
Bases del concurs “Rasca i Guanya a Sant Antoni. Comprar a Sant Antoni té premi!” 

 
L’Associació de Venedors i Venedores del mercat dels Encants de Sant Antoni i la Unió 
de Comerciants Som Sant Antoni posem en marxa aquest Nadal una iniciativa que té 
com a objectius promoure l’activitat comercial a les nostres parades i a les botigues 
associades i obsequiar els clients i les clientes per la seves compres als establiments. 
 
Del 12 al 30 de desembre, les parades dels Encants de Sant Antoni i les botigues 
associades a Som Sant Antoni regalem 1.000 € en premis de xecs de compra a través 
d’un “Rasca i guanya” digital, al qual es pot accedir a través del telèfon mòbil mitjançant 
la lectura dels codis QR que hi ha als cartells col·locats a parades i botigues. 
 
Cada dia se sortejaran 5 xecs de 10 euros cadascun. Totes les persones participants 
podran optar a un sorteig final en el qual regalarem 2 xecs de 100€ cadascun. 
 
Per participar-hi: 
 

• Primer, feu una compra a qualsevol dels comerços dels Encants de Sant Antoni 
o de les botigues associades a Som Sant Antoni 

• A continuació, escanegeu amb el vostre mòbil el codi QR que trobareu als cartells 
situats a l’interior de les parades dels Encants de Sant Antoni i de les botigues 
associades a Som Sant Antoni (vegeu aquí quines són les botigues associades). 

• Jugueu al Rasca i Guanya a la pantalla del mòbil 
 
Les persones guanyadores d’un xec rebran la comunicació immediata del premi a la 
pantalla del seu telèfon mòbil a l’espai del Rasca i Guanya. Caldrà que deixi les seves 
dades de contacte (nom, cognom i correu electrònic), que remetrem a les dues 
associacions de comerciants.  
 
 
Totes les persones guanyadores podreu recollir els xecs premiats els següents dies: 
 
Dimarts 20 i dimarts 27 de desembre i dimarts 3 de gener 
 
Podreu recollir els xecs premiats als següents punts: 
 

• Als Encants de Sant Antoni: parada “Bernaus Sant Antoni”, núm 182. Telf: 
646366865 

• A la botiga “FotoXavi”, situada a l’Avinguda de Mistral, 8. Telf:  93 3255793 
 
Important: per poder recollir els xecs premiats caldrà que presenteu un tiquet d’una 
compra feta, bé en una de les parades dels Encants, bé en una de botigues associades a 
Som Sant Antoni, i faciliteu les vostres dades de contacte. Aquests dos punts de 
lliurament dels premis tindran els noms de les persones guanyadores. 
 
Podeu veure les botigues associades a Som Sant Antoni a: 
https://comproalbarri.com/  

https://comproalbarri.com/


 
I les parades dels Encants a: 
https://www.mercatdesantantoni.com/cat/encants.html  
 
 
Els xecs premiats es podran gastar tant a les parades dels Encants com a qualsevol de 
les botigues associades a Som Sant Antoni. 
 
Els Encants de Sant Antoni i Som Sant Antoni comunicarem la data del sorteig final entre 
totes les persones participants al concurs que no han obtingut premi i han aportat les 
seves dades. 
 
Per obtenir els xecs de 100 € caldrà presentar també un tiquet d’una compra feta, bé a 
les parades dels Encants de Sant Antoni, bé a les botigues associades a Som Sant Antoni. 
 
Moltes gràcies per participar al concurs. 
 
 
 

https://www.mercatdesantantoni.com/cat/encants.html

