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S'amplia la llista de comerços que col·laboren a la panera de Cugat.cat
Les col·laboracions dels comerços locals a la panera de
Cugat.cat s'amplia amb les incorporacions de El Mesón i
Carlota's. Els dos establiments completen una llista de prop
d'una vintena de botigues que contribueixen en una panera
que, enguany, suma torrons, dinars, sopars, un curs de cuina i
un quilo de llagostins, entre d'altres productes. Per
participar-hi, els interessats han d'escriure el seu desig per al
2012 en un espai especial que s'ha activat al web de Cugat.cat.

Cugat.cat sortejarà el 22 de desembre una panera de Nadal amb els regals que segueixen aportant diferents
establiments de la ciutat i que inclou un gall dindi, un dècim del sorteig de la rifa del Nen, torrons, lots de
llibres i una safata de canalons, entre d'altres.
El sorteig es farà el 22 de desembre al matí al magazín 'Sant Cugat a Fons' de la Ràdio de Sant Cugat (91.5
FM), dirigit per Sergi Alemany i Sergio Morales.
El lot, que encara està creixent gràcies a les aportacions dels comerços locals, inclou també un tortell, una
safata de mandonguilles, dues ampolles de vi, una safata de croquetes d'escalivada, un curs de cuina i uns vals
de 30 euros per articles de pastisseria, a més d'un lot de llibres de les editorials Rosa dels Vents i DeBolsillo.
LLISTAT DE COMERÇOS ADHERITS
1. Torrons Pros 1 Teula/ 1 barra de torró de crema
2. Terra Dolça Sopar per a dues persones
3. Fruites i verdures Carmeta 1 safata de canelons de bolets i 1 de verdures
4. El Meson Dinar per dues persones de dilluns a divendres
5. Celler Cal Caballu Una ampolla de vi i dues de cava
6. Pastisseria Sàbat 3 barres de torró de nou disseny
7. Carnisseria Alfons Safata de canalons i mandonguilles
8. Carnisseria Tubau 1 quilo de costelles de xai
9. Restaurant Cal gerrer Sopar per a dues persones
10. Pastisseria Roura 3 barres de torró i 1 bossa de polvorons
11. Vins Noé 2 ampolles de cava
12. Adm. Loteries Monestir 1 dècim de la loteria de reis
13. Cookiteca 1 curs de cuina
14. La viti 6 ampolles de cava
15. Tea Shop 1 tassa de te, un saquet de te i unes galetes
16. Punt del Peix 1 quilo de llagostins
17. Carlota's Paquet de galetes de Nadal
18. Pastisseria Vall d'Or 1 tortell de reis familiar
19. Rosa dels Vents i DeBolsillo 1 lot de llibres
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