls-Salip

Horari:
De dilluns a dissabte
de 8 a 13h
i de 16.30 a 20h.

carnisseriabatllosera@gmail.com

A la carnisseria Batllosera hi trobareu una gran varietat de
productes frescos de la millor qualitat: pollastre de granja i de
pagès certificat, conills, guatlles, picantons, carn de xai, vedella,
porc, bou i cavall. Elaboració pròpia d’embotits i plats cuinats,
llestos per emportar-se cap a casa. Procuren que tots els seus
productes siguin de proximitat.
Promocions
Ofertes setmanals

Ctra. Costa Brava, 171
17411 Vidreres
T 972 85 01 88
cancolls@hotmail.com

Horari:
De dilluns a divendres
de 8 a 13h i de 16 a 20h.
Dissabte de 8 a 13.30h
i de 16 a 20h.

Establiment amb història i més de 45 anys al seu servei, on
podreu trobar una secció de supermercat i una de carnisseria. A
la carnisseria hi podreu anar a buscar productes carnis de criança
pròpia com vedella i porc. A més, disposen de carn de xai i pollastre, botifarres i hamburgueses. També disposen d’embotits naturals i plats preparats casolans, dels que destaquen els canelons.
A la secció de supermercat hi podreu trobar productes de diari.
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Alimentació

Carnisseriaxarcuteria Garriga

Pau Casals, 2
17411 Vidreres
T 972 85 01 04
carnisseriagarriga@gremicarn.com

Horari:
Dilluns tancat.
De dimarts a divendres
de 8 a 13.15h
i de 16.30 a 20.15h.
Dissabte de 8 a 13.30h
i de 16.30 a 20.30h.
Diumenge de 8 a 12h.

Carnisseria Ginesta

Catalunya, 28
17411 Vidreres
T 972 85 00 64
www.ginesta.org
ginesta@ginesta.org

Horari:
Dilluns de 16.30 a 20h.
De dimarts a dissabte
de 8 a 13h
i de 16.30 a 20h.

ginesta1923
@ginesta1923

A la carnisseria i xarcuteria Garriga ja fa 4 generacions que
ofereixen un gran servei i productes de la millor qualitat. Hi
podreu trobar carn fresca i de proximitat, embotits i plats cuinats.
Destaquen els seus embotits d’elaboració pròpia i la seva àmplia
varietat d’hamburgueses. No dubteu en encarregar-hi qualsevol
producte.

CanGinestaVidreres
La Carnisseria Ginesta és un establiment on ho podreu trobar
productes de xarcuteria i carnisseria especialitzada. Disposen de
tot tipus de productes carnis, plats cuinats i embotits d’elaboració pròpia. Les seves carns són fresques i de la millor qualitat, de
criança pròpia. En podreu trobar de xai, vedella, porc, pollastre,
cabrit i conill. Entre els seus productes estrelles hi podreu trobar
fuet, llonganissa, canelons i llom curat.

Alimentació
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El Rebost a Granel

Catalunya, 11
17411 Vidreres
T 972 87 53 31

Horari:
De dilluns a dissabte
de 9 a 13h i de 17 a 20h.

elrebostagranel@gmail.com

Fleca i pastisseria
Can Compañó

Pau Casals, 7
17411 Vidreres
T 972 85 09 31
forndepacompanyo@gmail.com

Horari:
Dilluns tancat.
De dimarts a dissabte
de 7.45 a 13.15h
i de 17 a 20h.
Diumenge de 8 a 14h.

Rebostvidreres

Al Rebost a Granel hi podeu acudir per a adquirir tot tipus de
productes a granel. La seva filosofia contempla reduir el consum
que fem de plàstic derivat dels enbolcalls dels productes de supermercat i similars. Hi trobareu també espècies, una selecció de
complements alimentaris, cereals i pasta. Us hi atendran amb un
tracte familiar i proper. Disposen de productes de marca pròpia:
arrel nadiu.

