CERVERA,
d’octubre a desembre de 2021
Lot de productes + Visita guiada +
Allotjament i esmorzar per a 2 persones
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 145 €

COM GESTIONO EL PREMI?

Començarem el dia amb l’arribada a l’oficina de

És imprescindible confirmar l’assistència a

turisme. CAT on veurem l’audiovisual dedicat al

Turisme de Cervera. CAT amb una antelació

naixement de la Generalitat de Catalunya i on

mínima de quinze dies de la data escollida.

farem entrega del lot de productes de les terres

Tel. 973 53 44 42

de Lleida, cedits per la Diputació de Lleida.

a/e turisme@cerverapaeria.cat

Continuarem amb una visita guiada a la ciutat i
finalment gaudireu d’un allotjament amb esmorzar
per a 2 persones.

LES CONDICIONS
 L’activitat es pot realitzar d’octubre a
desembre del 2021, segons disponibilitat
i amb reserva prèvia.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?

 El premi és per a dues persones.

L’activitat es podrà realitzar d’octubre a desembre

 El punt de trobada serà entre les 10 h i

del 2021, segons disponibilitat i amb prèvia reserva.

les 10.30 h a l’oficina de turisme. CAT a
l’Av. Francesc Macià, 78 (davant la
comissaria dels Mossos d’Esquadra). Hi
ha aparcament.

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.

CERVERA
A Cervera, en un espai reduït i amb un marge de temps curt, el visitant
troba tot un testimoni històric i artístic, no tan sols de la capital de la Segarra, sinó d’algunes de les fites
més transcendents de la nostra història comuna.
Establerta damunt un turó, amb carrers estrets, barris en pendent,
carrerons coberts que ens fan pensar en bruixes i aquelarres,
i un carrer Major que serpenteja per ajustar-se a la carena.
Aquest origen defensiu es fa encara més evident quan veiem
intactes els bastiments de les seves antigues muralles.
En un extrem d’aquesta part més antiga trobem el temple gòtic de Santa Maria i la Casa de la Vila amb les
mènsules que subjecten els balcons de la façana. Més enllà apareix la Universitat, i al nord l’edifici del
Sindicat, mostra de la Cervera industrial a cavall dels segles XIX i XX.

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

Informació local:
www.turismecervera.cat
Turisme Cervera

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 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.

