
________________  QUÈ INCLOU EL PREMI? Valorat en 94 €  ________________
Feu un passeig per una altra època, traslladeu-vos a un altre temps i sabreu com vivia el senyor del castell... 
L’origen del Poble Vell de Súria data de finals dels segle X com a una vila fortificada que va néixer sota la protecció 
del castell. Avui és un dels nuclis antics millor conservats de Catalunya i ens permet conèixer els secrets d’una 
petita vila medieval, amb cases i carrerons estrets i porxats. A més, ofereix unes vistes magnifiques sobre el riu 
Cardener i la resta de la vila.
A continuació us espera una visita a la fàbrica de cervesa artesanal La Pirata per saber com s’elabora el 
producte. Ah, i també us obsequiaran amb un petit tast.
Gaudiu d’un àpat amb menjar tradicional en un dels nostres restaurants i d’una passejada a l’entorn del riu 
fins arribar a la falla del Migmón, un tresor geològic únic en el món. Segons una llegenda local, en aquest indret 
coincideixen les dues meitats de la Terra, que es tornaran a ajuntar al final dels temps.
Us obsequiarem amb el llibre ‘Les Caramelles de Súria’, que explica la història de la festa més coneguda de la 
vila. També rebreu un val descompte que podreu utilitzar en els establiments adherits a Súria Punt Comercial.

____________________  QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?  _____________________
El premi es podrà utilitzar els dissabtes 19 i 26 de novembre i els dissabtes 3, 10 i 17 de desembre de 2016.

______________________  COM GESTIONO EL PREMI?  ______________________
Per fer les vostres reserves, truqueu a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Súria (telèfon 
93.868.28.00) de 9.00 a 14.00 h i demaneu per Alícia. També podeu enviar un missatge de correu electrònic 
a l’adreça promocio@suria.cat.

____________________________  CONDICIONS  ____________________________
El premi és per a dues persones. En cas de voler ampliar el nombre de beneficiaris, cal comunicar-ho en el 
moment de fer les reserves. El cost dels nous beneficiaris anirà a càrrec de la persona premiada.
Les reserves s’han de fer amb un preavís de 15 dies.
No us ho deixeu perdre! Si no podeu gaudir del premi, també el podeu regalar; només cal que ens ho comuniqueu.

____________________ Per a més informació podeu consultar: ____________________
http://habitatge.gencat.cat          Barris Antics http://www.suria.cat          Ajuntament de Súria
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Súria és una vila de la comarca del Bages, en 
ple cor de Catalunya. Es troba situada en l’eix 
del Cardener, entre Manresa i Cardona. Ofereix 
al visitant una orografia muntanyosa, ja que es 
troba envoltada per les serres de Castelltallat, 
Castelladral i Castellnou.
Les restes arqueològiques demostren que l’actual 
territori de Súria ja era habitat en el neolític. En 
els documents medievals, hi apareix citada com 
a Sòrisa. L’origen de la Súria actual és el nucli del 
Poble Vell, ubicat sobre un turó al marge esquerre 
del riu Cardener. El castell del Poble Vell tenia una 
funció bàsica de vigilància i depenia del comptat 
de Cardona.
Amb el descobriment de la potassa, esdevingut 
l’any 1912, la mineria es va convertir en la principal 
activitat de la vila, donant lloc al naixement de 
nous barris i a un ràpid increment de població.
La Súria actual es caracteritza per una activa vida 
associativa, amb les Caramelles de Pasqua i la 
Fira Medieval d’Oficis, que se celebra durant el 
mes de novembre, com a actes més destacats. 

 __________________ L’AJUNTAMENT QUE LLIURA EL PREMI: __________________

(SEGELL I SIGNATURA)

Dia .............. de ............................................. de 2016

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades seran incorporades a un dels fitxers del qual és responsable l’Ajuntament de la població en el qual està situat l’establiment 
on heu recollit la butlleta, 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 en el qual està situat l’establiment on heu recollit la butlleta.


