CALAF, fins el 30 de juny de 2021
Un recorregut per la història i les tradicions:
Les botigues antigues
El Castell
El Campanar

QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 100 €

- Visita a la història de Calaf amb el Castell i el Campanar.
- Un viatge al passat amb la visita a les botigues museu per reviure la història del comerç a través
dels establiments museïtzats.
- Dinar per a dues persones a un restaurant de Calaf
- Obsequi de productes de Calaf
- Entrada per la propera representació dels Pastorets de Calaf amb més de 90 anys de tradició.
Actualment actuacions suspeses per la Covid-19. A partir de 2021, consultar calendari a
l’Ajuntament de Calaf.
QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
Fins el 30 de juny de 2021 prèvia reserva.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible la reserva amb una antelació mínima de 15 dies per tal de tenir-ho tot disposat.
La reserva es realitzarà trucant al telèfon: 93-869.85.12 o al correu electrònic vilasecana@calaf.cat amb
l’assumpte: Barris antics: Compra i guanya.
CONDICIONS
El premi és per a dues persones. En cas de voler ampliar el nombre de places per gaudir d’aquestes
activitats, és imprescindible fer-ne la reserva prèvia amb el cost a càrrec de la persona premiada.

CALAF
Calaf, població de 3.656 habitants situat al centre de Catalunya.
Amb una llarga història mil·lenària i un ric patrimoni arquitectònic.
La cultura i les tradicions s’entrellacen per donar vida durant l’any
la nostra vila.
Grans il·lustres personatges van néixer a la nostra vil·la:
En Laureà Figuerola, instaurador del sistema monetari de la pesseta, teòric i defensor de les
teories lliurecanvistes i ministre de finances. Alexandre de Riquer i Inglada, polifacètic artista
modernista; Apel·les Metres, que va escriure una rondalla que reflexa alguns dels trets
característics de la vila i que va donar lloc a la coneguda dita que s’utilitza per definir una situació
de molt rebombori que no permet que la gent s’entengui: “Això sembla el mercat de Calaf”; i, més
recentment, el cantautor Celdoni Fonoll.
Calaf, molt per viure, molt per descobrir.

MOLT IMPORTANT: a més de les condicions descrites en aquest document, s’aplicaran les normes
específiques vigents en compliment dels protocols per a la prevenció de contagis per la COVID-19.
En aquest sentit, l’organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa d’aquest premi, o
substituir o alterar qualsevol activitat i/o actuació prevista. En aquest cas, s’informarà als guanyadors.

Informació local:
xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat

www.calaf.cat

No et deixis perdre aquest premi!
Si no en pots gaudir, el pots regalar.
Només cal que ens comuniquis el nom de les persones afortunades quan facis la reserva.
D’acord amb l’art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i l'art.13 del
Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) els Ajuntam ents organitzadors de la
campanya COMPRA I GUANYA, que té per objectiu la promoció econòmica, turística i cultural dels municipis membres de la Xarxa de Barris Antics
amb projectes, son els responsables del tractament de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat per participar en aquesta campanya amb la
finalitat de gestionar un sorteig i entregar els premis. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposic ió adreçant-vos a l’ajuntament de
la població en el qual està situat l’establiment on heu recollit la butlleta. Acceptant el premi, dono el meu consentiment per a l’ús de la meva imatge (Llei
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats exclusivament en
la campanya comercial COMPRA I GUANYA.

