
Com participar?
FINS EL DIA 31 D’OCTUBRE
Fes una compra als comerços del 
municipi adherits a la campanya, 
omple la butlleta del sorteig i 
diposita-la a l’urna de l’establiment.

Data del sorteig:
7 DE NOVEMBRE DE 2020
A les 12.00 hores a Ràdio Cabrera.

Entrega premis:
Es farà un acte institucional a la
Sala Nova de l’Ajuntament el 10
de Novembre a les 18.00 hores.

Totes les experiències s’ofereixen amb total garantia d’higiene i seguretat.

Argentona
28 de nov. de 2020 o 

20 de mar. de 2021

Possibilitat de fer una ruta 
per les fonts d’Argentona o 
bé un itinerari modernista, 
dinar un menú amb producte 
de proximitat a un restaurant 
del municipi i visita al Museu 
del Càntir.

Valorat en 66 €

Calaf
17 o 24

de gener de 2021

Un viatge al passat amb la vi-
sita a les botigues antigues de 
Calaf i descobriment del pa-
trimoni (campanar i Castell). 
Dinar a un restaurant de Calaf 
per agafar forces. Entrada als 
Pastorets de Calaf: Més de 90 
anys de tradició. Bossa amb 
productes de Calaf.

Valorat en 100 €

La Selva del Camp
De nov. 2020
a juny 2021

Nit d’hotel a Mitja Pensió, 
entrada al Pavelló Municipal 
i visita guiada al Castell 
de Paborde per a dues 
persones.

Valorat en 140 €

Sallent 5 de juny de 2021

Festa de les enramades a 
Sallent, festa tradicional 
d’interès nacional.
Visita a la Casa Museu 
Torres Amat i als carrers 
enramats del nucli antic. 
Dinar en un restaurant del 
poble i lot de productes 
locals.
Valorat en 80 €

Cervià de les Garrigues 28 de nov. de 2020

Visita als camps d’oliveres
i a la cooperativa de l’oli del 
Camp de Cervià.
Tast d’olis, val de descompte 
de 10 € en productes locals i 
dinar popular.

Valorat en 80 €

Lleida 1 de maig de 2021

Citytour visita panoràmica als 
punts més importants de la 
ciutat, inclou la visita guiada 
a La Seu Vella i al Castell 
Templer de Gardeny, dinar per 
a dues persones, i entrada 
gratuïta als espectacles de la 
Fira de Titelles.

Valorat en 200 €

Sant Quintí de Mediona 10 d’abril de 2021

Premi per a dues persones! 
Visita guiada pel nostre 
patrimoni, activitats 
d’aventura, dinar i bossa de 
carquinyolis de regal.

Valorat en 100 €

Tremp 10 d’abril de 2021

Passejada guiada pel centre 
històric de Tremp, oferta 
per l’Epicentre – Centre de 
visitants del Pallars Jussà. 
Visita a un celler del municipi 
de Tremp. Nit d’hotel amb 
esmorzar per a 2 persones. 
Val de descompte del 
comerç Associat de Tremp.
Valorat en 145 €

Balaguer 29 de maig de 2021

Festa medieval Harpia 2021.
Estada d’un dia a la ciutat, recep-
ció del paer en cap, visita turística 
guiada, visita a la festa Balaguer 
Medieval, dinar per a dues perso-
nes, lot de productes de la terra, 
dues entrades pels museus de la 
ciutat i sorteig d’un val de 200 €, 
gentilesa de l’Associació de Co-
merciants Balaguer Històric.

Valorat en 95 €

Cardona 29 de nov. de 2020

Recorregut pel centre medie-
val de la vila. Mos gastronòmic a 
l’espai plaça de les Cols. Obsequi 
de productes d’establiments as-
sociats a la Unió de Botiguers de 
Cardona. Dinar en un restaurant 
del municipi. Visita al Parc Cultu-
ral de la Muntanya de Sal a 86 m 
sota terra.

Valorat en 74 €

Les Borges Blanques 23 de gener de 2021

Visita a la Fira de l’Oli Qualitat 
Verge Extra amb tast d’olis 
maridat i una degustació 
de productes. Visita guiada 
al nucli antic del municipi, 
l’Espai Macià i el Molí de 
Cal Gineret. Dinar típic del 
territori i obsequi d’un lot de 
productes de la terra.
Valorat en 130 €

Sant Feliu de Codines Fins a 31 de des. 2020

Visita al Cim d’Àligues (vol 
lliure de rampinyaires), visita 
al Museu municipal can 
Xifreda, visita al Museu del 
Rellotge i un lot d’embotits 
locals.

Valorat en 50 €

El Vendrell 19 de des. de 2020

Un tomb pel Vendrell, Capital 
de la Cultura Catalana 2020:
visita a la Vil·la Casals, dinar 
i visita guiada pel barri antic.

Valorat en 90 €

Manresa 5 de des. de 2020

Un tomb pel Centre Històric 
de Manresa.
Diversos racons amarats 
d’història, on hi podreu 
trobar misteriosos carrers 
medievals, imponents 
casals barrocs i sumptuosos 
edifi cis modernistes.

