
Data del sorteig:
4 de juliol

de 2022
a les 15h a la Casa del Capellans

Montblanc 5 de novembre de 2022

PATRIMONI I 
GASTRONOMIA

Valorat en 105€

Mediona 12 de Novembre de 2022 

Visita guiada al castell de 
mediona.
Dinar en un restaurant del 
municipi.
Lot de productes dels 
nostres artesans.

Valorat en 120€

Roda de Ter 15 d’octubre de 2022

Visita comentada al museu 
i al jaciment arqueològic de 
l’Esquerda, dinar en un dels 
restaurants del poble, visita 
comentada a la seu de la 
Fundació Miquel Martí i Pol 
i itinerari fi ns la fàbrica La 
Blava.

Valorat en 60€

Manresa 17 de setembre de 2022

UN TOMB PEL CENTRE 
HISTÒRIC DE MANRESA 
Diversos racons amarats 
d’història on hi podeu trobar 
misteriosos, imponents 
casals barrocs i sumptuosos 
edifi cis modernistes.

Valorat en 120€

Sallent 22 d’octubre de 2022

Visita a la Casa Museu 
Torres Amat i al nucli històric 
de la vila, val per menjar de 
tapes a la Festa de la Tapa i 
la Cervesa i lot de productes 
locals.

Valorat en 80€

Sant Feliu de Codines Fins el 4 de desembre de 2022 

Visita al Cim d’Àligues
(vol lliure de rapinyaires), 
visita al Museu municipal 
Can Xifreda, visita al 
Museu del Rellotge I un lot 
d’emotits locals.

Valorat en 150€

Argentona 22 d’oct. o 12 de nov. de 2022

VINE A CONÈIXER LA 
VILA D’ARGENTONA AL 
MARESME! 
Natura, modernisme, 
gastronomia i cultura.
  
Valorat en 120€

Cabrera de Mar 1 d’octubre 2022

FESTIVAL CULTURAL 
IBEROROMÀ REVIU ILTURO 
Reviu el passat iberoromà
de Cabrera de Mar.

Valorat en 90€

Calaf 23 de juliol de 2022

UNA EXPERIÈNCIA
CULTURAL I 
GASTRONÒMICA

Valorat en 100€ 

Besalú 5 de novembre de 2022

DESCOBREIX BESALÚ!                                        
Passa un dia  entre pedres
i cavallers.

Valorat en 180€

Balaguer 24 de setembre de 2022

VISITES GUIADES / 
DINAR / LOT DE 
PRODUCTES

Valorat en 95€

Cardona 9 d’octubre de 2022

Gaudiu d’un dia a Cardona i de la 
seva història, on us convidarem a 
fer una visita guiada a l’interior de la 
nostra Muntanya de Sal i al Centre 
Cardona Medieval. 
Sereu convidats a dinar en un dels 
restaurants de la nostra vila i la 
Unió de Botiguers i Comerciants 
us obsequiaran amb un val de 10€ 
a bescanviar per compres als seus 
establiments.

Valorat en 84€

Cervià de les Garrigues 26 de novembre de 2022

Cervià, un poble amb història, 
patrimoni i bona gastronomia       
Un entorn privilegiat ideal 
per realitzar esports, respirar 
tranquil·litat i contacte amb la 
natura.

Valorat en 95€

El Pont de Suert 3 de setembre de 2022

EMOCIONS AL CENTRE
DELS PIRINEUS!

Valorat en 60€

El Vendrell 17 de setembre de 2022

Vine a conèixer les nostres 
platges i els personatges 
il·lustres del Vendrell: Andreu 
Nin, Àngel Guimerà, Maria 
Julivert,  Apel·les Fenosa                                     
i Pau Casals, entre altres

Valorat en 105€

Cervera 4 o 10 de desembre de 2022

Cervera, terra 
de foc i passió!                                              
Un passeig per la ciutat 
és un viatge en el temps, 
vine a gaudir de la nostra 
gastronomia i de la rica 
activitat cultural, comercial  i 
festiva que oferim!

Valorat en 110€

Centelles 18 de desembre de 2022

15a Fira de la Tòfona – Visita 
guiada per la vila, dinar per 
a dues persones amb menú 
de tòfona i lot de productes 
locals.