Fleca i pastisseria on podreu trobar una gran varietat de productes, tots elaborats de forma artesanal. Pa fet amb forn de llenya,
rebosteria, pastissos Sacher, mousse, coques de verdures, de
pera i poma i tota classe de brioixeria. Destaca d’entre els seus
productes estrella el pastís de xocolata amb taronja i tots els
productes típics de les diades: coca de sant Jordi, tortell de reis...
Realitzen pastissos personalitzats i lots de regal per als més
llaminers.
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Alimentació

Forn de pa Inverco

Eduard Toldrà, 4
17411 Vidreres
T 972 87 51 42

Horari:
De dilluns a divendres
de 8.30 a 13h
i de 17 a 21h.

www.forndepainverco.com
info@forndepainverco.com

En aquest establiment treballen per al sector de l’hostaleria de la
costa brava, el maresme i part de Barcelona. Realitzen tot tipus
de productes de fleca enfocats als esmorzars, tot el pa i tota la
brioxieria. També elaboren bases de pizza i productes congelats.
Destaca la seva gran dedicació al servei, ja que només els únics
dies de l’any que no ofereixen servei són el 25 de desembre i l’1
de gener.

Hort de la Selva

Delofeu, 39
17411 Vidreres
T 618 37 87 79

Horari:

http://hortdelaselva.blogspot.com.es/
hortdelaselva@gmail.com

Voleu gaudir dels millors productes ecològics de la terra? L’hort
de la selva és una explotació familiar d’horta ecològica: ofereixen
fruites i verdures de temporada, certificades pel CCPAE. Un
producte de proximitat, sa, de qualitat i al millor preu. Els podreu
trobar dins del poble i amb uns horaris molt flexibles.
Preparen cistelles i comandes de fruita i verdura a mida per a qui
ho necessiti, i tot acabat de collir! Formen part de la Cooperativa
el Rebost de Girona i serveixen la botiga ecològica de Can Moragues a Riudarenes.

Alimentació
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La Selvaseria

Mas Can Gruart.
Veinat de Torregallina. Pla Caulés
17411 Vidreres
T 671 20 69 46

Peixateria Masnou

Horari:
A convenir

www.laselvaseria.com
info@laselvaseria.com
laselvaseria

Pompeu Fabra, 19
17411 Vidreres
T 972 85 08 91
josepmasnou@gmail.com

Horari:
Dilluns de 18.30 a 20.30h.
De dimarts a divendres de
8.30 a 13h i de 18 a 20.30h.
Dissabtes de 8 a 14h.

Peixateria Masnou Vidreres

@laselvaseria

@laselvaseria
A la Selvaseria hi trobareu la Cervesa Artesana SELVA d’elaboració pròpia. Us ofereixen la possibilitat de conèixer el món de la
cervesa artesana en l’entorn natural de la comarca de la Selva,
des del vessant humà. Visites especialitzades amb tastos i
maridatges per a particulars, empreses, regals d’empresa, festes
i qualsevol altre esdeveniment amb la cervesa artesana com a
protagonista.
Promocions
Visita i tast amb embotits Km.0 per 15 € per persona
Visita i tast gurmet 3 plats amb productes de proximitat 26 € per
persona (mín. 4 persones)

A la peixateria Masnou hi trobareu una selecció de productes de
primera qualitat: peix de costa portat cada dia directe de la llotja
de Blanes i Palamós, bacallà salat i congelat. Disposen també
d’una selecció de productes gurmet. Destaquen el seu servei i
atenció al client. Realitzen encàrrecs.
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Alimentació

Peixateria la Selva

Catalunya, 27
17411 Vidreres
T 972 85 12 00
peixaterialaselva@gmail.com

Horari:
Dimarts, dimecres
i divendres de 9 a 13h
i de 18.30 a 20.30h.
Dijous i dissabte
de 8.30 a 13.30h.

Remigi Forners

Catalunya, 23
17411 Vidreres
T Obrador 972 85 03 30
T Botiga 672 27 89 69

Horari:
De dimarts a dissabte
de 7.45 a 13.15h. Diumenge de 8 a 14h. Dilluns
tancat

remigiforners@gmail.com
remigiforners
@remigiforners

En aquest establiment hi trobareu el millor peix fresc de costa,
provinent del litoral català. Cada dia disposeu de peix fresc
directe de llotja. Disposen també d’una varietat de productes
congelats.

Tercera generació de forners elaborant i venent a Vidreres en
equilibri entre tradició i modernitat. Fan servir farines de màxima
qualitat, treballades de forma artesanal, i sempre que es possible, amb productes de proximitat. Disposen d’un un ampli assortit de productes: des de pans de farina ecològica, fajol, espelta,
sègol, blat de moro, i últimes tendències com chia, amb llevat
natural... Sense oblidar l’apartat de brioixeria tradicional i pastisseria amb la moreneta com a producte de brioixeria estrella.