Valorat en 90 €

Sta. Coloma de Queralt 29 de maig de 2021

Visita guiada pel call de 
la vila, visita guiada a Cal 
Jaume Punto, visita La 
Segarreta, fabricació de 
cervesa artesana, paella 
popular, i visita a la Fira de 
comerç i entitats.

Valorat en 100 €

Ulldecona
Fins al 

30 de juny de 2021

Visita guiada als principals 
actius turístics d’Ulldecona:
“Un passeig per la història”
i dinar a un restaurant amb 
cuina del territori.

Valorat en 75 €

Besalú 6 o 7 de març 2021

Visita basada en el llibre 
“Paraula de Jueu” de Martí 
Gironell, recorregut amb el 
mateix autor. Seguidament 
esmorzar en un lloc emblemàtic 
de la vila, i a continuació passeig 
i visita a l’entorn del molí 
Subirós veient l’evolució de l’ús 
de l’aigua al llarg dels segles i 
detalls del Besalú antic.
Valorat en 90 €

Centelles 12 de des. de 2020

13a Fira de la tòfona
Dinar per a dues persones 
amb menú de tòfona i gaudir 
de tots els actes de la fi ra.

Valorat en 70 €

L’Arboç 27 de març de 2021

• Visita guiada a la Giralda de 
l’Arboç
•Visita a l’escola de puntaires
•Visita guiada al nucli antic 
•Visita al Museu de Punta al 
Coixí. 

Valorat en 110 €

St. Hipòlit de Voldregà Fins a 31 de des. 2020

dinar per a dues persones 
a la Catòlica, dues entrades 
al Teatre Municipal per 
l’obra que es vulgui dins de 
cartellera durant les dates 
que sigui vigent el premi, i 
un llibre de Sant Hipòlit de 
Voltrega.

Valorat en 75 €

Falset 12 de Juny de 2021

Visita a la Catedral del vi 
amb degustació d’una cata 
del vermut de Falset i dels 
vins de la DO Montsant. 
Visita al campanar de Falset 
i degustació de vi de la DO 
Montsant o Priorat, dinar i 
visita al Museu Comarcal de 
Falset.
Valorat 100 €

Mediona 21 de nov. de 2020

Visita guiada a un celler de 
Mediona. 
Visita a la cerveseria 
artesana “Agullons”
Visita al castell de Mediona i
Dinar a un restaurant del 
municipi.

Valorat en 120 €

Torelló 6 de març de 2021

Visita guiada pel nucli antic 
de Torelló, visita al Museu de 
la Torneria i dinar per a dues 
persones.

Valorat en 60 €

Vilanova del Camí 17 de gener de 2021

Caminada popular “Pujada 
als dipòsits” de Ca 
l’Aromir i botifarrada. Ruta 
teatralitzada pels elements
patrimonials visitant la 
Fira del Camí Ral. Vermut 
i entrega d’un lot de 
productes d’artesans 
vilanovins.
Valorat en 90 €

Cabrera de Mar 1 o 2 de maig de 2021

Viu la festa de les bruixes a 
Cabrera de Mar
Visita teatralitzada “Els 
Secrets del Castell de 
Burriac”, dinar, passejada 
comentada pel centre 
històric i obsequis.

Valorat en 90 €

Cervera 6 o 12 de des. de 2020

Començarem el dia amb l’arribada a 
l’ofi cina de turisme. CAT on veurem 
l’audiovisual dedicat al naixement 
de la Generalitat de Catalunya i on 
farem entrega del lot de productes 
de les terres de Lleida, cedits per la 
Diputació de Lleida. Continuarem 
amb una visita teatralitzada a la 
Universitat, fi nalitzant al Mercat de 
Nadal. Acabarem amb un Dinar per 
a 2 persones.
Valorat en 90 €

L’Espluga de Francolí 6 de febrer 2021

L’Espluga de Francolí: 
cultura, comerç i 
gastronomia
Descobreix els museus 
de l’Espluga de Francolí, 
assaboreix la gastronomia 
i degusta els productes 
locals.

Valorat en 100 €

Sant Martí de Tous 4 d’abril de 2021

Premi per a dues persones:
Visita guiada al “TOUS 
MEDIEVAL” + Participació en viu 
a les CARAMELLES de Tous + 
Dinar + Visita a l’entorn natural 
de la “Fou de Tous” i gimcana 
en família “Tous és Llegenda” 
+ entrega de Lots de productes 
locals “Un Tastet de Tous”.

Valorat en 90 €

Juneda 27 de març de 2021

Premi per a dues persones: 
visita al patrimoni cultural i 
arquitectònic, visita guiada a 
la vila, tast de vins
de les Garrigues i dinar 
tradicional garriguenc.

Valorat en 100 €

Roda de Ter 13 de març de 2021

Una visita comentada 
al jaciment i al museu 
arqueològic de l’Esquerda i 
dinar en un dels restaurants 
del municipi.

Valorat en 50 €

Tortosa 20 de març de 2021

Visita a la ciutat de Tortosa 
en el moment de la recreació 
històrica i divulgació del 
patrimoni de la ciutat.
EL SETGE DE TORTOSA
US ESPERA!

Valorat en 74 €

Organitza:

xarxabarris.cat

Comprar a Cabrera
de Mar té premi!

Pots guanyar
un d’aquests
31 PREMIS

Omple la butlleta al petit comerç durant el mes d’octubre


