L’ARBOÇ, 25 de setembre de 2021
Una vivència única i inoblidable. Descobriu l’essència de
L’Arboç a través dels seus atractius i els seus productes

Visita guiada a la
Giralda de l’Arboç
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Visita a l’escola de
puntaires
Valorat en 110 €

Començarem amb una visita a La Giralda, emblemàtic
palau d’estil neoàrab amb tocs modernistes que, per la
seva alçada i situació, dona la benvinguda a tots els
visitants de la vila.
A continuació farem una visita guiada pel nucli antic de
la vila, visitarem també l’Escola de Puntaires i el Museu
de Puntes al Coixí de L’Arboç, que alberga els més
grans tresors de la punta arbocenca, artesania que ha
omplert de glòria i ha donat un gran prestigi a la vila de
L’Arboç.
Tot seguit, a l’Oficina de Turisme, podreu recollir un lot
de productes arbocencs format per una ampolla de vi
de la nostra Cooperativa Agrícola, una bossa de dolços
Boixets de la Pastisseria La Confiança, un producte
càrnic d’Embotits Bundó, un llibre "Les Puntes de Coixí
a L’Arboç" i un llibre "Petita història de l’abat de
Montserrat Aureli Maria Escarré".
Per acabar, dinareu a un restaurant ubicat al nucli antic
de L’Arboç.

Visita guiada al
nucli antic

Visita al Museu de
Punta al Coixí

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
L’activitat es realitzarà el dissabte 25 de setembre
de 2021 de les 10 h a les 16 h. Consulteu horaris i
punt de trobada a l’Oficina de Turisme de L’Arboç
en el moment de confirmar l’assistència.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència a l’Oficina
de Turisme de L’Arboç abans del 10 de setembre de
2021. Per confirmar l’assistència cal enviar un correu
electrònic aportant el nom de les dues persones que
hi assistiran i un telèfon de contacte. A/e
turisme@arbocenc.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 la reserva abans del
10 de setembre de 2021, amb el cost a càrrec del
premiat.
- Els desplaçaments es faran a peu.
- Cal portar calçat còmode i indicar intoleràncies en
alimentàries en el moment de la confirmació.

L’ARBOÇ
Tots els pobles i ciutats guarden secrets, històries i anècdotes i l’Arboç no
n’és cap excepció; al contrari, en passar pels seus carrers, podrem captar
el seu passat a cada pedra, a cada racó. L’Arboç està esperant que el
descobriu; estem convençuts que no ho oblidareu.
L’Arboç es troba situat al bell mig de la regió geogràfica del Penedès,
concretament al sector oriental de la comarca del Baix Penedès, a 8 km
de El Vendrell i a 12 km de Vilafranca. La vila s’assenta sobre un turó de
169 m d’altitud.
L’Arboç és el motor econòmic d’una àmplia àrea geogràfica i exerceix la capitalitat cultural del Penedès. Un
tresor pels ulls dels milers de visitants, a part de la vistosa arquitectura que engalana els seus carrers, el
patrimoni cultural més important que l’Arboç ha llegat a Catalunya és la seva famosa Punta al Coixí. Una
artesania viva declarada Ofici Singular de Catalunya.

Informació local:

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

www.larbocturistic.cat
www.arbocenc.org
www.facebook.com/arbocenc.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 persones físique s 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.

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 activitats i/o actuació prevista. En aquest cas, s’informarà als guanyadors.