Alimentació

Regals, artesania i oci

Supermercat Batallé

Pau Casals, 11
17411 Vidreres
T 972 85 00 11

Horari:
De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30h i de 16 a
20.30h. Diumenge tancat

batallersoler@outlook.com

El Ninot

Catalunya, 42
17411 Vidreres
T 972 87 57 28
www.joguineselninot.com
elninot@joguineselninot.com

Horari:
De dilluns a dissabte
de 9.15 a 13.15h
i de 16.30 a 20h.
Dilluns matí tancat.
Dissabte tarda
de 17 a 20h.

Joguines El Ninot
@JoguinesElNinot
Al Supermercat Batallé us hi ofereixen una gran selecció de
productes: disposen de fruiteria i verduleria, celler, productes
ecològics, productes de proximitat, i tot el que puguis trobar en
un supermercat. Donen prioritat als productes de proximitat i
destaquen el seu celler i el nou assortit de productes ecològics, i
productes aptes per celíacs. En aquest establiment gaudireu d’un
tracte familiar i agradable que recorda als establiments de tota
la vida.

El Ninot és una tenda especialitzada en joguines per a nens de totes les edats. Hi podreu trobar des de jocs tradicionals i educatius
per al desenvolupament físic, mental i social fins als més moderns i actuals amb un servei atent i completament personalitzat.
Disposen de catàleg i botiga en línia amb entregues en 24-48h.
Promocions
Ofertes estacionals
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Serveis

Assessoria Font, S.L.

Catalunya, 4
17411 Vidreres
T 972 85 04 09

Horari:
De dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30h
i de 17 a 20h.

estel@assessoriafont.net

A l’assessoria font us hi poden oferir assessorament fiscal,
laboral, comptable i serveis jurídics (Bufet Lleal Tulsa). Són una
corredoria així que us poden oferir diferents propostes.

Assessoria Gromar

Pompeu Fabra, 23
17411 Vidreres
T 972 85 00 87

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a13.30h
i de 16.30 a 19.30h.

assgromar@teleserveis.net

Oferim tot tipus d’assessorament en els diferents àmbits: laboral, fiscal, comptable i jurídic.
Gestionem qualsevol tràmit tant particular i/o empresarial amb
els Organismes Oficials de les diferents comunitats autonòmiques com entre particulars.

Serveis
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Bosco Estudi Gràfic

C/ Fco. Garcia Lorca, 47
17411 Vidreres
T 627 54 44 82

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 14h i de 16 a 18h.

http://bosco.cat
estudi@bosco.cat

El Compàs

Carrer Mestral, 6 A
17411 Vidreres
T 640 31 80 08

Horari:
De dilluns a divendres
de 15.30 a 21h.

www.elcompasvidferes.com
elcompasvidreres@gmail.com

A Bosco Estudi gràfic ofereixen disseny gràfic i maquetació per a
publicacions impreses i digitals. Solucions de branding, Internet,
web sites, botigues electròniques, SEO, SEM, assessorament,
etc. Més de 30 anys en el sector de les arts gràfiques i 18 en el
sector d’Internet. Assessorament i pressupostos sense compromís.
Tens necessitat de comunicar i no saps per on començar? Parlem-ne i trobarem el camí.

Al compàs hi ofereixen serveis de psicologia, teràpies psicologies, reeducacions de tot tipus, tant a escala terapèutica com
en l’àmbit escolar. A més, classes de repàs per a totes les edats,
des d’infantil a batxillerat. Ofereixen també classes de música,
piano, coral i llenguatges musicals. La seva filosofia es basa en
la completa personalització de tots els seus serveis per a cada
persona, oferint un perfil personalitzat adaptat a les necessitats
de cada alumne.

