EL VENDRELL,
25 de setembre de 2021
Un tomb pel Vendrell:
visita panoràmica en autobús per conèixer, tastar i
gaudir les platges, les vinyes, el patrimoni cultural
i el teixit comercial
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 165 €

City Tour, visita panoràmica en autobús per les
platges i l’entorn natural: zona protegida de les
Madrigueres, reserva marina de Masia Blanca i el
Pla de mar amb vinyes. Patrimoni: Vil·la Casals,
casa d’estiu del mestre Pau Casals; l’Auditori i
murals de Santiago Padrós entre altres.
Tast de vins i vinagres al celler Augustus Forum
Dinar en un restaurant de la platja de Sant
Salvador
Concert d’orgue a l’església del Vendrell, l'únic
orgue barroc que es conserva en un 95% de
peces originals obra de la família d’orgueners
suïssos Sherrer.
Entrades per visitar els museus fins el 31-122021: Casa nadiua de Pau Casals, Cal Guimerà,
casa del dramaturg Àngel Guimerà; Museu Deu i
la Fundació Apel·les Fenosa, que acull el taller de
l'escultor Fenosa.
Val de 20€ per gastar en el comerç associat del
Vendrell.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
L’activitat tindrà lloc el dissabte 25 de
setembre de 2021 de 10 a 20 h, aproximadament.
L’horari d’inici i el lloc de trobada es concretaran
en el moment de confirmar l’assistència.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència a
l’Ajuntament del Vendrell, oficina de Participació
Ciutadana, abans del 15 de setembre de 2021.
Tel. 977 10 94 94 (matins)
a/e pciutadana2@elvendrell.net
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
abans del 15 de setembre de 2021, 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.

EL VENDRELL
El Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès, és una vila
oberta i acollidora, una terra amb llegats humans i artístics de valor
universal, com el del músic Pau Casals, el del dramaturg Àngel
Guimerà o el de l’escultor Apel·les Fenosa, entre d’altres.
Deixa’t seduir per la seva gastronomia, la cultura, el turisme, el comerç
i les seves platges.

L’Ajuntament que lliura el premi:

Nom de la persona guanyadora:

(segell i signatura)

………………., a………de ….....................de 2021

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

Informació local:
Comprar al Vendrell té premi
elvendrell.net
citvendrell.cat
elvendrellturistic.com

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.

