ClubAra

Ara
és el moment
Nou programa per a
majors de 65 anys

95798 Catalogo Club Ahora A5 CAT.indd 1

24/01/13 12:40

El moment és ara
Tots tenim un racó en el qual, al llarg dels anys, anem guardant les coses
que més ens agraden, però que la falta de temps ens impedeix de fer. Allà
guardem les ganes de viatjar més, de gaudir més de la família, el lleure, la
cultura i la música, les ganes d’ajudar els altres...
Però, de sobte, un dia ens adonem que disposem de tot el temps que abans
ens faltava i sentim que ara és el moment de gaudir més de la vida.
Amb aquesta vocació neix el Club Ara, un club creat amb tota l’experiència
de ”la Caixa” i l’ànima de la seva Obra Social, per acompanyar-lo en el seu dia
a dia i oferir-li múltiples avantatges pensats per a vostè.
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Benvingut al Club Ara
Amb el nou Club Ara de ”la Caixa” començarà a gaudir, des d’avui mateix, de:
Solucions financeres úniques per fer-li la vida una mica més fàcil.
Productes i serveis que l’ajudaran a cuidar-se la salut dia a dia.
Propostes per gaudir de la cultura i aprendre coses noves.
Ofertes de lleure i viatges exclusius pensats per a vostè.
Per poder-se beneficiar de tots aquests avantatges, només ha de disposar del
carnet gratuït del Club Ara que l’acredita com a membre.
A més, posem a la seva disposició un web, senzill i intuïtiu, on trobarà tota
la informació relativa al club i la nova Comunitat Club Ara, que li permetrà
relacionar-se i compartir continguts amb altres membres.
Així mateix, hem creat la nova Línia Oberta Fàcil, amb la qual podrà fer les
consultes i les operacions més habituals per internet amb agilitat, i CaixaFàcil,
que li facilitarà les operacions als nostres caixers automàtics.

ClubAra
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“Ara la meva vida és més fàcil”
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Solucions financeres

Targeta financera del Club Ara
Amb la seva targeta financera del Club Ara, en les seves modalitats de dèbit o
crèdit, podrà pagar amb total comoditat i gaudir de tots els avantatges del club:
Tindrà la quota de la targeta gratuïta.1
Disposarà de fins a un 40% de descompte a la Renfe si paga amb ella els
bitllets, ja que incorpora els avantatges de la Targeta Daurada de la Renfe.
Acumularà Punts Estrella, amb els quals podrà sol·licitar articles per escollir
entre una àmplia selecció de regals pensats per a vostè.

Més avantatges per a la seva pensió
Per formar part del Club Ara, cobrarà sempre la pensió el dia 25 de cada mes.
Perquè les coses importants no poden esperar.
A més, entre d’altres, participarà en sortejos anuals de pensions dobles,
dels quals l’anirem informant i que podrà consultar de forma actualitzada a la
seva oficina o a través de www.laCaixa.es/ClubAra
I si encara no té la pensió domiciliada, consulti a la seva oficina les
promocions addicionals de què es pot beneficiar per domiciliar-la a
”la Caixa”.

1. Targeta amb quota anual gratuïta per tenir domiciliada la pensió i per una facturació mínima de 300 € l’any.
Caixabank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta CaixaCard 1 EFC, SAU, amb NIF A58513318 i inscrita en el
Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8788.
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Presumeixi de somriure
Li oferim una assegurança dental per només
10,50 € al mes per assegurat2 i la possibilitat
d’accedir, a més, a tarifes dentals exclusives.
Perquè si gaudeix més de la vida, segur que
somriurà més!

Assegurança dental
per només

10,50 € al mes
per assegurat2

Aquesta assegurança inclou revisió i neteja
bucal anuals gratuïtes.

CaixaFàcil als caixers
Ara, fer qualsevol operació habitual des dels
nostres caixers serà molt més fàcil, perquè
hem simplificat el disseny de les pantalles amb
botons més grans per tal que no hagi de
forçar la vista o tornar a teclejar.
Per configurar el caixer, només ho ha de
sol·licitar a la seva oficina.

2. Consulti a la seva oficina el preu de l’assegurança dental a Astúries, Navarra i el País Basc. Assegurança no contractable
a Cantàbria.
Consulti les condicions d’aquesta promoció a la seva oficina o a www.laCaixa.es/ClubAra. Informació subjecta a les
condicions de la pòlissa, així com a les condicions de subscripció. Caixabank, SA, operador de banca i assegurances
exclusiu de VidaCaixa, SA, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el Registre de Mitjancers de la
DGSFP amb el codi C0611A08663619.
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Una nova Línia Oberta
Una nova Línia Oberta especialment pensada i redissenyada per a vostè, amb
la qual podrà veure l’estat dels seus comptes i targetes, fer transferències,
recarregar-se el mòbil, escollir un regal dels Punts Estrella o fer qualsevol
gestió de manera més senzilla i intuïtiva.
Accedeixi ara mateix a aquesta nova Línia Oberta a través de la pàgina web
del Club Ara, www.laCaixa.es/ClubAra

