Establiments col·laboradors
Llibreria Ferrer
Mapfre
Perruqueria Neus
Mitja mitjó
Olga perruquera
Can Ladis
TRS perruquers
Petro Pintó
Farmàcia Calduch

Farmàcia Vilardell
Cal La Belén
Benet Prat Joiers
Parèntesi
El raconet de les
emocions
La mar de bo
Silhouet
La Flor del Pirineu

Premis
2 paquets de 2 entrades per a espectacles de la
programació de primavera al Teatre Casal Cultural
2 paquets de 2 entrades pel concert de SUU al
Pavelló d’Esports
2 paquets de 2 entrades per als propers
espectacles de Xarxa

Protecció de dades. Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran
tractades per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne
el resultat, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès públic.
Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la
política de gestió documental de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Podeu exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i
presencialment o per correu postal al Registre General de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Gimcana de la Festa de l’Arròs
Descobreix les imatges
amagades als comerços

Com funciona:
A cadascun dels establiments col·laboradors podràs
trobar fotografies històriques de la Festa de l'arròs
conservades a l'Arxiu. Observa-les amb deteniment,
busca cada un d'aquests detalls i anota a sota a quin
comerç l'has trobat. Si n'aconsegueixes 10 podràs
intercanviar la teva butlleta per l'auca de la Festa de
l'Arròs. Tens temps fins al 26 de febrer.

Retalla la butlleta i entrega-la a la Biblioteca, el Nexe, l'àrea de
Cultura o a l'Ajuntament i entraràs al sorteig de molts premis.
El 4 de març realitzarem el sorteig i contactarem amb
vosaltres en cas de ser els guanyadors.
Nom:
Telèfon:

