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Els guanyadors de la campanya del mes de maig són:
Guanyador
Assumpta Amblas Rovira

Carme Fabré Casaramona

Carme Jorda Capdevila

Carme Turró Calvet

Ester Vaqué Cruselles

Botiga Premiadora

Premi

Carnet

Massatge Corporal + Mutlitherapy a
NEUS TORDERA FISIOTERÀPIA

Lot de productes de DIETÈTICA IRIS
a escollir entre:
- Un lot de productes de la casa Natura
Sibèrica: Una crema de mans, un tònic facial,
un gel de dutxa vitaminat, un xampú per a tot
tipus de cabell i un oli dauric corporal
Perfumeria i Ganiveteria Can Bofill
- Un lot de productes ecològics: Infusions
Yogui Tea, Melmelada de pebrot vermell,
quinoa real, xocolata amb maduixes, xocolata
amb ametlles, suc de poma, espaguetis de
quinoa, galetes de muesli, vi negre Lignum
- Una sessió d’acupuntura amb Mercè Naudi
Tractament d'Osteopatia a
Teixits Bascompte
MANS, OSTEOPATIA & FISIOTERÀPIA
Lot de productes CAMÍ RURAL:
Un vi negra ecològic, un té o infusió, una
xocolata ecològica, un brou ecològic, una
Fundació Mil·lenari
melmelada ecològica, un paté ecològic amb
crostons sense gluten, un oli de primera
premsada i una pasta de 3 colors ecològica.
Insignia

Tractament de Fisioteràpia a
MANS, OSTEOPATIA & FISIOTERÀPIA
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Guanyador

Jose Maria Valencia Plata

Liberata Vila Riera

Liseth Gonzales Poty

Botiga Premiadora

Òptica de l´Ambulatori

Sistema Eduard Perruquers

Xarcuteria Molas

Premi
Lot de productes ARTIPÀ (Panera 3)
1 pa d'espelta amb aigua de mar, 1 d’espelta
amb cereals, 1 de kamut amb chia, 1 de
tritordeum amb gallaret, 1 pa de fajol i 1 de
blat semi integral (Totes les peces son de 1/2 i
elaborats amb llevat mare sense additius),
200gr de cookies d'espelta, 200gr de galetes
de nabius i poma i 1 fuet ecològic de la gleba.
Lot de productes de DIETÈTICA IRIS
a escollir entre:
- Un lot de productes de la casa Natura
Sibèrica: Una crema de mans, un tònic facial,
un gel de dutxa vitaminat, un xampú per a tot
tipus de cabell i un oli dauric corporal
- Un lot de productes ecològics: Infusions
Yogui Tea, Melmelada de pebrot vermell,
quinoa real, xocolata amb maduixes, xocolata
amb ametlles, suc de poma, espaguetis de
quinoa, galetes de muesli, vi negre Lignum
- Una sessió d’acupuntura amb Mercè Naudi
Lot de productes de DIETÈTICA IRIS
a escollir entre:
- Un lot de productes de la casa Natura
Sibèrica: Una crema de mans, un tònic facial,
un gel de dutxa vitaminat, un xampú per a tot
tipus de cabell i un oli dauric corporal
- Un lot de productes ecològics: Infusions
Yogui Tea, Melmelada de pebrot vermell,
quinoa real, xocolata amb maduixes, xocolata
amb ametlles, suc de poma, espaguetis de
quinoa, galetes de muesli, vi negre Lignum
- Una sessió d’acupuntura amb Mercè Naudi
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Guanyador

Lluïsa Rovira Puente

Manuela Bernal Perez

Botiga Premiadora

Pretty

Bolsos Masallera

Mar Segret Pons

Singular

Mar Vidal Casado

Benetton 012

Maria Rosa Parareda Oriol

Brunni

Premi
Lot de productes ARTIPÀ (Panera 1):
1 pa d'espelta amb aigua de mar, 1 d’espelta
amb cereals, 1 de kamut amb chia, 1 de
tritordeum amb gallaret, 1 pa de fajol, 1 de
blat semi integral (Totes les peces son de 1/2 i
elaborats amb llevat mare sense additius),
una coca de forner, 6 magdalenes d'espelta i 1
most d’ull de llebre.
Lot de productes GRANEL
Cistell amb risotto de ceps, pasta integral,
fruita deshidratada, fruits secs, galetes,
cereals d'esmorzar, oli d'oliva i bossa de cotó
de Granel.
Lot de productes CAMÍ RURAL:
Un vi negra ecològic, un té o infusió, una
xocolata ecològica, un brou ecològic, una
melmelada ecològica, un paté ecològic amb
crostons sense gluten, un oli de primera
premsada i una pasta de 3 colors ecològica.
Lot de productes ARTIPÀ (Panera 2)
1 pa d'espelta amb aigua de mar, 1 d’espelta
amb cereals, 1 de kamut amb chia, 1 de
tritordeum amb gallaret, 1 pa de fajol i 1 de
blat semi integral (Totes les peces son de 1/2 i
elaborats amb llevat mare sense additius), 1
cava maria i un casanoves brut de brut.
Lot de productes CAMÍ RURAL:
Un vi negra ecològic, un té o infusió, una
xocolata ecològica, un brou ecològic, una
melmelada ecològica, un paté ecològic amb
crostons sense gluten, un oli de primera
premsada i una pasta de 3 colors ecològica.
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Guanyador

Marta Bou Palanques

Montse Carrera Arimany

Botiga Premiadora

Carnisseria Munt d´Or - Gurb

Forn de pa Riera

Nuria Gómez Mundó

Gargamel Joguines

Núria Torres Llobet

Mª Carme Estilistes

Susanna Casellas Mesa

Cristalleria Colom Forever

Txell Madaula Dièguez

Natura Vic

Premi
Lot de productes GRANEL:
Cistell amb risotto de ceps, pasta integral,
fruita deshidratada, fruits secs, galetes,
cereals d'esmorzar, oli d'oliva i bossa de cotó
de Granel.
Lot de productes GRANEL:
Cistell amb risotto de ceps, pasta integral,
fruita deshidratada, fruits secs, galetes,
cereals d'esmorzar, oli d'oliva i bossa de cotó
de Granel.
Lot de productes NANA VIC:
Selecció de cereals, llegums, llavors i pasta de
la marca Nana, tot ecològic.
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Lot de productes NANA VIC:
Selecció de cereals, llegums, llavors i pasta de
la marca Nana, tot ecològic.
Lot de productes NANA VIC:
Selecció de cereals, llegums, llavors i pasta de
la marca Nana, tot ecològic.

Moltes felicitats a tots!