Microcrèdits per ajudar-lo a cuidar el benestar
Amb MicroBank, pot accedir a un microcrèdit de fins a 25.000 €3 amb
condicions especials i per a finalitats relacionades amb la millora de la seva
salut i benestar:
Finançament d’aparells d’assistència i ajuts tècnics: cadires de rodes,
pròtesis, audiòfons, vehicles adaptats, tecnologies auxiliars i mobiliari
adaptat, entre d’altres.
Adaptació i reformes a l’habitatge: escales motoritzades, rampes,
substitució de banyera per dutxa, eliminació de l’escala...
Adquisició de serveis de salut i benestar: operacions de cataractes,
tractaments dentals...
Consulti en detall les condicions a través de
www.laCaixa.es/ClubAra o a la seva oficina.

3. Per a rendes anuals netes inferiors a 18.000 €. Garanties: personal o mitjançant avaladors. És necessari domiciliar el
microcrèdit en un dipòsit de MicroBank.
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“Ara em cuido”
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Avantatges per al seu benestar

Telèfon d’orientació les 24 hores
La salut és el més important. Per això, i per ser del Club Ara, gaudirà d’un
servei gratuït d’orientació telefònica,4 que l’atendrà les 24 hores del dia,
els 365 dies de l’any, a més d’un web a través del qual ens podrà fer arribar
les seves consultes on-line.
Telèfon de 24 hores

900 20 20 15

Servei d’orientació

on-line

www.laCaixa.es/ClubAra

A través d’aquest telèfon li respondran els dubtes que li puguin sorgir sobre
temes mèdics, nutricionals o socials, com per exemple:
Tractaments mèdics prescrits i diagnòstics rebuts.
Mesures per posar en marxa en convalescències i després d’altes
hospitalàries.
Simptomatologia.
Recursos mèdics i sanitaris bàsics més propers.
Indicacions sobre com es pot portar una dieta saludable.
Informació sobre la llei de dependència.

4. Servei ofert per SARquavitae a través de SAR Domus, SL (CIF: B-08832552) als clients del Club Ara de ”la Caixa” fins
al 31-12-2013. ”la Caixa” és aliena als termes i condicions del servei ofert per SAR Domus, SL, i per tant no és responsable
en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar de l’ús d’aquest servei. Cost del servei
a càrrec de ”la Caixa” fins al 31-12-2013. Consulti en detall les cobertures d’aquest servei a la seva oficina o a través de
www.laCaixa.es/ClubAra
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Mantingui la ment en forma
Conegui el procés d’envelliment i les seves implicacions en el cervell
i mantingui activa la ment a través dels programes de l’Obra Social:
ActivaLaMent: plataforma per internet dissenyada i pensada per
professionals de la neuropsicologia per posar la ment en forma d’una manera
senzilla i entretinguda. Més de 1.200 exercicis per treballar el llenguatge,
la memòria, l’atenció i la concentració, el processament visual i auditiu i les
funcions executives. Accés: www.laCaixa.es/ClubAra, apartat “ActivaLaMent”.
Atenció telefònica de 9.00 a 20.00 h: 902 223 040.
Activa’t: projecte que ajuda a entendre la importància de tenir una vida activa
per poder gaudir de més benestar. Baixi’s, a través de www.laCaixa.es/ClubAra,
un manual senzill per conèixer el funcionament del cervell. Inclou també un
quadern d’activitats per promoure l’estimulació cognitiva.

Gaudeixi d’un bon descans
Despertar amb un somriure: la qualitat de vida està molt relacionada amb
la qualitat del descans nocturn. La modificació d’hàbits i comportaments,
una organització més bona de la vida i el control de l’estrès, són les mesures
preventives més efectives per dormir millor.

Informi’s d’aquest programa a
www.laCaixa.es/ClubAra o al 902 223 040
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La satisfacció d’ajudar els altres
Ara es pot convertir en voluntari i col·laborar
amb col·lectius amb necessitats especials.
Gràcies a aquest projecte, persones amb
discapacitat física o psíquica, immigrants
o interns en centres penitenciaris poden
accedir al món digital i facilitar-los la seva
integració en la societat.
Hi ha moltes activitats organitzades per l’Obra Social en què pot participar
com a voluntari. Totes elles es fan a les CiberCaixa Solidàries, a les Aules
Obertes i en altres centres. Sempre a prop del seu entorn, perquè de vegades
qui més a prop és és qui més necessita la seva companyia.

