
Premis, calendari de sorteig i condicions generals del premi 
 

 

Integrant Proposta premi  Data sorteig 

 
Celler Avgvstvs 

1 pack Gift Forvm, amb una 
seleccio de 3 vinagres + llibre 
de receptes + dues ampolles 
de vi Avgvstvs + 1 invitació 
per venir a fer una visita 
enoturística al nostre Celler 
sense càrrec. 

16 desembre 

Celler Sicus Pack de Vins del Celler 16 desembre 

Celler Partida Creus Pack de vins ecològics  16 desembre 

Celler Jané Ventura 1 Cavade Reserva Música 
Nature 2011 

1 Cava Reserva Música Rosé 
2011 

1 Cava  “Do” Gran Reserva 
2009 

 

16 desembre 

Cal Lluc Pack de melmelades 
variedades Cal Lluc 

7 de gener 

Calçot del Montmell Manat de 225 Calçots amb 
IGP Calçot de Valls 

7 de gener 

Torclum 1 Garrafa de 5 litres d’oli 
d’oliva verge Extra, 2 
ampolles de vidre oli d’oliva 
verge extra, 1 visita 
oleoturisme 

7 de gener 

 
Formatgeria Marvall 

Sortit de formatges de 
Penedès 

16 desembre 

Camp de la Sort 4 Pots de conserva de 
tomàquet natural (760cl) 
Una cistella de temporada 
valorada en 20€ 
Visita Guiada per l'hort 
ecològic (2h) 
 

16 desembre i 6 de gener 

Obrador Pastissers Sortit de Turrons i Panetone 
artesan 

16 desembre 

Restau- Lo Mam Descompte – 30 Euros 7 de gener 

Rest- Vell Papiol Descompte – 30 Euros 7 de gener 

Rest. Ull de Llebre Descompte – 30 Euros 7 de gener  

Rest. El Bosc Descompte – 30 Euros 7 de gener 

 

1. Tots el lots s’hauran d’anar a buscar al mateix celler o productor.  El guanyador es pot 

ficar en contacte amb el mateix productor per establir la data d’entrega. 

2. Els lots tindran un termini de dos mesos de caducitat per adquirir-los. 
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3. En el cas dels restaurants s’enviarà un comprovant del restaurant. El val de descompte 

tindrà una caducitat de 3 mesos. Es necessitarà reserva prèvia amb el restaurador per 

establir la disponibilitat. El descompte s’aplicarà al total de la factura, tant sigui menú 

o carta. 


