
 

 

1. Puc adquirir més d’un tiquet?  
Sí, tants com vulguis, mentre facis el pagament i indiquis el nombre de persones que 
sou. 
 

2. Si no pago però tinc el mail de reserva, és vàlid? 
No, només amb el mail de confirmació de reserva que t’enviarem tindràs garantida la 
plaça. El mail inicial que t’enviem en fer la preinscripció no té cap validesa. 
 

3. Puc fer alguna donació a la Fundació?  
Sí, pots fer la teva donació en el moment de la transferència simplement afegint al 
preu del tiquet la teva aportació voluntària i indicant-ho en el full de registre. Si et cal 
el certificat de donació, te’l farem arribar per correu electrònic. 
 

4. Si som un grup, podrem seure junts?  
A l’acte no reservarem taules. El primer que arribi serà el primer que segui. Si veniu 
amb el temps suficient podreu seure on vulgueu amb qui vulgueu. 
 

5. Quins vins i embotits maridarem?  
Maridarem 4 vins de la DO Penedès i 4 embotits artesanals de Mallart Artesans 
Xarcuters, la marca d’embotits de la fundació Mas Albornà 

 
• Sobrassada - Sumoll Rosat - Pardas 09 
• Paté de La Llacuna - Ratpenat 2018 de Celler Credo. Macabeu macerat amb pells 
• Botifarra Blanca – Xarel·lo PAIRAL Can Ràfols dels Caus 
• Arquebisbe - Pas Curtei de Sot Lefriec 
 

6. Quin és el darrer dia per a inscriure’m? 
El dimecres 16 d’octubre és el darrer dia per a fer les inscripcions. Hi ha aforament 
limita i es tancaran les inscripcions un cop s’hagin omplert les places. 
 
 
 
 



7. Com arribo al lloc de l’esdeveniment? 
Us passem l’enllaç de Google Maps 
https://www.google.com/maps/place/Mirador+de+Les+Caves/@41.4049783,1.67026
94,12z/data=!4m5!3m4!1s0x12a47d3c34f45d21:0x78483299bf6a21a8!8m2!3d41.409
2212!4d1.806622 
L’espai està molt ben comunicat amb l’autopista AP-7, a 5km de la sortida de Sant 
Sadurní. 
 

8. Com serà l’acte? 
L’acte presenta dues parts: un maridatge de 1,30h de durada i un aperitiu de 
celebració amb degustació d’embotits freds i calents. 
 

9. Podré comprar els vins i els embotits del maridatge? 
Hi haurà la possibilitat d’adquirir els productes del maridatge i d’altres embotits 
Mallart Artesans Xarcuters a l’espai de venda que s’habilitarà. L’import de la venda 
també es destinarà íntegrament al finançament del projecte social 
 

10. En què consisteix el projecte social que es patrocina amb l’acte? 
Volem que les 54 persones que viuen a la llar-residència de Mas Albornà se sentin com 
a casa, i per això necessitem contínuament condicionar els espais i fer-los el més 
còmodes i comfortables. El projecte “Com a casa” consisteix en la millora dels espais 
de les habitacions al Mas de Les Cabanyes amb nou mobiliari, roba de llit, cortines o 
pintura.  
 

11. Qui és la Fundació Mas Albornà? 
La Fundació Mas Albornà (www.masalborna.org) és una organització sense ànim de 
lucre amb 50 anys de trajectòria dedicada a crear oportunitats a les persones amb 
discapacitat, trastorn mental i risc d’exclusió a la comarca de l’Alt Penedès. 

12. Tinc més dubtes. Amb qui puc contactar?  
Contacta amb la Fundació: comunicacio@masalborna.org o bé truca al 902 19 11 04 – 
93 892 10 50 
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