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L’acte de lliurament de premis posa fi a la 
I Gimcana de Llengua i Comerç de Sant Feliu de 
Llobregat organitzada pel Servei Local de Català 
(SLC), amb la col·laboració de l’Ajuntament i de 
les associacions de botiguers de la ciutat  
 
 
Diumenge, en el marc de la V Setmana per la Llengua, va tenir lloc el 
lliurament de premis de la I Gimcana de Llengua i Comerç de Sant Feliu 
de Llobregat. Els organitzadors valoren molt positivament el 
desenvolupament i el ressò que ha obtingut aquesta I Gimcana de 
Llengua i Comerç que s’ha celebrat a la ciutat  
 
 
El diumenge 26 d’octubre, al migdia, va tenir lloc a la plaça de la Vila de Sant Feliu de 
Llobregat l’acte de lliurament de premis de la I Gimcana de Llengua i Comerç que s’ha 
desenvolupat del 13 al 22 d’octubre en aquesta ciutat. 
 
Aquesta Gimcana ha estat organitzada pel Servei Local de Català (SLC) de Sant Feliu 
de Llobregat, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de les associacions de botiguers 
de la ciutat. També hi han col·laborat entitats com l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i 
la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu i quantitat d’entitats i empreses diverses, 
tant de Sant Feliu com de Barcelona, que han fet arribar obsequis per a totes les 
persones que han participat en la Gimcana. 
 
Tant uns com altres valoren de manera molt positiva el desenvolupament i el ressò 
que ha obtingut aquesta Gimcana entre la gent de Sant Feliu. Les dades de 
participació i també d’encerts són totalment satisfactòries. 
 
Hi ha hagut un total de 1.560 butlletes vàlides, que corresponen a 230 participants. 
D’aquestes, un 75,2% (1.173 butlletes) contenien totes les respostes correctes i van 
poder participar en el sorteig per decidir quins havien de ser els tres primers premis. 
 
Del total de persones que van participar en aquesta I Gimcana de Llengua i Comerç de 
Sant Feliu de Llobregat, un 19% van ser d’edats compreses entre els 16 i els 30 anys; 
un 48% entre els 31 i els 50 anys i un 33% de 50 anys en endavant. El participant més 
jove tenia 16 anys i el més gran 82 anys. 
 
En l’acte celebrat a la plaça de la Vila, els participants premiats van ser els següents: 
 
Guanyador del primer premi: Joan Admetlla Soldevila, amb 600 € distribuïts en vals de 
25 €, una col·laboració de les associacions Sant Feliu Centre, Amics del Barri de la 
Salut i Mas Lluhí.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Guanyadora del segon premi: M. Teresa González Liberal, amb 400 € distribuïts en 
vals de 25 €, una col·laboració de l’associació Can Calders Comerç i del Mercat 
Municipal.  
 
Guanyadora del tercer premi: M. Pilar Nogués Barral , amb 200 € distribuïts en vals de   
25 €, una col·laboració de l’associació Sant Feliu Comerç.  
 
El SLC agraeix a tothom, col·laboradors i participants, el seu interès i la seva bona 
predisposició, que han fet que aquesta primera Gimcana hagi resultat un èxit, tant en 
l’aspecte organitzatiu com en el participatiu. 
 
 
27 d’octubre de 2008 
 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan territorial 
d'aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern, està format actualment per 
la Generalitat de Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 consells comarcals i la 
Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa estratègies i accions per garantir 
l'extensió territorial del coneixement i l'ús de la llengua catalana. 
 
Més informació: www.cpnl.cat 

http://www.cpnl.cat/


 

 
 
 
 

I GIMCANA DE LLENGUA I COMERÇ  
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 
LLISTA D’ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES 
 

 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 
Ateneu Santfeliuenc 
 
Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat  
 
CineBaix de Sant Feliu de Llobregat 
 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
Cosmo Caixa de Barcelona 
 
Editorial Castellnou 
 
Editorial Cossetània 
 
Editorial Octaedro 
 
Filmoteca de Catalunya 
 
F. C. Barcelona 
 
Museu de la Cera de Barcelona 
 
Museu d’Història de Catalunya 
 
Museu Marítim de Barcelona 
 
Palau de la Música Catalana  
 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
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