Valorat en 90€

Falset Fins el 31 de desembre de 2022

Recorregut per la història i 
les tradicions de Falset amb 
la visita al Castell de  Falset 
- Museu Comarcal, la visita 
Cooperativa Falset – Marçà 
i un dinar amb productes 
gastronòmics de qualitat a un 
restaurant del municipi. 

Valorat en 125€

L’Espluga de Francolí 5 de novembre de 2022

CULTURA, COMERÇ
I GASTRONOMIA

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

Valorat en 100€

Lleida 1 d’octubre de 2022

LLEIDA, LA CIUTAT
QUE ES FA ESTIMAR
A Lleida descobriràs una 
manera diferent de gaudir 
de l’oci i la cultura, així com 
de comprar i de degustar la 
gastronomia.

Valorat en 180€

Les Borges Blanques 21 de gener de 2023

CULTURA, TRADICIÓ I 
GASTRONOMIA, VINE A 
TASTAR LA CAPITAL DE L’OLI  

Valorat en 100€

L’Arboç 22 d’octubre de 2022

ART I CULTURA
EN FAMÍLIA

Valorat en 90€

La Sénia 22 d’octubre de 2022

VINE A CONÈIXER EL NOSTRE 
CAMP D’AVIACIÓ! Gaudeix 
d’un cap de setmana diferent! 
Endinsa’t en la història de la 
Guerra Civil, passeja per la Fira 
d’Artesania i Festa del Moble i 
degusta un menú gastronòmic 
a la vora del riu Sénia.

Valorat en 78€

Juneda 17 de setembre de 2022

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€

Ulldecona 10 de set. o 8 d’oct. de 2022

UN PASSEIG PER LA 
HISTÒRIA
Viviu la història d’Ulldecona 
amb experiències culturals, 
tast d’oli a les oliveres 
mil·lenàries i dinar a l’Ermita

Valorat en 100€

Vilanova del Camí 15 de gener de 2023 

FIRA DEL CAMÍ RAL: 
NATURA, TRADICIÓ I 
ARTESANIA        
Visita el nostre municipi 
descobrint el seu entorn 
natural i gaudint d’un dia 
d’història i tradició.

Valorat en 100€

Tremp 8 i 9 d’octubre de 2022

Un cap de setmana complet a 
Tremp per descobrir la màgia 
del Pallars Jussà!

Valorat en 199€

Sant Quintí de Mediona 22 d’octubre de 2022

Visita el nostre patrimoni, fes 
activitats d’aventura, dina 
de Cuina Amades i tasta 
carquinyolis únics!

Valorat en 150€

Sta. Coloma de Queralt 29 d’octubre de 2022

ENDINSAT EN EL COMERÇ 
DELS NOSTRES AVIS

Valorat en 150€

Sant Martí de Tous 12 de novembre de 2022

DESCOBREIX SANT MARTÍ 
DE TOUS, UN POBLE DE 
LLEGENDA. Visita guiada, 
gastronomia i entreteniment 
assegurat coincidint 
amb la seva Festa Major.                                                              
Tasta i gaudeix de Sant Martí 
de Tous, t’enamorarà. 

Valorat en 140€

Solsona 8 d’oct. o 12 de nov. de 2022

UNA EXPERIÈNCIA GEGANT! 
Solsona és una ciutat plena 
d’història i de tradicions 
arrelades que es respiren per 
tots els racons de la ciutat, una 
població de gegants i bestiari 
folklòric, de tradició ganivetera 
i artesania alimentària.

Valorat en 95€

Torres de Segre 11 de març de 2023

La ruta per Torres de Segre 
inclou visita guiada per punts 
emblemàtics -l’Ajuntament, 
camps fl orits, el Turó de 
Carrassumada, la Reserva 
Natural d’Utxesa i el Museu 
de l’Evolució, dinar per a dues 
persones i un obsequi.

Valorat en 100€

Torelló 8 d’octubre de 2022

T’agradararà conèixer el 
nostre nucli antic i el museu 
de la torneria.

Valorat en 70€

Compra a Roda de Ter 
i descobreix Catalunya

Organitza: Amb el suport de:

Com puc guanyar un d’aquests 
33 premis per a dues persones?
Durant el mes de juny de 2022

Coneix els 33 municipis organitzadors 
gaudint les nostres millors experiències: 

visites guiades, gastronomia, espectacles, 
cultura i nits d’hotel, entre d’altres.

habitatge.gencat.cat           facebook.com/xarxadebarris           @xarxabarris