Promocions
Descompte permanent pels membres del ACESV d’un 20%

Promocions
Trobareu promocions a la seva pàgina web
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Serveis

Marina Conill
Fotografia

Pompeu Fabra, 8
17411 Vidreres
T 647 568 459

Pinsos i Granes
Dalemus

Horari:
De dimarts a divendres
de 10 a 13h i de17 a 20h.
Dissabte de 10 a 13h.

macongofotografia@gamil.com

En aquest establiment hi podeu acudir per a fer-vos tot tipus de
sessions fotogràfiques, reportatges, fotos de carnet, ampliacions, marcs a mida i regals personalitzats. A més, també hi
ofereixen recuperació d’imatges, venda de fotografies, disseny i
revelat al moment.

Pau Casals, 47
17411 Vidreres
T 972 85 01 14

Horari:
De dilluns a divendres
de 8 a 13h i de 15 a 20h.
Dissabte de 8 a 13h.

argimont@hotmail.com

A pinsos i granes Dalemus hi trobareu tots els productes derivats
del camp i pinsos i menjars per a tot tipus d’animals.

Restauració i hostaleria

Carpi Pizza

Pau Casals, 23
17411 Vidreres
T 872 02 80 10
www.carpipizza.com
carpividreres@hotmail.com
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El Cafè de la Selis

Horari:
De dimarts a dijous
de 19 a 23.30h
Divendres i dissabte
de 19 a 00h
i diumenge de 19 a 23.30h
(pot variar en dies festius)

carpi vidreres

Pompeu Fabra, 17
17411 Vidreres
T 972 85 13 60
cafedelaselis@gmail.com

Horari:
De dilluns a divendres
de 7 a 19h.
Dissabte de 7 a 17h.
Diumenge tancat

Cafè de la Sels

@carpividreres
A Carpi pizza hi trobareu una pizzeria amb servei a domicili. Ofereixen tot tipus de pizzes, amanides, entrepans i coses per picar.
Es tracta d’un servei directe i proper amb el client. Disposen d’una
selecció de productes sense gluten (Pizzes, nuggets i postres),
pizza vegana i vegetarianes, perquè tothom pugui gaudir dels
seus plats. Reparteixen a domicili a Vidreres, Sils, Maçanet de la
Selva, Caldes de Malavella i Riudarenes. També arriben gairebé a
totes les urbanitzacions.
Promocions
2X1 en pizzes mitjanes i familiars al local i també moltes ofertes
a domicili.

Un establiment obert des de el 2008, ens dediquem als esmorzars i menú diari. Sempre fent una cuina de proximitat i amb
productes de la temporada obert de dilluns a dissabte i vespres
tancats. Es un local petit i acollidor on tambe es pot gaudir de les
exposicions d’art
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Restauració i hostaleria

El Casino-La Unió

Catalunya, 15
17411 Vidreres
T 972 85 00 57

Horari:
De dilluns a diumenge
de 7.30 a 24h.

agusti@adrians.es

Restaurant
Can Castells

Ctra. N-II Km. 692
17411 Vidreres
T 972 85 03 69
www.restaurantcancastells.com
cancastells@yahoo.es

Horari:
Dilluns, dimecres, dijous
i divendres de 13 a 16h.
Dissabte i diumenge
de 9 a 11h i de 13 a 16h.

Can Castells
Al casino hi trobareu entrepans, amanides, plats combinats, plats
a la brasa i postres casolans. Disposen d’una immensa terrassa-jardí. Fan menús per a grups i disposen de connexió gratuïta
a internet.

Al restaurant Can Castells us hi ofereixen una gran selecció de
plats de cuina tradicional catalana. Opten per la cuina de mercat
i el producte de proximitat, sempre que és possible s’utilitzen
productes km.0. És un restaurant enfocat a grups familiars.
Ofereixen tres menús diferents en dies laborables per 12 €,
15 € i 19 €. Els caps de setmana i festius menús a partir de 23 €.
El seu plat estrella són els cigrons saltejats amb botifarra negra i
cansalada i els caragols a la llauna. Entre les seves especialitats,
carns a la brasa i guisats.
Hi trobareu productes per a emportar, com postres i dolços de la
casa. Els seus plats estan especialment pensats per a poder ser
emportats.

Restauració i hostaleria

Restaurant
Can Magí

Pau Casals, 19
17411 Vidreres
T 972 85 00 93
dolorssaenz@hotmail.com
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Restaurant Can Pou

Horari:
De dilluns a diumenge
de 13 a 16h i de 20 a 23h.
Dimarts tancat.
Dilluns nit tancat.

