
LES TEVES COMPRES TENEN PREMI!!!

Aconsegueix omplir les estrelles del pastís comprant a qualsevol parada dels 
mercats municipals de la Carn o de Sant Salvador. 
Cada cop que completis un pis del pastís, obtindràs un obsequi. 
Cal començar per la part alta del pastís i seguir baixant per ordre fins a la base.
1r obsequi (part superior del pastís): suport per a estris de cuina.
2n obsequi (part central del pastís): agafador de silicona.
3r obsequi (base del pastís): taula de cuina flexible i ganivet.

Pots recollir el teu obsequi a les parades del mercat 
o al Servei de Mercats de l’Ajuntament 
(edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29).

*Compra mínima de 5€
**Campanya vàlida fins a esgotar existències.
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