ARGENTONA,
A GAUDIR FINS DESEMBRE DE 2021

VINE A CONÈIXER LA VILA D’ARGENTONA AL MARESME!
natura, modernisme, gastronomia i cultura

QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 90€

. Ruta autoguiada per les fonts més
emblemàtiques del municipi o ruta pel centre
històric, visitant els edificis i punts més rellevants
per la història local.
. Dinar un menú amb producte de proximitat a un
restaurant del municipi.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
L’activitat es podrà realitzar qualsevol dia de la
setmana fins al 5 de desembre de 2021.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència a
l’Ajuntament
d’Argentona,
departament
de
Promoció Econòmica, una setmana abans de la
visita
Tel.
937974900,
a/e,
alonsoga@argentona.cat.

. Visita al Museu del Càntir, únic al món en la
seva especialitat.
. Passejada pel centre comercial, amb gran
varietat d’oferta de productes locals i de qualitat
que podràs adquirir amb descomptes especials.

LES 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 una setmana abans de la visita, amb el cost
a càrrec de la persona premiada.
Cal portar calçat còmode i indicar intoleràncies
alimentàries en el moment de la confirmació

MOLT IMPORTANT: En cas d’existir mesures restrictives per la COVID-19, s’aplicaran els protocols
vigents a més de les condicions descrites en aquest document.
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.

ARGENTONA
Argentona és un municipi de la comarca del Maresme tranquil, envoltat
d'un magnífic entorn natural i amb una gran riquesa cultural.
Destaquen en el terme nombrosos torrents i rieres, i la presència de més de
215 fonts naturals, algunes fàcilment visitables per la proximitat al centre de
la vila.
En el municipi també trobem restes romàniques, gòtiques i un important
llegat modernista. El tramvia que unia Mataró amb Argentona, la Font Picant, i
i el balneari, van atraure a principis de segle passat molts estiuejants
barcelonins, com l’arquitecte modernista Puig i Cadafalch.
Argentona també compta amb un Museu del Càntir, on es poden veure més de 3000 exemplars, de totes
procedències i tipologies, des de l’edat de Bronze fins a Picasso. I cada any, després de les benedicció de
les aigües de la Font de Sant Domingo, l’entitat posa a la venda el càntir de l’any. I per últim, la presència
d’un comerç local de qualitat, amb productes d’elaboració pròpia que juntament amb la resta d’atractius
de la vila, fan de la visita al municipi un experiència singular.

Font del Ferro

Foto/s amb peu de pàgina
xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

Casa Puig i Cadafalch

Centre històric

Informació local:
https://argentona.cat/
https://www.facebook.com/AjuntamentArgentona
https://twitter.com/ajargentona
https://www.instagram.com/ajargentona/

No et deixis perdre aquest premi!
Si no el pots gaudir, el pots regalar.
Només cal que ens facis saber 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 DESCOBREIX CATALUNYA, 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 f acilitat 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
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 DESCOBREIX CATALUNYA.

