
   

 

SORTEIG DE REGALS 5a CURSA NOCTURNA DEL CASTELL DEL REMEI 

La Cursa Nocturna del Castell del Remei forma part del Circuit del Vi, i junt amb la cursa Entre 
Vinyes Tomàs Cusiné, tenen la voluntat de crear uns esdeveniments esportius massius en 
solidaritat amb la Fundació Catalana de Lupus per tal de donar a conèixer la malaltia i captar 
recursos per a la investigació científica. La saturació d’iniciatives similars en nuclis urbans va 
suggerir la idea de sortir de la ciutat i això ens va dur a plantejar-ho en aquests entorns naturals. 

La col·laboració de la Fundació Catalana de Lupus i la relació del mateix grup cellerer 
amb esportistes d’elit fa possible que els participants puguin accedir al sorteig de marxandatge 
esportiu signat per cèlebres protagonistes de l’actualitat esportiva sensibles a la causa de la 
malaltia amb l’objectiu de poder obtenir més recursos per a la recerca. 

Durant el procés d'inscripció, tots els participants poden adquirir fins a 10 butlletes, per 
participar en el sorteig que tindrà lloc durant l'entrega de premis. Per poder recollir els regals 
s'hi ha d'estar present; en cas contrari, se sortejarà en la pròxima cursa del Circuit del Vi, igual 
que si no surten els números premiats. 
 
La llista de regals és (Aquesta llista s'anirà actualitzant a mesura que tinguem més regals dels 
nostres col·laboradors): 
 

 1 nit per a 2 persones en habitació doble al Vilosell Wine Hotel amb visita guiada i 

degustació de vins al celler Tomàs Cusine.  

 Duos de vi del celler Castell del Remei.  

 Visites guiades per a dues persones amb degustació de vins al celler  Castell del Remei.  

 Visites guiades per a dues persones amb degustació de vins al celler Tomàs Cusine. 

 1 flascó d’oli pur d’Argan Kapunka de 100 ml. 

 3 Lots dels llibres Tast 1, Tast 2 i Tast 3 de l’Aplec Literari al Castell del Remei.  

 3 Lots dels llibres La jove de Pompeia i El cavaller occità de Jaume Mateu Giral. 

 1 ampolla d’oli d’oliva estepari Sisó. 

 5 discos Mudança del grup musical Uënsdei. 

 1 llauna d’oli Salvatge de Trenca.  

 1 ampolla de 500 ml  d’oli Salvatge de Trenca.  

 1 col·lecció de 6 llaunetes d’oli Salvatge de Trenca. 

 Samarreta d’Isidre Esteve, signada pel pilot. 

 3 motxilles del Gimnàs Viding Ekke. 

 Material cedit pel FC Barcelona. Per confirmar quantitats. 

 2 conjunts del grup musical Bredda, disc Resiliència i samarreta. 

 1 Cinturó d’hidratació per running, gentilesa X-Tram Esports 

 1 motxilla per running, gentilesa X-Tram Esports 


