
 
DEL 6 AL 26 D’OCTUBRE 

 
BASES DEL CONCURS “Posem fil a l’agulla!” 

Endevina quin és el significat de cada frase feta o refrany que trobaràs escrit a la 
butlleta de participació dels comerços associats a l’Associació de Comerciants Comerç Ca 

n’Anglada, El Tomb, de Terrassa,  i marca la resposta que sigui correcta. 
 
PRESENTACIÓ 
Aquesta campanya lingüística i comercial té com a objectiu dinamitzar el comerç de proximitat 
de Ca n’Anglada a través de la llengua, d’una manera divertida, senzilla i lúdica, amb la 
col·laboració del Servei Local de Català de Terrassa i la biblioteca districte 2. 
 
QUI HI POT PARTICIPAR? 
Hi pot participar tothom, sense límit d’edat, excepte les persones vinculades a l’organització 
(propietàries, treballadores...).  
Es poden emplenar tantes butlletes com es vulgui.  
 
COM HI PUC PARTICIPAR? 
Per participar-hi necessitaràs la butlleta del concurs “Posem fil a l’agulla!”, que trobaràs a 
qualsevol establiment adherit a l’Associació de Comerciants Comerç Ca n’Anglada, El Tomb. 
Els comerços associats tindran al seu aparador un cartell identificatiu del concurs.  
 
Pots demanar la butlleta segellada i marcar-hi la resposta correcta.  
Només valdran les butlletes segellades per l’establiment, amb la resposta correcta, amb totes 
les dades emplenades i que no estiguin estripades ni malmeses. 
 
A la biblioteca districte 2, hi trobaràs exposats els llibres que et poden ajudar a resoldre els 
dubtes que tinguis. També pots consultar el catàleg Aladí: http://aladi.diba.cat/search*cat 
 
ON DIPOSITO LA BUTLLETA? 
A l’urna situada a la biblioteca districte 2 (carrer de Sant Cosme, 157) i als recipients que 
tindran els establiments. 
 
FINS QUAN HI PUC PARTICIPAR? 
La campanya tindrà  lloc del 6 al 26 d’octubre. 
 

https://correuweb.terrassa.cat/owa/redir.aspx?C=RUpXFku2RECsmdXfXNnlwmhUiUJlsNNIfANZ_YhF3E6bq8K_fyWl9X8kKuqmgY1XR9avP1Ba2Gc.&URL=http%3a%2f%2faladi.diba.cat%2fsearch*cat


QUAN I COM ES FARÀ EL SORTEIG? 
Totes les butlletes recollides es centralitzaran a la biblioteca districte 2 el divendres 27 
d’octubre del 2017 i, en un acte públic, a les 18 h, se n’extrauran 5 a l’atzar. Seguidament, 
l’organització telefonarà a les persones guanyadores. Si alguna d’elles no respon -no s’admetrà 
el contestador automàtic-, se substituirà per una nova butlleta, que s’extraurà també a l’atzar.  
 
 
QUÈ PUC GUANYAR?  
1 val de 300 € (que s’haurà de gastar en un mínim de 2 establiments diferents, amb una 
despesa màxima de 120 € a cada un)   
4 vals de 100 €  
1 lot de llibres, que se sortejarà el 28 d’octubre, durant el Tombacastanya 



 
QUAN I COM ES FARÀ L’ENTREGA DE PREMIS? 
El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic el dissabte 28 d’octubre del 2017, a 
l’avinguda de Barcelona, a l’escenari del Tombacastanya.  
 
Les bases estan disponibles al Servei Local de Català de Terrassa, a la biblioteca districte 2, al 
Facebook de l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada, El Tomb 
www.facebook.com/cananglada.associaciodecomerciants i als establiments participants. 
  
 
L’organització resoldrà qualsevol dubte o imprevist de les bases i el funcionament de la 
promoció. La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases. 
 
Terrassa, 6 d’octubre de 2017 
                                                                  

                               
                                 

                                                                       
           
                            

 
 
 

http://www.facebook.com/cananglada.associaciodecomerciants