Informi’s de com ser voluntari a
www.laCaixa.es/ClubAra o al 902 223 040
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Audiòfons i òptiques
Amplifon
Fins a un 30% de descompte per la compra d’un audiòfon
a més de:
Un any de piles gratuïtes.
Audiometries gratuïtes cada sis mesos (amb cita prèvia).
Revisió i neteja de l’audiòfon cada tres mesos totalment
gratuïtes.
Consulti el seu centre Amplifon més proper a www.amplifon.es

Audifon
15% de descompte en la compra d’un audiòfon a més de:
Finançament sense interessos.
Servei a domicili.
Entrenament auditiu gratuït per la compra d’un audiòfon.
Audiometria i revisió d’audiòfon gratuït (amb cita prèvia).
Consulti el seu centre Audifon més proper a www.audifon.es

GAES
15% de descompte en audiòfons.
Consulti el seu centre més proper a www.gaes.es

Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013, subjectes a disponibilitat. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.
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Optimil
25% de descompte en ulleres completes (muntura + lents)
i 35% de descompte en compres superiors a 800 €.
Trobi el seu punt de venda a www.optimil.es

Visionlab
20 € i 30 € de descompte en compres superiors a 100 € i
300 €, respectivament. A més, aquesta promoció és acumulable
al 40% de descompte en muntures i vidres Visionlab. I 175 €
de descompte en comprar un audiòfon a Visionlab.
Consulti el seu centre Visionlab més proper a www.visionlab.es

VistaOptica
Fins a un 50% de descompte en ulleres progressives i un
20% de descompte en audiòfons. Els audiòfons inclouen
piles de regal i cinc anys de garantia.
Consulti el seu centre VistaOptica més proper a www.vistaoptica.es
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Perfumeries i altres serveis
Perfumeries Gala
10% de descompte en totes les compres.

Perfumeries Regia
10% de descompte en totes les compres i obsequi d’un gel
Regia de 250 ml per compres superiors a 50 €.

Interflora
Fins a un 8% de descompte en tots els productes del catàleg
nacional. Faci la comanda a través del telèfon 902 254 565
o a www.interflora.es/ClubAra, on el preu ja inclou el
descompte.

Pressto
10% de descompte en neteja de peces tèxtils en una selecció
de tintoreries (consulti-la a www.ClubAra.com/col·laboradors).
Oferta vàlida només per a pagaments per endavant,
no acumulable a altres ofertes i no vàlida per a serveis de pells
ni catifes.

Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.
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Balnearis i esport
Caldea
20% de descompte de dilluns a divendres no festius i 12%
de descompte dissabtes, diumenges, dies festius i ponts.
Informació i reserves, al 902 932 025 o a booking@caldea.ad

Calderon Sport
15% de descompte en tots els articles esportius.5
Consulti el llistat de botigues al 916 699 530 o a www.calderonsport.com

O2 Centro Wellness
Fins a un 30% de descompte en la quota mensual en
inscriure’s a O2 Centro Wellness i un 20% de descompte
en serveis de fisioteràpia, entrenament personal i estètica, a
excepció de bons de tractaments.
Consulti el seu centre a www.o2centrowellness.com

5. Excepte a la secció de bicicletes. El descompte s’aplica sobre el preu inicial de l’article. Als productes rebaixats s’aplicarà un
5% de descompte. Oferta vàlida fins al 31-12-2013. No acumulable a altres ofertes, promocions ni descomptes.
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Spatermal
20% de descompte en el circuit termal i fins a un 15% de
descompte en massatges, tractaments d’estètica6 i altres
serveis.
Informació a www.balneariosurbanos.es. Per reservar, cal trucar directament a
l’spa seleccionat.

Balnearis i spas
10% de descompte en estades amb circuit termal i en estades
amb programes terapèutics.
Només ha de trucar al 902 733 886 i identificar-se com a membre del Club Ara.
Pot consultar els establiments adherits a www.balneariosyspa.com/static/clubahora

6. Cal concertar cita prèvia. Intervencions de cirurgia estètica excloses. Ofertes no acumulables a altres promocions o
bonificacions.
Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.
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Productes i serveis per al seu benestar
SARquavitae
10% de descompte7 en centres residencials per a persones
grans, apartaments amb serveis i centres de dia.
10% de descompte permanent en teleassistència.
Informació al 902 456 585 i a www.sarquavitae.es

Alares
10% de descompte per al bo de 3 h d’atenció a domicili.
10% de descompte per al bo de 3 h del servei de manetes.
10% de descompte per al bo de 3 h del servei de
mascotes.
50% de descompte en la selecció de personal per a la llar.
Informació al 902 011 011 o a www.alares.es/clubahora

MundoAbuelo
10% de descompte als més de 5.000 articles de les
botigues MundoAbuelo, enviament a domicili i servei gratuït
d’assessorament sobre adaptació de la llar.
Consulti el catàleg i les botigues a www.mundoabuelo.com

ClubMayores
10% de descompte en una àmplia gamma de productes.
S’han d’adquirir a través del web www.clubmayores.es, introduint el codi
CLUBAHORA.

Assessorament professional gratuït a través del 938 910 086.