Al restaurant Can Magi ja fa més de 100 anys que segueixen la
tradició familiar i ofereixen plats casolans de la millor qualitat. Al
seu interior trobareu una acollidora llar de foc. Disposen de menú
diari per 10,50 € i menú en dissabte per 13 € i diumenge per 20
€. També ofereixen plats a la carta. Les seves especialitats són
els fideus amb llamàntol, les carns a la brasa, el peix i el marisc.
Realitzen menús per a grups.

Pau Casals, 15
17411 Vidreres
T 972 85 00 14
info@canpou.net

Horari:
De dilluns a diumenge
de 13 a 16h i de 20 a 23h.
Diumenge nit i dilluns
tancat.

Restaurant de cuina casolana amb una tradició i tracte familiar de
més de 100 anys en el que us ofereixen menú diari per 13,50 €
i els caps de setmana per 22 €. Disposen de carta. Entre els seus
plats estrelles hi trobareu els peus de porc amb caragols, els
caragols a la llauna, les paelles i les fideuà. Fan també menjar per
a emportar per encàrrec. També son hostal, així que hi disposen
d’habitacions, pàrquing i terrassa d’estiu.
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Equipament de la llar

Can Santus

Catalunya, 16
17411 Vidreres
T 972 85 00 78 | 616 00 39 45

Climent mobles
i decoració

Horari:
De dimarts a dissabte
de 10 a 13h i de 17 a 20h.
Dilluns tancat

cristina.fabregas@hotmail.com
cansantus.vidreres
@cansantus
A Can Santus hi trobareu una àmplia varietat de productes per
a la llar i equipament per a cuina i parament de taula. També
disposen d’una selecció de petits electrodomèstics i una secció
especialitzada en pastisseria creativa: tot el que puguis necessitar per a fer els pastissos més impressionants. A la secció de
taula hi trobareu copes de tot tipus: per a gintònic, vi...
Ofereixen un interessant servei de regals en el que us poden
elaborar un regal original i la mar de pràctic combinant productes
de la seva tenda amb d’altres. No dubteu en preguntar!
Promocions
Promocions puntuals

Pau Casals, 1
17411 Vidreres
T 972 85 00 06

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 13h i de 16 a 20h.
Dissabte de 9 a 13h.

www.moblescliment.com
dolors_bt@hotmail.com
tapiceriamueblescliment
@dolorsboschdemont
Tapisseria Mobles Climent es va crear l’any 1973. Amb 40 anys
d’experiència, disposen de botiga de mobles i taller propi especialitzat en tapisseria, cortines i instal·lació de tendals. També disposen de productes de l’àrea del descans i roba de la llar. Sempre
s’ha innovat amb noves marques amb una àmplia experiència en
el sector. Un dels seus objectius és oferir un bon assessorament
directe al client. Ofereixen qualitat amb el seu treball i amb els
seus productes.

Equipament de la llar

Ferreteria Furroy

Ctra. Costa Brava, 119
17411 Vidreres
T 972 85 00 88

Horari:
De dilluns a dissabte
de 9 a 13h i de 16 a 20h.

www.ferreteriafurroy.com
ferrefurroy@gmail.com
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Floristeria l’Heura

Pau Casals, 27
17411 Vidreres
T 972 85 07 02

Horari:
De dimarts a dissabte
de 10 a 13h i de 17 a 20h.

fina@heura.es

ferreteria.furroy
En aquest establiment podreu trobar tots els productes usuals
de ferreteria. A més, ofereixen servei de còpia de claus de casa,
comandaments de garatge, duplicació de claus de cotxe, una
selecció de productes i accessoris per al jardí i la llar. Destaca el
seu servei atent i personalitzat.

A la floristeria l’heura hi elaboren tot tipus de rams i plantes
d’interior i exterior. També realitzen arranjaments florals per a
casaments i celebracions completament personalitzats i a mida
de cada client.
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Equipament de la llar

Instamat La Selva,
S.L.

