Cugat.cat / noticies
El guanyador de la panera de Cugat Mèdia s'emporta 400 euros en regals
Cugat Mèdia ha entregat aquest dijous la panera de Nadal,
valorada en 400 euros, al guanyador, Josep Jiménez. La
directora del mitjà, Mònica Lablanca, ha fet entrega a
l'afortunat, que s'emporta un lot amb obsequis dels comerços
de la ciutat que inclou un massatge, torrons, vins i caves,
loteria i entrades pel cinema, entre d'altres. Enguany han
participat 500 persones al concurs, que és ja una iniciativa
consolidada del mitjà de Sant Cugat.

Com ha explicat Jiménez durant l'entrega del premi, "ha estat una sorpresa molt gran" i una alegria, que
gaudirà aquests dies.
Per la seva banda, la directora de Cugat Mèdia, Mònica Lablanca, ha agraït la col·laboració dels comerços,
especialment en un any "difícil" com aquest. Els comerciants locals han respost com sempre per participar en
aquesta tradició que "espera molta gent".
Aquests són tots els regals que inclou la panera de Nadal de Cugat Mèdia d'aquest any:
1. Administració Loteries Monestir: un dècim de la rifa de Reis.2. Carnisseria Delicatessen Argentina: una
graellada argentina per a 6 persones.3. Carnisseries Sagarra: un pollastre farcit.4. Celler Cal Caballu: una
ampolla de vi i dues de cava.5. Cinemes Sant Cugat: cinc entrades dobles.6. La Bottega: lot de productes
italians.7. Magicbox: el Headquarters de SUPERTHINGS i el joc de taula Chef Umami.8. Mans de Sant: un
massatge terapèutic de 45 minuts.9. Pastisseria Dolç: un panettone de Nadal.10. Pastisseria Sàbat: tres barres
de torró de nou disseny.11. Petritxol Sant Cugat (C/Plana de l'Hospital): un esmorzar o berenar per a dues
persones. 12. Tea Shop: una tassa, un saquet de te i unes galetes.13. Teca Sàbat: una coca salada Teca
Sàbat.14. Torrons Pros: una teula i una barra de torró de crema.15. Vinalium: una ampolla de vi Magnum de
La Rioja.16. Vins Noé: dues ampolles de cava.
Josep Jiménez: Vaig dir, em sembla que us heu equivocat, però era jo. Va ser una sorpresa molt gran.
Mònica Lablanca: Som conscients que l'espera molta gent. Ha estat un any complicat per a tothom i tot
i així els comerços de la ciutat han respost com cada any. Estem satisfets de la seva implicació i que
hagin volgut col·laborar.
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