7. Descompte sobre la tarifa vigent. Oferta vàlida per a nous clients de SARquavitae, subjecta a disponibilitat i no
acumulable a altres promocions o bonificacions. Per als apartaments el 10% de descompte és només per al primer any.
S’ha d’identificar com a membre del Club Ara. Ofertes vigents fins al 31-12-2013 (subjectes a disponibilitat).
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Adaptació del seu habitatge
ThyssenKrupp Encasa
Gaudeixi d’un any més de garantia (de 2 a 3 anys) en la
compra de cadires salvaescales dels models Flow i Levant. A
més, obtindrà un val per valor de 50 € en accessoris o serveis
ThyssenKrupp Encasa.
Informi-se’n a www.salvaescaleras.com. Contracti el servei a la línia gratuïta
900 374 757 o a info@tkec.es

SecuriBath
Obres d’accessibilitat i adaptació al seu habitatge, des de la
cuina fins al bany, com el canvi de banyera per plat de dutxa
en només unes hores, o solucions pràctiques que simplifiquen
i garanteixen la comoditat i seguretat a la cuina: 10% de
descompte sobre les tarifes oficials, extensió a 10 anys de
garantia Premium gratis i assessorament, mesurament i
pressupost inclosos.
Informació al 902 204 210 o a www.securibath.com/club-ahora

Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.
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Hi seguim posant l’ànima
Milions de persones a casa nostra passen
diﬁcultats serioses.
Però també som molts els qui seguim
impulsant iniciatives socials, com ara
facilitar la integració laboral dels més
fràgils, promoure el paper actiu de la gent
gran, oferir atenció al malalt en la fase ﬁnal
de la vida i combatre la pobresa infantil.
L’ànima de molts clients, empleats,
voluntaris i beneﬁciaris continua fent de
l’Obra Social ”la Caixa” l’obra social més
gran del país.

www.laCaixa.es/ObraSocial

95798 Catalogo Club Ahora A5 CAT.indd 21

24/01/13 12:40

“Ara aprenc”
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Avantatges en formació i cultura

Vostè tria: ordinador portàtil o nou iPad
Ordinador portàtil, pensat per als membres del Club Ara:
Pantalla panoràmica Toshiba TruBrite TFT amb tecnologia LED de 17,3”
Processador Intel® Pentium B960SP
4 GB de RAM DDR3
A més, amb un descompte de 30 € (preu especial del Club Ara: 499 €;
PVP: 529 €).
Si ho prefereix, també podrà optar pel nou iPad d’Apple d’última generació.
Consulti les condicions i altres ofertes especials a www.compraestrella.com

Ordinador Toshiba8
TruBrite de 17,3”

iPad d’Apple
amb pantalla
retina de 16 GB

o

8. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, SA (NIF: A58481730). Oferta vàlida a la península i Balears fins al 31-12-2013.
Consulti les condicions de venda dels articles publicitats a www.compraestrella.com o a la seva oficina de ”la Caixa”.
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Ofertes en formació i cultura
CaixaForum
Entrada al centre gratuïta, 50% de descompte en totes
les activitats.
Consulti les activitats i exposicions de cada centre a
www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca

CosmoCaixa
Entrada al museu gratuïta, 50% de descompte al
planetari9 i 10% de descompte a la cafeteria els dies
feiners. A més, invitació per a familiars menors de 16 anys.
Consulti les activitats i exposicions de cada centre a
www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca

K-Tuin
5% de descompte en la compra d’iPods i iPads
(excepte iPads mini, que tenen un descompte del 3%).
5% de descompte en la compra d’ordinadors Apple
(de sobretaula i portàtils).
10% de descompte en la compra d’accessoris originals
Apple, impressores i discos durs.
15% de descompte en la compra d’accessoris de tercers
fabricants.
En la compra d’iPads i ordinadors es regala, a més, una
subscripció gratuïta anual a 24symbols (plataforma que
permet llegir i compartir llibres digitals).

9. Places limitades.
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Britannia School
30% de descompte10 en tots els cursos: anglès general,
conversa, preparació per a exàmens oficials, cursos intensius...
Sol·liciti informació als centres i li avaluaran el nivell d’anglès
sense cap compromís.
Més informació, al 691 440 255 les 24 hores del dia.

Vaughan Systems
20% de descompte en el curs per aprendre anglès on-line
de Vaughan Classroom.
Per això, haurà d’introduir el codi promocional clubahora2013 a la casella
“Introduce tu cupón o código de descuento” a www.vaughanclassroom.com
(al menú superior, faci clic a “Apúntate”).

10. Descompte aplicable a tots els cursos d’anglès general i de preparació per a exàmens oficials de la Universitat de
Cambridge. No acumulable a altres ofertes, promocions i/o descomptes.
Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013, subjectes a disponibilitat. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.
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Una manera diferent d’apropar-se a les noves tecnologies
A través de diferents tallers, l’Obra Social ofereix la
possibilitat d’iniciar-se i familiaritzar-se amb les noves
eines de comunicació digital: iniciació a les noves
tecnologies, creació de projectes digitals, xarxes socials
o la xarxa, en el dia a dia.

El plaer de llegir i escriure
També podrà gaudir, si ho vol, de la lectura i escriptura
amb els programes Grans lectors11 i Concurs de
Relats de l’Obra Social, en col·laboració amb RNE.
Més informació sobre aquests programes a
www.laCaixa.es/ClubAra

11. Places limitades.
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Descobreixi les activitats que pot dur a terme als centres EspaiCaixa de gent gran
en què està present l’Obra Social, relacionades amb el son, les noves tecnologies,
l’envelliment actiu, etcètera.
A més, als nostres centres propis podrà gaudir d’altres activitats addicionals.
Consulti el centre més proper al web de l’Obra Social.
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“Ara gaudeixo”
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Avantatges en lleure

El cinema d’avui, al preu d’ahir
Per pertànyer al Club Ara, ja pot gaudir de les últimes estrenes de la cartellera
a un preu de pel·lícula. Perquè ara, de dilluns a dijous, anar al cinema només
li costarà 2 €12 a qualsevol sala Cinesa.

Entrades de cinema
per només

2€

Beneficiar-se d’aquesta promoció és molt senzill:
Compri’s les entrades directament a les taquilles de la sala.
Identifiqui’s amb el carnet del Club Ara.
Pagui amb la targeta CaixaCard.

12. Promoció vàlida fins al 31-3-2013 i limitada a 10.000 entrades de dilluns a dijous no festius ni vigílies de dies
festius. Màxim dues entrades per persona i per dia. Preu per entrada. No acumulable a altres ofertes. No vàlida per a
esdeveniments especials ni per a la sala Capitol. Les butaques VIP, les sales iSens/IMAX i les projeccions en 3D tenen un
recàrrec. Cinesa es reserva el dret a limitar temporalment l’ús de les entrades per causes imputables a les distribuïdores de
les pel·lícules o en cas de detectar un ús fraudulent de la promoció.
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Viatges
Si encara li queda molt de món per descobrir, ara és el moment de fer-ho.
Viatgi a diferents indrets d’Espanya o Europa i assaboreixi l’encant de conèixer
destinacions úniques. Només per ser membre del club, podrà gaudir de viatges a
preus exclusius d’una completa oferta de Barceló Viatges - Servitravel.

CIRCUITS NACIONALS
Sortides des de Barcelona. Consulti la possibilitat d’altres
punts de sortida.
La Suïssa manxega i les terres de Don Quixot
4 dies (autocar)
Preu especial Club Ara: 350 €. PVP: (425 €)
Sortides: 29 de març, 27 d’abril i 1 de maig
Ruta càtara
4 dies (autocar)
Preu especial Club Ara: 399 €. PVP: (485 €)
Sortida: 29 de març
Lleó, las Médulas i els Arribes del Duero
6 dies (autocar)
Preu especial Club Ara: 440 €. PVP: (530 €)
Sortida: 27 de maig
Extremadura en AVE i la floració de la vall del Jerte
5 dies
Preu especial Club Ara: 655 €. PVP: (799 €)
Sortida: 28 de març
Galícia, terra única
7 dies
Preu especial Club Ara: 300 €. PVP (340 €)
Sortides en diumenge o dilluns. El preu pot variar segons la
temporada. Trïi la data de sortida i el mitjà de transport que
vulgui per desplaçar-se des de la seva ciutat fins al lloc d’inici
del circuit.
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VIATGES EXCLUSIUS
Sortides des de Barcelona. Consulti la possibilitat d’altres
punts de sortida.
Escapada a París en TGV. 4 dies
Preu especial Club Ara: 530 €. PVP: (645 €)
Sortida: 29 de març
Fiords de Noruega. 8 dies
Preu especial Club Ara: 1.840 €. PVP: (2.125 €)
Sortides: 4 de juliol i 16 d’agost
Islàndia. 5 dies. Especial pont de maig
Preu especial Club Ara: 1.125 €. PVP: (1.250 €)
Sortida: 1 de maig
El regne de les 2 Sicílies. 8 dies
Preu especial Club Ara: 915 €. PVP: (1.350)
Sortides: maig, juny i setembre

CREUERS FLUVIALS
Alemanya romàntica i la màgia dels seus rius. 7 dies
Preu oferta: 745 €. PVP: (994 €)
Sortida el 15 de maig des de Frankfurt. Consulti els vols de
connexió al port d’embarcament.