Costa Brava, 112, Baixos
17411 Vidreres
T 972 85 04 37 | F 972 87 52 76
M 629 712 897 | 660 032 255

Horari:
De 9.30 a 13h
i de 16.30 a 20h

www.instamatlaselva.com
instamatlaselva@gmail.com

L’Estanc

Plaça de l’església, 2
17411 Vidreres
T 972 85 01 02
boadadaranas@gmail.com

Horari:
Hivern de 8 a 13h
i de 16.30 a 20h.
Estiu de 8 a 13h
i de 17 a 20.30h.

instamatlaselva
A Instamat La Selva ofereixen solucions d’electricitat, fontaneria, calefacció, gas, energia solar, terra radiant, aire condicionat,
TDT, SAT, telefonia i xarxes informàtiques. A més, disposen d’una
selecció de petit i gran electrodomèstic i productes de parament
per a la llar. En electrodomèstics ofereixen el transport, instal·lació i retirada de forma gratuïta. Pressupostos per instal·lacions
noves o reformes sense compromís.
Promocions
Ofertes en catàlegs, de tardor, estiu, primavera, nadal i rebaixes,
en petit i gran electrodomèstic

En aquest establiment trobareu tota la premsa, revistes, tabac,
administració de loteria, llibres i accessoris per a fumadors. A
més a més, us hi poden recarregar la targeta de l’autobús.

Salut i bellesa
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Anna Muns
Perruquers

Eduard Toldrà, 11
17411 Vidreres
T 972 87 55 80
anna.muns@hotmail.com

Centre de bellesa
El Desig

Horari:
De dimarts a dijous
de 10 a 13h i de 15 a 19h.
Divendres de 10 a 20h.
Dissabte de 9 a 14h.

annamuns.perruquers

A Anna Muns realitzen tots els serveis usuals de perruqueria per
a home i dona. Establiment modern amb un molt bon ambient.
Disposen de colors de fantasia i treballen amb productes de primera qualitat de línia italiana. A més, també ofereixen extensions
de pestanyes, ungles acríliques semipermanents, depilacions
amb cera i amb làser, maquillatges i una selecció de tractaments
facials i corporals.
Promocions
Els dimecres ofereixen tall per a home a 10 €
Promocions mensuals en tractaments estètics

Sant Cristòfol, 36 - Mas Flassià
17411 Vidreres
T 682 64 64 42

Horari:
De dimarts a dissabte
de 9 a 20h.

cristinamateu22@gmail.com
centrebellesaeldesig

Al centre de Bellesa el Desig us hi poden oferir tots els serveis
usuals d’estètica, incloent servei de manicura i depilació amb
làser de díode. Venda de productes de bellesa.
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Estètica Jampil

Estrella, 21
17411 Vidreres
T 972 85 10 33

Horari:
De dimarts a dissabte
de 9 a 13h i de 15 a 20h

capil4@hotmail.com
Estètica Jampil

Farmàcia A. Moré

Catalunya, 48
17411 Vidreres
T 972 85 05 75 | F 972 850 028

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 20.30h i dissabtes
de 9 a 13.30h.

www.farmaciamore-vidreres.cat
fciaamore@xarxafarma.com
farmaciaassumpcio.morefabregas
@farmaciamorefabregas

En aquest establiment amb 27 anys d’experiència us hi ofereixen diversos serveis d’estètica: neteges i tractaments facials,
tractaments corporals, depilacions amb cera calenta, cera tèbia,
fotodepilació, depilació elèctrica, manicures, pedicures, una
àmplia gamma de maquillatges: de carrer, de festa, de núvia,
de fantasia... A més, servei de microblading de celles i lífting de
pestanyes. Hi trobareu un tracte, proper i cordial. Ofereixen vals
regal per qualsevol tractament.

Farmàcia amb una gran varietat de marques i productes, on
ofereixen un tracte familiar, proper i obert des de fa més de 30
anys. Equip jove i dinàmic, especialitzat per donar la millor atenció farmacèutica. Disposen de servei de mesura i control de la
pressió arterial, del colesterol i triglicèrids (Total, hdl i ldl), control
del pes de nadons, posen arracades, servei de dietista, servei
d’anàlisi capil·lar, club mare, Homeopatia, aromateràpia, entre
altres tractaments diferenciadors.   
Promocions
Targeta de fidelitat amb descomptes exclusius per als clients.
Club mare amb promocions i accions especials pensades per la
mare i el nadó. Promocions estacionals. Accions puntuals amb
laboratoris amb descomptes especials.
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Farmàcia
Damien Biraud

Josep Pla, 84
17411 Vidreres
T 972 875 666
http://farmaciabiraud.com/
damienbiraud@gmail.com
farmacia.damienbiraud

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a
13.30h i de 16.30 a 20.30h.
(15 juny a 15 setembre fins
21h). Dissabtes de 9 a 13.30h
i de16.30 a 20.30h* (*només
quan Sils està de guàrdia).
Guàrdia de dilluns a diumenge
de 9 a 21h.

