
Organització:

Amb la col·laboració de:

COMERÇ I LLENGUA VAN DE LA MÀ

En el marc de la V Setmana per la Llengua, enguany 

com a novetat fem la I Gimcana de Llengua i Comerç. 

L’objectiu és potenciar l’ús social de la llengua 

catalana i ho fem de la mà del comerç de la ciutat, 

a qui agraïm la col·laboració en aquesta iniciativa. 

Esperem que molts santfeliuencs i santfeliuenques 

hi participeu i que gaudiu d’aquesta proposta tot 

recorrent i coneixent millor el comerç de Sant Feliu, 

alhora que descobriu coses noves sobre la llengua 

catalana i la nostra ciutat.

Carles Soriano i Badell
President del Centre de Normalització Lingüística Roses i regidor 
de Política Lingüística

Servei Local de Català de Sant Feliu
Pl. Laujar de Andarax, s/n, 1a planta
(Casal Can Calders)
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 685 24 32
slcsantfeliu@cpnl.cat

Establiments on es poden localitzar les preguntes

Es distingiran pel cartell que tindran en un lloc visible de 
l’aparador.

Establiments centre de recollida de butlletes 

Associació de Botiguers Amics del Barri La Salut
Dietètica La Salut. Picasso, s/n
Ailec. Plaça La Salut. Terrassa, s/n

Associació de Comerciants Mas Lluhí
Llibreria Papereria Bruch 1972. Comte de Vilardaga, 132
Flors Mas Lluí. Comte de Vilardaga, 132

Can Calders Comerç
Sonsil Superguay. Santa Creu, 13
La Bruixeta. Can Calders, 4

Mercat Municipal
Bústia. Josep Maria de Molina, s/n

Sant Feliu Centre
Perfumeria Subirana. Laureà Miró, 165
Estris Guasch. Rectoria, 12

Sant Feliu Comerç
Luqsan. Marquesa de Castellbell, 61
Tot i Més. Girona, 14
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ANIMA’T I PARTICIPA-HI!

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA PER PODER 
RESPONDRE LES 15 PREGUNTES

Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans, 
Enciclopèdia Catalana i Edicions 62. Barcelona, 2007 (2a edició)

[D. a.]: Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història. Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 2002

[D. a.]: Els carrers de Sant Feliu. Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat i Generalitat de Catalunya. Sant Feliu de Llobregat, 
1989

El butlletí: informació municipal i ciutadana. Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat  [anys 2002-2006]

Retuerta, M. Luz; Sanmartí, Carme: El palau Falguera. Pagesos, 
mercaders i nobles a Sant Feliu de Llobregat. Segles XVII-XX. 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 
1999

Ruiz, Esther; Retuerta, M. Luz: Bibliografia de Sant Feliu de 
Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de 
Llobregat, 1994

(Es pot consultar a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i a la 
Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu.)

Centre de Normalització Lingüística Roses
Servei Local de Català de Sant Feliu de Llobregat



És per això que t’animem a participar en la I Gimcana 
de Llengua i Comerç i en altres activitats 
complementàries que tindran lloc en el marc de la 
V Setmana per la Llengua.

QUÈ ÉS LA GIMCANA?
És un concurs relacionat amb la llengua catalana, 
Sant Feliu i el món del comerç.

Les persones que hi participin hauran de localitzar 
15 preguntes i respondre-les correctament en una 
butlleta.

Guanyaran el concurs les persones que tinguin més 
respostes encertades. 

COM HI POTS PARTICIPAR?
Es tractarà de buscar les 15 preguntes diferents 
entre els establiments col·laboradors que distingiràs 
pel cartell de la Gimcana que tindran en un lloc visible 
de l’aparador, i omplir la butlleta de participació amb 
les 15 respostes respectives.

ON HAS DE LLIURAR LA BUTLLETA 
AMB LES RESPOSTES?
Les butlletes amb les respostes s’hauran de dipositar 
a les bústies que hi haurà als establiments 
patrocinadors que figuren en aquest mateix fullet. 
N’hi haurà dos a cada barri.

QUAN?
La Gimcana tindrà una durada de 10 dies. La data 
límit d’entrega de butlletes serà el 22 d’octubre, a 
l’hora de tancar els comerços. 

QUI HI POT PARTICIPAR?
Qualsevol persona més gran de 16 anys que tingui 
ganes de passar-s’ho bé.

PER QUÈ?
Perquè t’ho passaràs molt bé, perquè descobriràs 
coses noves, perquè t’enganxarà i, és clar, perquè 
hi ha tres primers premis importants i obsequis per 
a tothom que hi participi.

BASES

L’Ajuntament, el Servei Local de Català i les associacions 
de comerciants de Sant Feliu de Llobregat convoquen la 
I Gimcana de Llengua i Comerç, la qual es regirà per 
les bases següents: 

1.	 La Gimcana es durà a terme del 13 al 22 d’octubre 
de 2008. És oberta a la participació de tothom més 
gran de 16 anys.

2.	 Hi haurà un total de 15 preguntes numerades i cada 
establiment col·laborador en tindrà una. Això vol dir 
que les preguntes exposades als establiments poden 
estar repetides. 

3.	 Qui hi vulgui concursar trobarà la butlleta de participació 
en aquest fullet i en tots els establiments col·laboradors.

4.	 Per participar en el concurs caldrà respondre en una 
sola butlleta les 15 preguntes, emplenar les dades 
personals i dipositar la butlleta en una urna que hi 
haurà als establiments de recollida (dos a cada barri). 
Aquests establiments apareixen en aquest mateix 
fullet i en el web http://www.compremasantfeliu.cat/.

5.	 Les respostes hauran de ser escrites amb lletra clara. 
No s’admetran les respostes amb llapis. 

6.	 Cada persona podrà participar-hi amb tantes butlletes 
com vulgui.

7.	 En cas que es produeixi algun dubte en les respostes, 
es considerarà correcta la resposta que aparegui en 
la bibliografia recomanada en aquest fullet i en el web 
http://www.compremasantfeliu.cat/.

8.	 D’entre totes les butlletes concursants, se’n separaran 
les que tinguin les 15 respostes correctes, que seran 
les que optaran als tres primers premis. D’entre totes 
aquestes, se n’extrauran tres: la primera butlleta extreta 
serà la que guanyarà el primer premi; la segona, el 
segon, i la tercera, el tercer. 

9.	 Hi haurà obsequis per a totes les persones    
participants.

10.	En la selecció de les butlletes amb les respostes 
correctes, hi haurà un representant de les associacions 
de comerciants, un de l’Ajuntament i un del Servei 
Local de Català.

11. El sorteig de les tres butlletes guanyadores es farà 
en el marc de l’acte de lliurament de premis que tindrà 
lloc el dia 26 d’octubre a les 12 h a la plaça de la Vila.

12. Els tres primers premis seran vals per comprar a les 
botigues associades:
1r premi:	val de compra per  600 euros
2n premi:	val de compra per 400 euros
3r premi: 	val de compra per 200 euros

13. Qualsevol imprevist o dubte que pugui sorgir el resoldrà 
l’organització.
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Sant Feliu de Llobregat és una ciutat que 
acull constantment nous ciutadans i, 
consegüentment, noves cultures i noves 
llengües. Per això resulta un marc idoni 
per potenciar una activitat que ajudi a 
fomentar l’ús del català entre la població 
i que esdevingui la llengua de referència 
de les persones nouvingudes.


