MANRESA, 25 de setembre de 2021
Un tomb pel Centre Històric de Manresa
Diversos racons amarats d’història, on hi podeu trobar
misteriosos, imponents casals barrocs i sumptuosos edificis
modernistes.
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 90 €

Estacionament al Pàrquing del CH (Fòrum).
Visita guiada pels carrers i places del Centre
Històric entre elles la plaça de l’Ajuntament, on
s’hi troba el propi Ajuntament que al 1892 fou
l'escenari de les Bases de Manresa.
També es visitarà la Cova de Sant Ignasi: la
balma on, segons la tradició, el futur fundador dels
jesuïtes experimentà una profunda transformació
personal i començà la redacció dels "Exercicis
espirituals" considerat un dels màxims exponents
del barroc català, actualment és un centre
d'espiritualitat d'àmbit internacional, que cada any
rep milers de pelegrins d'arreu del món.
Visita a la Basílica Col·legiata de Santa Maria de
Manresa (La Seu) un dels principals temples
gòtics de Catalunya, amb les dimensions d'una
catedral, projectat al segle XIV per Berenguer de
Montagut, l'artífex de Santa Maria del Mar.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
L’activitat es realitzarà el dissabte 25 de setembre
del 2021 a les 11h a l’Oficina de Turisme (Plaça
Major, 10, 08241 Manresa)
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència a la
Regidoria de Centre Històric, abans del 20 d’agost
de 2021.
Tel. 93 878 23 00 ext. 12757 l’a/e
sallali@ajmanresa.cat
Regidoria de Centre Històric (Samira el Allali).
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 20 d’agost 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.

Tast de vins DO Pla de Bages i dinar per a dues
persones al restaurant Las Vegas.
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.

MANRESA
La Manresa d’avui en dia es troba clarament marcada per les
diferents èpoques històriques que ha viscut en el decurs de més
de mil anys. Un llegat patrimonial i cultural que s’explica a través
de diversos racons amarats d’història, on podreu trobar
misteriosos carrers medievals, imponents casals barrocs i
sumptuosos edificis modernistes.
El Centre Històric de Manresa es tracta d’un teixit urbà d’una gran complexitat, dotat d’una alta
càrrega simbòlica en termes socials, històrics i culturals. Continua sent un espai de referència
per excel·lència, tant per la seva càrrega simbòlica i identitària –a la qual no és aliè el notable
patrimoni artístic i arquitectònic que acumula-, com pel fet de tractar-se del principal escenari de
la vida associativa i cultural de Manresa i dels principals esdeveniments amb projecció
ciutadana.

Informació local:
xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

@ch_manresa
@manresa_ch

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.