Atenció farmacèutica, dietètica (servei de dietista), nutrició
i complements infantils, fórmules magistrals, preparació de
medicació (SPD), ortopèdia, fitoteràpia, productes de cosmètica,
arracades i veterinària.
Servei personalitzat i de qualitat, s’adapten als pacients procurant aportar sempre les millors solucions en salut i benestar. Hi
trobarà un equip professional, disponible, dinàmic i que desenvolupa amb il·lusió la seva feina.
Us hi poden atendre en català, castellà, anglès o francès. Establiment de molt fàcil accés en cotxe, amb facilitat d’aparcament.
Promocions
Cada mes disposen de productes destacats i ofertes
Targeta de client preferent per gaudir de descomptes directes
durant tot l’any.

Farmàcia
Júlia Vilardell

Girona, 37, local B
17411 Vidreres
T 972 87 50 09 | 676 89 67 42

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 21h.
Dissabtes de 9 a 13.30h.

www.farmaciajuliavilardell.com
www.lafarmacia.cat
juliavilardell@cofgi.org
FarmaciaJuliaVilardell
@farmaciajuliavilardell
Oberta des de l’any 2005, la seva experiència en el sector sanitari
i de salut, els permet oferir la millor selecció de productes de parafarmàcia: cosmètica facial, cosmètica corporal, nutricosmètica,
dietètica, especial home i dona, ortopèdia, salut sexual, maternitat, infantil, dental, capil·lar, medicina natural, farmaciola... amb
total garantia de qualitat i autenticitat.Els trobareu en el centre
de Vidreres. Disposen pàrquing propi i PHARMASHOP 24 hores.
Per facilitar i cobrir algunes necessitats dels clients, disposen
d’un ampli ventall de serveis complementaris, com la targeta
client Farmapremium, servei SPD, servei d’encàrrecs, creació de
canastretes per nadons i pastissos de bolquers, consell veterinari
i dispensació d’ortopèdia.
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Òptica Milent

Costa Brava, 63
17411 Vidreres
T 972 85 13 53 | whatsapp 646 30 17 32
www.opticamilent.com
vidreres@opticamilent.com

Perruqueria Clips

Horari:
De 9.30 a 13.15h
i de 16.30h a 20.15h.
Dissabtes tarda
tancat

opticamilent
@opticamilent
A l’òptica Milent us hi ofereixen una anàlisi i diagnosi visual complet, adaptació i revisió periòdica de lents de contacte, assessorament, venda i muntatge d’ulleres graduades. Disposen de totes
les novetats en ulleres de vista i de sol. Centre especialitzat en
anàlisi i diagnosi de retina i de referència en el sector amb més de
30 anys d’experiència. Professionals titulats, tracte professional.
Promocions
Promocions permanent muntura + vidres mono focals amb
antiratllat i antireflexant a partir de 59€ / muntura + vidres
progressius amb antiratllat i antireflexant a partir de 159€. A part
d’altres promocions i descomptes amb marques que fem durant
tot l’any.

Costa Brava, 194
17411 Vidreres
T 972 85 07 47
clipsvidreres@gmail.com

Horari:
De dimarts a dijous de 9 a 13h
i de 15 a 19h. Divendres de 9 a
13h i de 15 a 20h.
Dissabtes de 8 a 15h.

perruqueriaclipsvidreres
@perruqueriaclips
Des del 1986, a Perruqueria Clips ofereixen servei unisex.
L’equip de Perruqueria Clips està en formació constant (Madrid, Londres,...) per a oferir les últimes tècniques i tendències.
Utilitzen productes de primeres marques del sector (L’Óreal,
Revlon, Kérastase, Label.m, American Crew, Essie,...). Tenen una
àmplia experiència en la realització de pentinats de tot tipus per
a núvies. Ofereixen productes per a la venta directe, com planxes,
assecadors, i tot tipus de material.
També fan tot tipus de tractaments capil·lars, queratines, maquillatges, manicures i depilacions facials.
Promocions
Promocions puntuals
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Perruqueria i
Estètica Neri

Costa Brava, 108
17411 Vidreres
T 972 87 50 39

Perruqueria Raquel

Horari:
De dimarts a divendres
de 9 a 20h.
Dissabte de 8 a 19h.

