
SORTEIG DEL MES DE NOVEMBRE EN FAVOR D’UNA ENTITAT 
BENÈFICA DE GRÀCIA 
 
Sorteig de 8 xecs regal per valor de 25€ per a les persones guanyadores del 
sorteig que organitza l’associació Botigues de l’entorn del Mercat de l’Abaceria 
amb l'objectiu de promoure el comerç local i entrega del mateix import en 
efectiu al Rebost Solidari de Gràcia. 
 
Àmbit territorial: Barcelona ciutat 
 
Sorteig: Cada divendres del mes de novembre es sortejarà un xec pel valor de 
50 € entre tots els tiquets de compra dels comerços associats a l’entorn del 
mercat de l’Abacería. Per participar, un cop feta la compra, en la butlleta que et 
lliurarà el comerç hauràs d'indicar el teu nom, email i el teu número de telèfon i 
automàticament entraràs en el sorteig. D'aquests 50 € sortejats, el guanyador 
es durà 25 € que podrà gastar en el comerç de la butlleta guanyadora, i la 
quantitat restant es destinarà a l’entitat benèfica. 

 
Premis: Cada premi tindrà un valor total de 50€ que es distribuiran de la 
següent forma, 25€ per a la persona guanyadora i 25€ es destinaran a una 
entitat benèfica del barri de Gràcia.La persona guanyadora de cada premi 
podrà bescanviar el seu xec regal al mateix comerç on hagi dipositat la butlleta 
guanyadora.L’import total que es destina a premis és de 400,00€ 
 
Requisits: poden participar totes aquelles persones majors d'edat que hagin 
comprat a qualsevol dels comerços que formin part de l’associació Botigues de 
l’entorn del Mercat de l’Abaceria i que hagin dipositat la butlleta al comerç. 
 
Dates de cada sorteig: El sorteig es celebrarà cada divendres del mes de 
novembre, els dies 5, 12, 19 i 26 a les 20:00 hs. El nom de la persona 
guanyadora es donarà a conèixer el dilluns següent al web 
https://botiguesabaceriagracia.cat/  
 
Guanyadors: es comunicarà als guanyadors el premi aconseguit a través d'un 
mail o missatge de WhatsApp, i se li indicarà a quin comerç es pot adreçar a fer 
ús del seu premi. En el cas de no rebre resposta per part de la persona 
guanyadora o que aquesta no faci ús del seu premi en un termini de 7 dies a 
partir de l’anunci a la pàgina web, el premi s'acumularà per al següent sorteig. 
Per a fer ús del seu premi la persona guanyadora s’haurà d’adreçar al comerç  
dins del seu horari comercial amb la butlleta premiada, còpia del mail o 
whatsapp rebut i el seu DNI. 
 
. 
Bases legals: la participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra 
d’aquestes bases així com l'acceptació del criteri de l’ l’associació Botigues de 
l’entorn del Mercat de l’Abaceria en les decisions interpretatives que pugui 
efectuar. L’associació Botigues de l’entorn del Mercat de l’Abaceria es reserva 
el dret de cancel·lar, ajornar, repetir o modificar les bases d’aquesta promoció 



en qualsevol moment mentre estigui en actiu i es compromet a difondre-ho a 
través de la mateixa página web, entrant en vigor a partir del seu anunci.	