Consulti tota la programació i reservi
a través de www.clubara.barceloviajes.com
o al telèfon 902 181 840

Cost de la trucada a càrrec del client segons les tarifes del seu operador de telefonia per a trucades a telèfons 902. Taxes
d’aeroport no incloses i/o embarcament. Confirmi els preus i condicions trucant al 902 181 840. Consulti, igualment, altres
alternatives i sortides. ”la Caixa” és aliena als termes i a les condicions d’aquesta oferta de viatges, incloent-hi el període
de vigència, i a les relacions comercials i contractuals que se’n derivin, ja que només es limita a facilitar-hi l’accés. Per a
qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, truqui al 902 181 840 (Barceló Viajes, SL,
carrer de Josep Rover Motta, 27, 07006 Palma. CIF: B07012107. Organització tècnica: BAL005 M/M).
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Allotjament
Hotels HUSA
20% de descompte sobre la millor tarifa disponible a
www.husa.es, per a qualsevol hotel de la cadena Husa.
Informació i reserves al 902 100 710 o a www.husa.es. En aquest últim
cas, cal indicar els codis de la promoció a l’apartat “IDENTIFICARSE;
usuari: clubahora / contrasenya: clubahora”.

Hotelopia
12% de descompte en l’estada que triï entre més de 40.000
hotels de tot el món.
Informació i reserves a http://whitelabels.hotelopia.com/
ClubAhoraPermanente (el 12% de descompte ja s’aplica en aquest web)
o al 902 430 419.

Meliá Hotels International
7% de descompte sobre la millor tarifa disponible a qualsevol
dels hotels de la cadena Meliá Hotels International a tot el món:
Meliá, Gran Meliá, Tryp, Me, Innside, Paradisus i Sol.
Informació i reserves al 902 100 763 o a kareservas@melia.com. Codi
promocional: 601088.

NH Hoteles
10% de descompte sobre la millor tarifa disponible sense
reserva anticipada, i fins i tot un 25%14 de descompte amb
reserva anticipada i prepagada a NH Hoteles d’Espanya,
Andorra i Portugal, i millora a habitació superior.15
Consulti les condicions de la promoció Organizer al web
www.nh-hotels.com
Informació i reserves al 902 115 116 o a reservas@nh-hotels.com identificantse com a client amb el codi 23355366.

14. Subjecte a les condicions de la tarifa Organizer. 15. Subjecte a disponibilitat.
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Aldeatour
10% de descompte per a dues o més nits d’allotjament a
Aldeatour i en bons de regal de turisme rural (Bonoaldea).
Informació i reserves al 902 363 301 o a www.aldeatour.com/clubahora

Ruralka
Escapada 2x1. Dues nits al preu d’una en règim
d’allotjament i esmorzar per a dues persones, per bescanviar
de diumenge a dijous. Per beneficiar-se d’aquesta promoció,
triï un hotel a www.ruralka.com/promociones/clubahora
Reservi trucant al 902 012 637 o enviant un correu electrònic a
reservas@ruralka.com identificant-se com a client del Club Ara quan
faci la reserva.

Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013, subjectes a disponibilitat. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.
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Transport
Avis
15% de descompte en el lloguer de vehicles sobre la tarifa
web d’Avis.
Indiqui el codi promocional AWD-O51 9902 en fer la reserva al 902 135 531
o introdueixi aquesta clau en el camp “AWD” a www.avis.es

Hertz
15% de descompte en la tarifa de cap de setmana i 10% de
descompte en la resta de tarifes.
Per aconseguir el descompte, haurà d’indicar el codi promocional 760995 en
el camp “CDP” a www.hertz.es o trucant al 902 402 405.

Baleària
20% de descompte als bitllets de vaixell, en qualsevol línia
de Baleària, presentant el carnet del Club Ara.
Informació i reserves al 902 160 180 o a info@balearia.com

Trasmediterránea
Fins a un 25% de descompte sobre la tarifa general, en la
compra de bitllets d’anada o anada i tornada en cabina doble
en rutes a les Canàries.
Fins a un 25% de descompte sobre la tarifa general, en la
compra de bitllets d’anada i tornada en cabina doble en rutes
a les Balears.
Consulti les condicions a www.tagtravelling.com/ClubAhora
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Grup Avanza
30% de descompte de dilluns a dijous i 15% de descompte
de divendres a diumenges en comprar el bitllet a la pàgina
web www.avanzabus.com/clubahora2 (el descompte ja és
aplicat en aquest web).

Confort Auto
20% de descompte en la mà d’obra en operacions de
pneumàtics i 10% de descompte en productes Confort Auto.
Consulti els 700 punts de venda de Confort Auto a www.confortauto.com

Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013, subjectes a disponibilitat. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.

95798 Catalogo Club Ahora A5 CAT.indd 35

24/01/13 12:40

Entreteniment
Convidi la família a passar un dia inoblidable, gràcies als descomptes exclusius en
parcs temàtics que el Club Ara posa a la seva disposició.

PortAventura Hotels
10% de descompte sobre la millor tarifa disponible en
habitació estàndard, en règim d’allotjament i esmorzar, als
hotels PortAventura, Carib, Gold River i El Paso. Al preu s’inclou
l’entrada al parc durant l’estada.
Per fer la reserva és imprescindible16 trucar al 902 202 220.

