RODA DE TER, 23 d’octubre de 2021
Visita comentada al museu i al jaciment arqueològic de l’Esquerda,
dinar en un dels restaurants del poble i visita comentada a la seu de
la Fundació Miquel Martí i Pol i itinerari fins a la fàbrica La
Blava.
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 60 €

Al matí començarem amb una visita comentada al
museu i al jaciment arqueològic de l’Esquerda
continuarem amb un dinar en un dels restaurants
del poble i acabarem a la tarda amb una visita
comentada i guiada per l’exposició permanent i la
seu de la Fundació Miquel Martí i Pol i recorregut
fins a la fàbrica Tecla Sala amb explicació de la
indústria i lectura de poemes.

Fundació Miquel Martí i Pol

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
L’activitat es realitzarà el dissabte dia 23 d’octubre
del 2021 a partir de les 11 h i aproximadament
finalitzarà a les 18 h.
El punt de trobada serà al Museu de l’Esquerda a
l’Av. Pere Baurier s/n que s’hi accedeix sortint de
la plaça Major a la dreta per carrer Joan de Mas.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència al Servei
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roda
de Ter abans del dia 15 d’octubre mitjançant el
Tel.
621
21
00
86
o
al
correu
alberchvn@rodadeter.cat indicant nom i cognoms,
el municipi que li ha entregat el premi i un telèfon
de contacte.
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 comentar-ho en el
moment de fer la reserva abans del dia 15
d’octubre, amb el cost a càrrec de la persona
premiada.
Cal portar calçat còmode i indicar intoleràncies 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.

RODA DE TER
Roda de Ter és una vila que antigament havia tingut tractament de
ciutat. La història de Roda es remunta molt enllà en el temps, cosa
que es pot comprovar al Jaciment de l’Esquerda. El Riu Ter
travessa el terme municipal i, a més de donar-li nom, està sempre
present en la vida rodenca. No fa pas molt, la vida econòmica del
poble s’ubicava al costat del riu de la mà de les indústries tèxtils.
Presumim de tenir literats famosos, herois nacionals, una revista i
una ràdio municipals amb molta història, uns comerciants amb
ganes de mantenir viva la flama del comerç de proximitat, clubs
esportius, dues escoles públiques, una biblioteca cèntrica i un
lema tradicional que ens identifica “pont sobre pont i una església
a cada cap”.

Jaciment i museu arqueològic de l’Esquerda

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

Informació local:
www.rodadeter.cat
@ajRodadeTer
@RodadeTer
@ajuntamentrodadeter

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'ar t.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 pr otecció 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 consentim ent
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.

