SALLENT, 5 DE JUNY DE 2021
Festa de les enramades a Sallent,
festa tradicional d’interès nacional
Visita a la Casa Museu Torres Amat i als carrers enramats
del nucli antic. Dinar en un restaurant del poble i lot de
productes locals.


QUÈ INCLOU EL PREMI?

________

Valorat en 80,00 €

Visita guiada pels carrers enramats en motiu de la tradicional festa de les enramades que se celebra
per la festivitat de corpus.
Visita guiada a la Casa Museu Torres Amat.
Dinar per a 2 persones en un restaurant del poble.
Lot de productes locals.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
Les activitats es realitzaran el dissabte 5 de juny de 2021 coincidint amb la festa de les enramades.
L´hora de trobada serà a les 11:00 a la Sala de Plens de l´Ajuntament de Sallent ( Plaça de la Vila,1).
La resta del programa es comunicarà en el moment de confirmar l´assistència.

COM GESTIONO EL PREMI?
És

imprescindible confirmar l´assistència a la següent adreça de correu
info@sallentturisme.cat o trucar al telèfon 93 837 09 66 abans del 21 de maig de 2021.

electrònic:

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 abans del 21 de maig de 2020, amb el cost del dinar a
càrrec de la persona premiada.

SALLENT
SALLENT és una vila d’origen medieval situada al nord del Pla de
Bages.
De vila agrícola i artesanal amb un pes important del gremi de peraires,
irrompé amb força a principis del segle XIX quan es convertí en una de
les viles de riu capdavanteres de la revolució industrial amb la família
Torres Amat com a exponents d’aquest procés.
Actualment, amb una població aproximada de 6.600 habitants és un municipi amb un ampli teixit
associatiu i un ric patrimoni cultural i natural. Entre les seves festes més destacades, trobem el Carnaval
i les Enramades , festa d´arrels medievals que se celebra per la festivitat de Corpus amb l’engalonament
dels carrers.

Casa Museu Torres Amat

Festa de les Enramades

Vista del Pon Vell de Sallent

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.sallentturisme.cat
@somsallent
facebook.com/ajsallent

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 Ajuntaments 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 oposició adreçantvos 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.