PortAventura Park
20% de descompte sobre l’entrada d’un dia d’adult, júnior
o sènior al parc.
Compra a les taquilles o a través de Ticketmaster.17

PortAventura Aquatic Park
10% de descompte sobre l’entrada d’un dia d’adult, júnior
o sènior a PortAventura Aquatic Park.
Compra a les taquilles o a través de Ticketmaster.17

Terra Mítica
10 € de descompte en entrades d’adult i 8,5 € de descompte
en entrades júnior.
Compra d’entrades a la taquilla. Oferta vàlida segons el calendari del parc.18

16. Màxim dues habitacions per reserva i subjecta a disponibilitat de la tarifa. Oferta no acumulable a altres promocions.
17. Oferta vàlida per a un màxim de quatre entrades per compra, segons el calendari del parc. No acumulable a altres
ofertes, promocions ni descomptes. 18. Vàlid per al titular de la targeta i fins a quatre acompanyants.
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Mundomar
10 € de descompte en entrades d’adult i 8 € de descompte
en entrades júnior.
Compra d’entrades a la taquilla. Oferta vàlida segons el calendari del parc.18

Aqualandia
10 € de descompte en entrades d’adult i 8 € de descompte
en entrades júnior.
Compra d’entrades a la taquilla. Oferta vàlida segons el calendari del parc.18

Isla Mágica Sevilla
Beneficiï’s de 5 € de descompte en la compra de les entrades
de dia complet a les taquilles d’Isla Mágica.
Imprescindible entregar el cupó.19

La Vida es Bella
18% de descompte a qualsevol pack experiència de
La Vida es Bella (gurmet, aventura, benestar, estades,
multiexperiència) adquirit a través de www.lavidaesbella.es,
introduint el codi promocional 18CLUB13 en el moment de
cursar la compra on-line.
Més informació trucant al 902 881 370 o a través de www.lavidaesbella.es

19. Cal que es baixi el cupó a http://portal.laCaixa.es/ClubAra
Per gaudir d’aquests descomptes, s’haurà d’identificar mitjançant el carnet del Club Ara.
Ofertes vigents fins al 31-12-2013, subjectes a disponibilitat. Ofertes no acumulables a altres promocions o bonificacions.
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Compra Estrella
Fins a un 25% de descompte en una àmplia selecció de productes pensats per a
vostè. A més, si ho vol, els podrà adquirir en còmodes terminis. Consulti a la seva
oficina de ”la Caixa” les diverses opcions de finançament.

Televisor de 32” LED Philips 32 PFL 3807H
7% de descompte.20 Preu de l’oferta: 419 €. PVP: 449 €
Per gaudir a casa d’imatges en alta definició. Amb auriculars de
regal per no molestar els qui l’envolten.

AURICULARS
DE REGAL

Telèfon Mòbil Panasonic KX-TU311
15% de descompte.20 Preu de l’oferta: 87,15 €. PVP: 102 €
Amb tecles grans i amb relleu, tecla de trucada directa a números
d’emergència i altres prestacions. Compatible amb audiòfons.

Bicicleta estàtica Salter PT-0091
14% de descompte.20 Preu de l’oferta: 249 €.

PVP: 289 €

Amb sistema de fre magnètic sense manteniment, pedaleig
suau en vuit nivells i seient amb regulació vertical i horitzontal.

Aparell de massatge de shiatsu Homedics SBM-300HA
25% de descompte.20 Preu de l’oferta: 149 €.

PVP: 199 €

Aparell de massatge de shiatsu amb calor relaxant que ajuda
a reduir la rigidesa i la tensió musculars i amb dos tipus de
massatges: shiatsu i rolling.
Consulti les condicions de la promoció i altres ofertes especials
a www.compraestrella.com

20. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa (NIF: A58481730). Oferta vàlida a la península i Balears fins al 31-12-2013.
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Punts Estrella
Amb la targeta financera del Club Ara, podà acumular Punts Estrella i bescanviar-los per
regals del catàleg.

Pastiller
150 Punts Estrella

Clauer amb moneda per
er al
carret d’anar a comprarr
200 Punts Estrella

Portatargetes
de pell

Conjunt de termos
i tasses

375 Punts Estrella

1.475 Punts Estrella

Collaret de perles
barroques Arla

Telèfon Doro
PhoneEasy

2.900 Punts Estrella

4.675 Punts Estrella

Pot trobar aquests articles i molts altres al catàleg de Punts Estrella o a
www.laCaixa.es/puntsestrella
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“Ara estic connectat”
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Sempre en contacte

Un nou portal a internet, pensat per a vostè
A www.laCaixa.es/ClubAra trobarà un espai exclusiu per mantenir-se sempre
informat de tots els descomptes especials, les novetats de la comunitat i les
activitats de l’Obra Social o sobre com bescanviar els seus Punts Estrella per
regals.
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Comunitat Club Ara: obri’s a un nou món
Una de les novetats més importants que li oferim és la Comunitat Club Ara:
un entorn social a internet al qual podran accedir totes aquelles persones que
pertanyin al club.
En definitiva, una porta a un món nou!

