CARDONA, 2021
- Premi per a dues persones –
- Visita guiada a la Muntanya de Sal
- Visita al Centre Cardona Medieval
- Dinar en un restaurant de la vila
- Obsequi de productes de la Unió de Botiguers i Comerciants
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 84 €

Visita al Centre Cardona Medieval, centre
d’interpretació sobre el naixement i creixement de la
vila.
Visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
Entrareu a l’interior de la Muntanya de Sal, un
fenomen natural únic al món i la més espectacular
d’Europa. Durant una hora us endinsareu fins a 86
metres i gaudireu de l’espectacle de formes i
textures que ofereix el massís salí.
Dinar en un restaurant del municipi, on podreu
degustar productes locals.
La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona,
obsequiarà amb productes del comerç de
proximitat associat.
QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
Podeu gaudir del premi fins al 31 de desembre de
2021, principalment en dissabte i diumenge.

COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència una
setmana abans de la data escollida per a gaudir
del premi, a Rosa Maria Lanaspa:

-

per correu electrònic a

rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat
-

per telèfon als números
938692287 i 973481009

LES CONDICIONS
El premi és per a dues persones, i poden
participar nens i nenes. En cas de voler ampliar el
nombre de places per gaudir d’aquestes activitats,
és imprescindible fer-ne la reserva una setmana
abans de la data escollida per al gaudiment del
premi, amb el cost a càrrec de la persona
premiada.
Per a l’àpat, comuniqueu intoleràncies i/o
al·lèrgies en el moment de la confirmació.
Es recomana portar calçat còmode. Els
desplaçaments dins el municipi es realitzaran a
peu o amb vehicle propi.

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
CO
substituir o alterar qualsevol activitat i/o actuació prevista. En aquest cas, s’informarà als guanyadors.

CARDONA

Vila ducal situada al Bages, gairebé al centre de
Catalunya.
El centre històric de Cardona és un Bé Cultural
d’Interès Nacional, en la categoria de conjunt
històric, des de l’any 1992. Els seus orígens s’han
de situar a la primera meitat del segle XI, quan es
va formar un petit burg o raval entorn del mercat
que se celebrava als peus de la muntanya del
castell.
L’església de Sant Miquel, i les places de la Fira, el
Mercat i Santa Eulàlia, en són espais emblemàtics.

Mirador de la Fira

Església de St. Miquel

Plaça de Sta. Eulàlia

Interior de la Muntanya de Sal

L’explotació de la sal i la Vall Salina constitueixen la raó de ser de Cardona i la causa de l’esplendor del seu passat.
La seva carta de poblament, que data de l’any 986 i és una de les més antigues d’Europa, recollia el dret dels vilatans
a obtenir sal per sempre més. La Muntanya de Sal és un fenomen natural únic al món. Els seus 120 metres són només
la punta d’un enorme diapir de prop de dos quilòmetres de profunditat. Durant anys, aquesta esdevingué una de les
mines de sal potàssica més importants del món, Mina Neus de Cardona (1929-1990). Avui, el vell recinte miner és el
Parc Cultural de la Muntanya de Sal, un gran equipament cultural que pretén divulgar la importància de la sal,
l’excepcionalitat geològica del jaciment i l’aprofitament que l’home ha fet d’aquest recurs natural durant segles.

Informació local:

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

https://cardona.cat
http://cardonaturisme.cat/
https://cardona.cat/cardona/el-municipi/com-arribar

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 person es 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 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 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
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.

