
 
 

RASCA I GUANYA A LA BISBAL 

FAQs CLIENTS 
 

Què és? 

Una campanya divertida que vol fer-te guanyar premis i descomptes per la teva fidelitat 
amb els establiments comercials, de serveis i bars i restaurants de la Bisbal del 
Penedès, coincidint amb la 150 edició de la Fira.  

 

Quan comença i acaba la promoció del Rasca i Guanya? 

Inici el divendres 24 de setembre i acabament el dissabte 2 d’octubre a les botigues i 
establiments del poble. 

Els establiments que participen amb parada a la Fira també lliuraran Rasca i Guanya a 
la Fira el diumenge 3 d’octubre.  

 

Quan l’establiment em donarà un targetó Rasca i Guanya? 

Per una compra superior a 10 euros es lliurarà una targeta Rasca i Guanya (NO una 
targeta per cada 10 euros). 

Aquesta promoció és una cortesia dels establiments de la Bisbal per la vostra fidelitat, i 
vol escalfar motors pel gran dia del 150 aniversari de la nostra Fira, el 3 d’Octubre. 

Cada establiment té un nombre limitat de Rasca i Guanya, quan els hagi acabat no en 
tornarà a repartir més. 

 

Quins premis trobarem els clients? 

Només premis en espècie, mai valor monetari. Són premis que aporten els propis 
establiments de la Bisbal del Penedès. 

Els tipus de premis són: 

a) Regals que ofereixen els establiments a cost zero pel client. 
b) Servei gratis que ofereix l’establiment (una classe, un tast, etc) 
c) Vals descompte segons les condicions que estableix l’establiment. 

Un de cada quatre targetons Rasca i Guanya té premi (regal, servei o val descompte) 

 

 



 
 

Com saber que m’ha tocat un premi? 

L’Ajuntament de la Bisbal i la Cambra de Tarragona emeten una edició limitada de 
2.500 Rasca i Guanya distribuïts entre els establiments participants. 

La llista de premis és pública: en paper als establiments, i també a les webs de 
l’Ajuntament o dels establiments i a les seves xarxes socials, especialment a 
Instagram amb el hagstag #jocomproalabisbal. 

El número s’obté rascant el targetó Rasca i Guanya. 

El número que surti ha de ser a la llista de premis Rasca i Guanya, on trobareu a la 
mateixa fila  el numero premiat, el premi i l’establiment que l’ofereix amb les seves 
condicions de lliurament. 

 

Com aconseguir el premi? 

El client anirà amb el Rasca i Guanya premiat a l’establiment que ofereix el premi. 

Un cop comprovat a la llista que coincideix el número, l’establiment us lliurarà el premi 
a canvi d’entregar-li el Rasca i Guanya que té el número de la llista de premis. 

 

Què passa si el Rasca i guanya no ha sortit premiat a la llista de premis? 

Com a client pots participar en un sorteig de lots de productes locals.  

El dia de la Fira, diumenge 3 d’Octubre, cal omplir les dades personals al lloc en blanc 
disposat al Rasca i Guanya no premiat, anar a l’estand de l’Ajuntament de la Fira i 
depositar-ho en l’urna del sorteig. 

 

Quan es farà el sorteig dels Rasca i Guanya no Premiats? 

La mateixa tarda de la Fira. Publicant-se a les xarxes i taulells d’anuncis. I recollint els 
premis a l’Ajuntament, identificant-vos amb nom i núm. de mòbil. 

 

Fins quan es pot recollir el premi als establiments de la Bisbal? 

El 30 d’octubre de 2021. 

 

 