Trobi gent
En poques passes, localitzi persones amb
els seus mateixos interessos, parli amb
elles i organitzi’s l’agenda com vulgui.
Comparteixi interessos
Participi en grups on trobarà gent a
qui li interessi el mateix que a vostè.
Comparteixi receptes de cuina,
recomani llibres, trucs o el que triï.
Organitzi’s l’agenda
Descobreixi tota l’oferta cultural i de
lleure del Club Ara del seu voltant i
localitzi persones amb qui quedar.
Accedeixi a continguts exclusius
Tindrà accés a tota la informació i estarà
a l’última sobre les notícies del club.
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Totes les persones registrades disposaran d’una pàgina personal o perfil i
podran visitar els perfils d’altres membres. La Comunitat Club Ara és el seu
espai per relacionar-se o interactuar amb altres usuaris, poder compartir les
fotos preferides i consells sobre salut, lleure, cuina...
Donar-se d’alta és fàcil i gratuït: només cal que entri a
www.laCaixa.es/ClubAra, faci clic a l’apartat “Comunitat Club Ara” i,
en unes passes, ja gaudirà d’aquest espai exclusiu per a vostè.

www.laCaixa.es/ClubAra
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Índex

Solucions financeres
Aquí trobarà avantatges i promocions financeres que li faran la vida una mica més
fàcil. Pàg. 7, 8 i 9.

Avantatges per tenir més benestar

Telèfon de
24 hores

900 202 015

ActivaLaMent

pàg. 11

15% de dte.

pàg. 12

15% de dte.

pàg. 14

10% de dte.

pàg. 14

10% de dte.

pàg. 16

15% de dte.

pàg. 16

Fins a un
30% de dte.

pàg. 17
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pàg. 17

Despertar amb
un somriure
pàg. 12

Fins a un
35% de dte.
pàg. 15

Fins a un
8% de dte.
pàg. 16

Fins a un
20% de dte.
pàg. 18

Voluntariat
pàg. 13

20 € / 30 €
de dte.
pàg. 15

10% de dte.
pàg. 16

10% de dte.
pàg. 18

30% de dte.
pàg. 14

Fins a un
50% de dte.
pàg. 15

20% de dte.
pàg. 17

10% de dte.
pàg. 19

24/01/13 12:41

45

10% / 50%
de dte.

10% de dte.

pàg. 19

pàg. 19

10% de dte.
pàg. 19

Un any extra
de garantia
pàg. 20

10% de dte.
pàg. 20

Avantatges en formació i cultura

Ordinador
portàtil o iPad

50% de dte.

pàg. 23

20% de dte.

pàg. 24

50% / 10%
de dte.
pàg. 24

Fins a un
15% de dte.
pàg. 24

30% de dte.
pàg. 25

Programes
i tallers

pàg. 25
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Avantatges en lleure

Cinema a 2 €
pàg. 29

Fins a un
25% de dte.

Ofertes en
viatges
pàg. 30 y 31

10% de dte.

pàg. 32

20% de dte.

pàg. 33

Fins a un 25
25%
de dte.

pàg. 34

20% de dte.

pàg. 34

10% de dte.

pàg. 36

5 € de dte.

pàg. 36

18% de dte.

pàg. 37

pàg. 37

20% de dte.
pàg. 32

Escapades 2x1
pàg. 33

30% de dte.
pàg. 35

10 € de dte.
pàg. 36

Fins a un
25% de dte.
pàg. 38

12% de dte.
pàg. 32

15% de dte.
pàg. 34

20% de dte.
pàg. 35

10 € de dte.
pàg. 37

7% de dte.
pàg. 32

15% de dte.
pàg. 34

10% de dte.
pàg. 36

10 € de dte.
pàg. 37

Punts Estrella
pàg. 39

Sempre en contacte
Descobreixi un espai per mantenir-se al dia de totes les novetats del club i compartir
interessos amb altres usuaris. Pàg. 41, 42 i 43.
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Nou Pack d’Avantatges

Descomptes perquè gaudeixi més del seu temps
A més de tots aquests avantatges ja pot sol·licitar a la seva oficina el nou
Pack d’Avantatges del Club Ara,21 on trobarà múltiples ofertes i descomptes
pensats per ajudar-lo en el seu dia a dia:
48 cupons de descompte per ajudar-lo a estalviar en les compres diàries.
83 cupons amb ofertes i descomptes d’oci, salut, benestar, formació i
cultura perquè gaudeixi més del seu temps.

21. Subjecte a disponibilitat d’existències (100.000 unitats).
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Mod. 001-5111828-07

NRI: 552-2013/9681

Informi-se’n a
les nostres oficines
o a www.laCaixa.es/ClubAra
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