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Els guanyadors de la campanya dels “Barris Antics” són: 

 

Guanyador/ra  Se'n va a…  El premi inclou:  Botiga premiadora 

Alba Santamaria Figuls Mediona 
Visita guiada a al celler de Mas Rodó + Visita a la cerveseria 

artesana “agullons” + Visita al Castell de Mediona + Dinar a un 
restaurant del municipi 

Casablanca Moda 

Anna Alabau Aumatell Mollerussa 

Visita guiada a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell + 20 
Moll€uros (moneda exclusiva de Mollerussa Comercial) a les 

botigues adherides a la campanya “Aquest establiment 
accepta moll€uros + Dinar en un dels restaurants de la Zona 

+Visita al Museu de Vestits de Paper + Visita guiada a la 
fàbrica de vinagres de Cal Badia “Castell de Gardeny”, on 

també ens oferiran un tast de vinagres 

Llibreria Anglada 

Anna Febrer Casanova Solsona 
Visita guiada per nucli antic, la catedral i el Pou del Gel + Dinar 

a un restaurant de Solsona + Val per un producte típic de 
pastisseria + Un joc de memòria de Solsona 

Casa Mir 

Anna Valls Capdevila La Pobla de Segur 
Una nit d’hotel per a dues persones amb esmorzar + Un lot de 

productes locals + Una visita guiada a la Casa Mauri + Una 
visita a la fàbrica de Licors Portet 

Imaigvic 
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Guanyador/ra  Se'n va a…  El premi inclou:  Botiga premiadora 

Carles García Amat Besalú 

Entrada al recinte "Besalú Medieval" vàlida per dos dies (29 i 
30 agost) per dues persones.+ Accés a totes les visites guiades 

que es faran durant el dia + Dinar per a dues persones a la 
Taverna del seny o bé sopar medieval + Obsequi d’una ratafia 

de Besalú guanyadora del concurs local anual. 

CINC 7 MAC 

Carles Generó Masmitjà La Selva del Camp 
Una nit d'allotjament en una casa rural i esmorzar per a 2 

persones + entrada a l'spa municipal + visita guiada al Castell 
de Paborde 

MANS, 
Osteopatia&Fisioteràpia 

Cristina Casadesus Olucua Sant Pere de Torelló 
Esmorzar de forquilla al Santuari de Bellmunt (per a 2 

persones) o bé un dinar a qualsevol restaurant del poble + 1 
lot d'embotits de St. Pere 

Manli 

Elisabet Pladevall Mir Sant Quintí de Mediona 

Visita guiada pel municipi per a 2 persones + Esports 
d'aventura a Les Deus pels més agosarats + Dinar per a 2 

persones en un restaurant del municipi + bossa de 
carquinyolis quintinencs 

Viatges Ala Delta 

Emili Bayon del Puerto Artesa de Segre 
Lot de productes + Visita guiada al nucli antic + Dinar a un 

restaurant de la zona + Visita guiada a Seró, espai transmissor 
del túmul megalític (premi per a 2 persones) 

Bolsos Masallera 

Emilia Duran Pladevall El Vendrell 

Aula Aquàtica al port de Coma-ruga + Snorkeling a la reserva 
marina de la Masia Blanca + Dinar al restaurant Xaloquell + 

Visita a Vil·la Casals + Visita guiada pel nucli històric i al Museu 
Deu 

Pastisseria Amblàs 
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Guanyador/ra  Se'n va a…  El premi inclou:  Botiga premiadora 

Eva Masramon Martín Cervera 
Visita guiada als monuments de Cervera + Visita a l’espai 

expositiu Marc Màrquez + Dinar a un restaurant per a dues 
persones + Lot de productes locals 

T52 

Inma Vallbona Pujol Centelles 

Una ampolla de Ratafia embruixada elaborada pel guanyador 
del concurs de ratafia de l’any 2014 + Un esmorzar per a dues 

persones a qualsevol bar i/o restaurant + Visita al mercat 
setmanal 

Farmàcia Vilaplana 

Joan Guadall Colomer Sant Hipòlit de Voltregà 

Dues entrades per gaudir d’un dels espectacles que ofereix la 
programació estable del Teatre municipal de Sant Hipòlit de 

Voltregà.+ Obsequi del llibre “Sant Hipòlit de Voltregà, 
l’empenta d’un poble”, un recull històric i actual que us 

permetrà conèixer indrets i peculiaritats del nostre 
encantador municipi 

Vicreu 

Jordi Solerdelcoll Rafús  Calafell 
Una estada de dos dies (amb una nit d’hotel) a Calafell per a 

dues persones + Obsequis locals + Visites culturals 
Carnisseria Munt d´Or - Gurb 

