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Cuida’t la vista i l’oïda: 
òptica, audició i oftalmologia

Febrer de 2021
Descomptes per l’afiliació de CCOO de Catalunya

ARENSE ÒPTICA & AUDIOLOGIA (dos centres a Barcelona)
Òptica: descomptes des d’un 30 % fins a un 75 %. Centre auditiu: descomptes des 
d’un 35 % fins a un 50 %. Per a l’afiliació acreditada de CCOO: descompte del 20 % 
sobre els descomptes anteriors.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2979

CENTRE ÒPTIC DEL BAGES (Manresa i Sant Vicenç de Castellet)
Descompte del 40 % sobre muntures i vidres graduats, i del 30 % en ulleres de sol.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=719

INSTITUT AUDITIU SALESA (Barcelona)
20 % de descompte a les adaptacions binaurals (dos) d’audiòfons i del 10 % a les 
adaptacions monoaurals (un). Revisions auditives gratuïtes. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=365 i
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1398

OI2 CENTROS AUDITIVOS
S’està tancant un acord amb Amplifon, actuals propietaris de GAES i Oi2, amb les 
següents condicions: descompte del 25 % en la compra d’audiòfons i d’un 10 % 
a la resta de productes. Prova gratuïta dels audiòfons de fins a trenta dies sense 
compromís. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1598

ÒPTICA AGUSTÍ (Girona)
Descompte del 20 % en ulleres graduades i de sol, i del 10 % en lents de contacte
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2458

ÒPTICA BOIRA (Barcelona)
40 % de descompte en muntures i vidres graduats de totes les millors marques. 20 
% de descompte en audiòfons, lents de contacte i ulleres de sol.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=248

ÒPTICA MATARÓ (Mataró)
20 % de descompte a tot. Oferta d’ulleres completes des de 59 euros. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=196

ÒPTICA MILENT (centres a Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llagostera, 
Anglès, Vidreres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Banyoles)
Descompte del 30 % en ulleres graduades i de sol, i del 15 % en lents de contacte.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3640

ÒPTICA SANABRE (Barcelona)
35 % de descompte sobre els preus. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=368 i
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=385

VILA VISIÓ (Vilafranca del Penedès)
40 % de descompte en muntures, vidres graduats, audiòfons i lents de contacte 
(color no incloses).
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=467

VISTAOPTICA (centres a Badalona, Barcelona, Castellar del Vallès, Cornellà de 
Llobregat, Gavà, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Rubí, Sabadell, Sant 
Cugat del Vallès, Vic i Olot)
Ulleres graduades per 49 euros i progressives per 149 euros, 50 % de descompte en 
muntures de diverses marques, paquet semestral de lents de contacte a 39 euros. 
Audiòfons: 50 % de descompte i altres ofertes.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3658

ABANZIS - INSTITUT OFTALMOLÒGIC Castanera (Barcelona)
Preus des de 550 euros/ull en operació làser de la miopia, hipermetropia i/o 
astigmatisme; des de 850 euros/ull en operació làser de la vista cansada, i des 
de 1.690 euros/ull en cirurgia de cataractes i de la vista cansada. El preu inclou 
intervenció, revisions fins a l’alta i informe d’alta. 
Vegeu-ne més informació a: 
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1202

CLÍNICA BAVIERA (diverses ciutats)
5 % de descompte a gairebé tots els tractaments. Cirurgia refractiva làser: 800 
euros/ull. La primera consulta és gratuïta. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3558

ICO OFTALMOLOGIA (dos centres a Barcelona)
700 euros/ull en operacions de miopia, hipermetropia o astigmatisme; 1.200 
euros/ull en operacions de cataractes, i 1.800 euros/ull en operacions de vista 
cansada. 15 % de descompte a la resta de tractaments.
Primera visita de valoració gratuïta.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=231 i
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1098
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