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SORTEIG MARÇ: Ja coneixem la
guanyadora de la visita guiada per
a dues persones a les Botigues
Museu!
Col·labora amb Pallars Digital per només 3? al mes: participaràs mensualment en
una promoció exclusiva per a totes les persones subscrites al diari

Gaudeix amb Pallars Digital de les Botigues Museu de Salàs | Botigues Museu/PD

Ja coneixem el nom de la guanyadora del sorteig del mes de març, consistent en una visita
guiada per a dues persones a les Botigues Museu de Salàs de Pallars. El premi s'ha sortejat
entre totes les persones subscrites a Pallars Digital i l'afortunada, escollida mitjançant un sorteig
efectuat a través de la plataforma Randorium aquest divendres al migdia, ha estat Laura
T. (València d'Àneu). Enhorabona!
La recreació de vuit espais d'època
Salàs de Pallars ofereix, des de fa uns anys, una proposta museística singular que consisteix en
recrear botigues i espais d'època a partir de l'exposició i divulgació dels béns de consum
quotidians. Es tracta de les Botigues Museu de Salàs, inspirades i impulsades per la passió i la
feina incansable de l'historiador i exprofessor salassenc Sisco Farràs.
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Interior del cafè, una de les Botigues Museu de Salàs. Foto: Botigues Museu de Salàs

En concret són vuit espais els que es poden visitar: la botiga d'ultramarinos y coloniales,
l'estanc, la barberia, el cafè, el quiosc, la farmàcia, la impremta i la merceria-perfumeria. Un
projecte que proposa al visitant d'aquests espais un recorregut per cent anys de vida quotidiana
utilitzant com a vehicle el poder evocador d'uns escenaris, d'uns productes i d'unes imatges que
ja formen part de l'imaginari col·lectiu.
Per només 3 euros al mes!
Aquest sorteig forma part de la campanya de subscriptors de Pallars Digital. Hi han participat
un total de 101 persones, les que actualment formen part de la comunitat de Pallars Digital. Si no
en sou, us animem a fer-vos subscriptors! Per només 3 euros al mes (36 euros/any) participareu
cada mes en un sorteig exclusiu.
Col·laborar amb el diari és molt fàcil. Només cal entrar en aquest enllaç i omplir el formulari
d'inscripció. Et portarà menys de cinc minuts!
[noticiadiari]68/6462[/noticiadiari][nointext]
Proper sorteig: abril
El proper sorteig tindrà lloc el mes d'abril, com sempre, a finals de mes. A principis del mateix mes
en desvetllarem el contingut. Hi participaran, com de costum, tots els lectors que ja estan
subscrits al diari i tots aquells que es donin d'alta abans del dia 25 d'abril. Molta sort!
[despiece] CRIDA: Ets emprenedor? Tens una empresa? Vols tenir difusió sortejant el teu
producte, el teu servei o la teva experiència amb Pallars Digital? Posa't en contacte amb
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nosaltres per correu a participacio@pallarsdigital.cat.[/despiece]
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