Judit Cunill Serralvo Figueres 
Visita Guiada "La Figueres de Dalí" (inclou Museu Dalí) + Dinar 

a un restaurant del centre + Xec  regal de 20€per anar de 
compres 

La Botigueta Dolça 

MªDolors Crusellas Julià Llagostera 
Visita guiada al nucli antic durant la Fira del Batre (26/07/15) 

+ Lot de productes + esmorzar a la fira 
SELVA 
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Guanyador/ra  Se'n va a…  El premi inclou:  Botiga premiadora 

Magda Serramià Margenat Torelló 

Una visita guiada per tot el Nucli Antic del Poble + Una visita 
al Museu de la Torneria + Dinar en un dels nostres restaurants 

tot degustant la cuina de mercat típica de la nostra zona + 
Dues entrades per la sessió de clausura de la 33a edició del 

Festival de Cinema de Muntanya 

Rat Buf 

Maite Garcia Arastia Valls 
Visita guiada al campanar més alt de Catalunya i al celler 

modernista de Nulles + Tast de vins adernats (premi per a 2 
persones) 

Montanyà 

Mercè Bassols Sala L'Arboç 

Visita a La Giralda + Visita al Museu de Puntes al Coixí de 
L’Arboç + Lot de productes arbocencs format per una ampolla 
de vi de la nostra Cooperativa Agrícola, una bossa de dolços 

Boixets de la Pastisseria La Confiança, un producte càrnic 
d’Embotits Bundó, un llibre “Les Puntes de Coixí a L’Arboç” i 
un llibre “Petita història de l’abat de Montserrat Aureli Maria 

Escarré” + Dinar a un restaurant ubicat al nucli antic de 
L’Arboç 

Bruguer Pastisser 

Miriam Clopes Coll Lleida 

Dinar per a 2 persones a la Bodega -Restaurant Blasi del 
Centre Històric + Targeta EMOCITY: Targeta que ofereix 
importants visites, descomptes i gratuïtats en comerços, 

restaurants, monuments, oci... durant 48 hores 

OKEY 
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Guanyador/ra  Se'n va a…  El premi inclou:  Botiga premiadora 

Montse Rovira Soler Roda de Ter 
Visita guiada de la ruta literària de Miquel Martí i Pol + Un 
exemplar de la guia + Dinar per a dues persones a un dels 

restaurants del poble 
Perfumeria Júlia 

Montserrat Prat Vila Berga 
Visita guiada " Terra de Càtars i Templers - Queralt" + lot de 

productes 
Carrera Vic Polígon 

Pere Vinyet Benito Hostalric 
Visita guiada a la vila + Tastet de plats cuinats + lot de 

productes locals 
Xarcuteria Molas 

Rosa Mª Valladolid Báñez Vilanova del Camí 
Caminada pel Parc Fluvial i zona dels esgavellats + DVD de 

Vilanova del Camí + Dinar per a 2 persones 
Forn del Mercadal 

Rosa Roma Puig La Bisbal d'Empordà 
Visita guiada pel nucli antic i el Castell Palau + un àpat per a 2 

persones + una demostració de torn de ceràmica 
Calçats Ocapi 

Sara Santigosa Creus Sant Feliu de Codines 
Entrada per visitar "El Cim d'Àligues" + Entrada a l'Espai 

Natural "Sant Miquel del Fai" + 2 entrades al museu "Can 
Xifreda" 

Franquesa Moda 

Sílvia Aumatell Portet Tortosa 

Un lot de productes típics de la ciutat de Tortosa + L’obtenció 
de la targeta “Tortosa Card”, que inclou l’entrada gratuïta a 
tots els espais de visitables de la ciutat: Catedral de Santa 

Maria i exposició permanent, Museu de Tortosa, Jardins del 
Príncep, ... + Dues entrades a escollir dels espectacles de la XX 

Festa del Renaixement. 

Perfumeries Casals 
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Guanyador/ra  Se'n va a…  El premi inclou:  Botiga premiadora 

Teresa Carreras Álvarez Caldes de Montbui 
Dinar a un restaurant per a dues persones + Bany termal al 
Safareig + Visita guiada pel nucli antic + Entrada al museu 

Thermalia + Lot de productes típics 
Can Vilada 

Toni Cañete Linares Ulldecona 

Visita guiada al Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de 
l'Arión + Visita guiada al Castell Medieval d'Ulldecona + Dinar 
conjunta a l'Ermita de la Pietat, mirador privilegiat de la Foia 
d'Ulldecona + visita guiada al Conjunt Rupestre " Abrics de 

l'Ermita", Patrimoni Mundial de la Humanitat de la UNESCO 

Multiopticas 

 

Moltes felicitats a tots! 


