CERVIÀ DE LES GARRIGUES,
27 de novembre de 2021
Visita als camps d’oliveres i a la cooperativa de l’oli del
Camp de Cervià. Tast d’olis, val de descompte de 10 € en
productes locals i dinar popular.
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 80 €

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?

Visita guiada als camps d’oliveres, que
consistirà en una passejada, on veuran la collida
d’olives amb la maquinària antiga i l’actual.

El dissabte 27 de novembre de 2021.
Hora d’arribada a les 10:00 h.
Es gaudirà del premi durant tot el dia.

A continuació hi haurà una visita guiada a la
cooperativa productora d’oli Camp de Cervià,
en el qual podran veure el procés d’elaboració de
l’oli, el molí de premsada tradicional, i
seguidament gaudiran d’un tast d’olis.

Lloc de trobada Plaça Major
25460 Cervià de les Garrigues

Dinar popular.
Finalment faran una visita guiada al nucli antic,
on podran observar moltes façanes de pedra
picada, llindars treballats, carrers costeruts i
estrets, i entrarem dins l’Ajuntament (edifici
modernista que forma part de l’Inventari de
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya) i l’església
(d’estil neoclàssic construïda l’any 1775).
L’Ajuntament obsequiarà amb un val de
descompte de 10€/per persona, per a productes
locals (Oli, safrà, mel...).

COM GESTIONO EL PREMI?
Cal confirmar la visita enviant un correu electrònic
a ajuntament@cerviadelesgarrigues.cat o bé
trucant a l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues
tel. 973178002, abans del 12 de novembre de
2021
LES CONDICIONS
El premi és per a dues persones.
En cas de voler ampliar el nombre de places per
gaudir d’aquesta activitat, és imprescindible fer la
reserva abans del 12 de novembre de 2021.

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.

CERVIÀ DE LES GARRIGUES

El terme municipal de Cervià de les Garrigues es troba al sector meridional de la
comarca de Les Garrigues a la vall alta del Riu Set. El territori és accidentat, amb
altures que oscil·len entre els 400 i els 700 metres d’altitud i drenat per nombrosos
barrancs.
Cervià de les Garrigues és ideal per realitzar esports, gaudir de passejades i rutes
en totes les èpoques de l’any, respirar tranquil·litat i tenir contacte amb la natura.
A més si es passeja pels seus estrets carrers del nucli antic, podeu descobrir la
història que s’hi amaga.

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

Informació local:
http://cerviadelesgarrigues.cat

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.