Pau Casals, 32
17411 Vidreres
T 972 85 07 82

Horari:

http://perruquerianeri.com/
gerencia@perruquerianeri.com
perruqueriaesteticaneri
En aquest establiment us hi ofereixen tots els serveis usuals de
perruqueria per a home i per a dona. Realitzen queratines, allisats
brasilers, japonesos i tot tipus de tractaments capil·lars. A més, a
la seva secció d’estètica realitzen manicures de gel, semipermanents, pedicures, decoracions, depilacions làser, depilacions amb
cera, maquillatges, tints i permanents de pestanyes, tractaments
relaxants per radiofreqüència, tractaments Indiba, bronzejat amb
canya de sucre i una àmplia varietat de tractaments facials i corporals. Realitzen paquets personalitzats de serveis i productes
per a regalar o per a gaudir un mateix.

Establiment d’ambient clàssic en el que ofereixen tots els serveis
usuals de perruqueria. Us hi oferiran una gran dedicació i atenció
al client, procurant que sempre us sentiu com a casa.
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Moda i complements

Calçats Ruhí

La Cellera, 1
17411 Vidreres
T 972 85 04 63

Forum

Horari:
De dilluns a dissabte
de 9 a 13 h i de 16.30 a
20 h

manelruhi@gmail.com

Catalunya, 14
17411 Vidreres
T 654 63 02 06

Horari:
De dimarts a dissabte
de 11 a 13h i de 17 a 20h.
Dilluns tancat.

niunnu@gmail.com
@forum_annapages

A calçats Ruhí hi ofereixen des de 1918 tot tipus de calçat, a
més d’una selecció de bosses i cinturons. Es tracta d’un comerç
tradicional i de proximitat en el que us atendran amb experiència
i professionalitat.

Al fòrum hi podreu trobar una gran varietat de roba de diari per a
home i dona. També us hi ofereixen una gamma de complements
d’estils diversos, perquè tothom pugui trobar el que busca.
Promocions
Sempre hi ha alguna promoció activa, no dubteu en entrar!

Moda i complements

Joieria Comas

Pompeu Fabra, 13
17411 Vidreres
T 972 85 09 23
comasjoieria@hotmail.com
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Merceria Llinàs

Horari:
De 9.30 a 13.30h
i de 17 a 20.30h.
Diumenge i dilluns matí
tancat

Ponent, 17
17411 Vidreres
T 972 87 52 16

Horari:
De dilluns a dissabte de
9.30 a 13h i de 16 a 20h.
Dilluns matí tancat

marcllinas8@gmail.com

@comasjoieria

joieria i rellotgeria amb taller propi que ofereix el millor servei des
de l’any 1860. Disposen d’una gran selecció de la millor joieria
de plata i or d’avui dia i d’una àmplia gamma de rellotges de les
primeres marques.

A la merceria Llinàs hi trobareu una gran varietat de productes de
merceria: fils, cremalleres, roba a metres i productes per a labors.
També hi podreu trobar una selecció de pijames, mitges i roba
d’interior.
Promocions
Promocions en èpoques de rebaixes
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18

Joieria Comas

25

La Selvaseria

7

8
7

Perruqueria Clips

22

Perruqueria i Estètica Neri 

23

Perruqueria Raquel

23

Pinsos i Granes Dalemus
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Restaurant Can Pou
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Òptica Milent
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Supermercat Batallé

9

Telèfons d’interès
Ajuntament de Vidreres
T 972 850 025

Mossos d’Esquadra
T 112

Oficina de Turisme
T 972 875 070

Bombers
T 112

Policia Local
T 670 067 740

Emergències
T 112

Centre d’Atenció Primària
T 972 850 156

Associació de Comerciants
i Empreses de Serveis de Vidreres
Amb la col·laboració de

Orient, 122
17411 Vidreres
www.rescomseravidreres.cat
acesv@rescomseravidreres.com

Associacio Associacio Comerciants Vidreres
comerç Vidreres

