LES BORGES BLANQUES,
22 de gener de 2022
Les Borges Blanques, visita la capital de
l’oli i gaudeix de la nostra gastronomia
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 120 €

Visita guiada a la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra
i les Garrigues amb un tast d’olis maridat amb
productes locals.
Visita guiada pel municipi i el nucli antic, on
podreu gaudir de l’encant del Parc del Terrall, i veure
els monuments més emblemàtics de la nostra vila i el
nostre patrimoni arquitectònic i cultural.
Visita Guiada al museu Espai Macià, un centre
d’interpretació de la figura de Francesc Macià.
Visita al Molí de Cal Gineret, centre
d’interpretació de la Guerra Civil i la Indústria de
l’oli. El molí compta fins a 13 cups monumentals i un
antic refugi que s’utilitzava per salvaguardar la
població civil dels bombardejos.
Dinar al recinte firal amb plat típic del territori, cuinat
amb oli de les Garrigues.
Degustació de productes del territori.
Obsequi d’un lot de productes locals valorat en 30€.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
El premi es farà efectiu el 22 de gener de 2022.
L’hora d’arribada serà a les 10.00 h i es gaudirà
del premi fins a les 17 h aproximadament. El punt
de trobada serà la Biblioteca Municipal.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència a les
oficines de l’Ajuntament de les Borges Blanques,
quinze dies abans. Cal trucar al 973142805 o per
correu electrònic a patronat@firaoli.cat.
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 8 de gener, amb el cost a càrrec de la
persona premiada.
Cal indicar intoleràncies
moment de la confirmació

alimentàries

en

el

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 els guanyadors.

LES BORGES BLANQUES
Les Borges Blanques, capital de la comarca de les Garrigues, i
referent del sector de l’oli a Catalunya, és un municipi amb una
àmplia cultura gastronòmica.
Podreu gaudir de llocs emblemàtics, com el Passeig del Terrall,
autèntic pulmó verd de la ciutat que acull una antiga premsa d’oli
del segle XVII, la plaça, amb àmplies porxades i elements
renaixentistes, el Molí de Cal Gineret, antic refugi de la Guerra Civil
i l’Espai Macià.
Tasta les Borges Blanques, desperta els teus sentits i descobreix
els encants del nostre territori.

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

Informació local:
lesborgesblanques.cat
capitaldeloli.cat
Ajuntament Borges Blanques
@ajborgesblanques

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 pròpi a imatge) en documentació i
mitjans relacionats exclusivament en la campanya comercial COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA.

