
 

 

 

BASES DEL CONCURS 'DE PARADA EN PARADA, GUANYA LA JUGADA!’ 

D’acord amb l’article 4 dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), 

una de finalitats del CPNL és fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la societat al 

territori.  

Per al compliment d’aquesta finalitat, el CPNL, mitjançant el Servei Local de Català de 

Cerdanyola del Vallès i el Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès, i conjuntament amb 

l’empresa AIM Gestió de mercats, convoquen per primer cop el concurs De parada en parada, 

guanya la jugada! als mercats de Torreblanca (Sant Cugat) i Serraperera i Fontetes 

(Cerdanyola). 

 

1. OBJECTE I FINALITAT 

Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs De parada en parada, guanya la jugada! 

amb l’objectiu de fomentar l’ús del català, especialment en l’ús oral de la llengua, als mercats 

municipals de Cerdanyola del Vallès i de Sant Cugat del Vallès. 

De parada en parada, guanya la jugada! és un joc lingüístic que consisteix a encertar termes 

en català relacionats amb els productes que es venen a les parades dels mercats municipals. 

 

2. DESTINATARIS, REQUISITS I CONDICIONS 

Poden participar en el concurs les persones físiques majors d’edat que no tinguin ni hagin 

tingut cap vinculació professional amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.  

Per participar-hi, només cal anar als mercats de Torreblanca (Sant Cugat) i Serraperera i 

Fontetes (Cerdanyola), buscar el cartell del concurs a les parades i enviar la resposta per 

WhatsApp amb les dades següents: 



- nom i cognom de la persona concursant 

- nom del mercat 

- número de la pregunta 

- resposta 

Les respostes corresponents al mercat de Torreblanca s’han d’enviar al 677 255 034 i, les de 

Serraperera i Fontetes, al 677 255 023. 

El termini per enviar les respostes finalitza el 15 d’octubre de 2021. 

 

3. CONVOCATÒRIA i DIFUSIÓ 

La convocatòria del concurs es fa mitjançant la publicació de la informació i d’aquestes bases 

al web del CNL Vallès Occidental 3, a les xarxes socials del CNL Vallès Occidental 3 (Twitter, 

Instagram i Facebook del SLC de Cerdanyola i del SLC de Sant Cugat) i amb els cartells del 

concurs ubicats a les parades dels mercats de Serraperera i Fontetes (Cerdanyola) i de 

Torreblanca (Sant Cugat). 

 

4. ATORGAMENT DE PREMIS 

L’atorgament dels premis es farà per sorteig entre totes les respostes encertades, encara que 

tinguin errades ortogràfiques, ja que l’objectiu del concurs és fomentar l’ús oral de la llengua.  

El nom de les persones premiades es farà públic el 29 d’octubre de 2021 a les xarxes socials 

del CNL Vallès Occidental 3 (Twitter, Instagram i Facebook del SLC de Cerdanyola i del SLC de 

Sant Cugat). També es notificarà per telèfon. 

Hi haurà dues persones guanyadores per mercat. 

Els premis, els aporta l’empresa AIM Gestió de Mercats i els ateneus de les dues poblacions, 

i són al seu càrrec. 

 

4. PREMIS 

Mercat de Torreblanca (Sant Cugat):  

- un talonari de 50 € en vals de compra per a les parades del mercat 

- un taller de cuina a l’Ateneu de Sant Cugat 

Mercat de Fontetes (Cerdanyola):  

- un talonari de 50 € en vals de compra per a les parades del mercat 
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- dues entrades per a un espectacle de la programació estable del Teatre Ateneu de 

Cerdanyola 

Mercat de Serraperera (Cerdanyola): 

- un talonari de 50 € en vals de compra per a les parades del mercat 

- dues entrades per a un espectacle de la programació estable del Teatre Ateneu de 

Cerdanyola 

 

5. GUANYADORS 

El lliurament de premis es farà presencialment a cada mercat, si la situació sanitària del 

moment ho permet i, posteriorment, es publicaran les fotografies a les xarxes socials i al web 

del CNL.  

Si les persones guanyadores no poden assistir al lliurament de premis, s’hi contactarà 

telefònicament perquè el recullin a les oficines del servei local de català corresponent. 

 

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació al concurs De parada en parada, guanya la jugada! implica  l’acceptació 

d’aquestes bases 

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada. 

 

7. PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades personals dels participants en el concurs De parada en parada, guanya la jugada! 

estan recollides i identificades sota el tractament CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, 

ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS, el responsable del qual és el Consorci per a la 

Normalització Lingüística. 

La finalitat del tractament és doble: D’una banda, gestionar i fer control i seguiment de les 

inscripcions de les persones participants en concursos, promocions, actes, activitats i 

esdeveniments culturals de format i finalitats diverses organitzats pel Consorci per a la 

Normalització Lingüística, i, de l’altra, gestionar les imatges i gravacions dutes a terme durant 

aquestes activitats. 

 

Legitimació: La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre 

consentiment (article 6.1.a del RGPD) que es considera que atorgueu amb la comunicació de 

les vostres dades i/o amb la formalització de la vostra inscripció en el concurs. Podeu retirar 

aquest consentiment en qualsevol moment.  



 

Destinataris: És possible la divulgació pública dels guardonats i, si escau, dels accèssits, a més 

de les possibles imatges, mitjançant Internet, les xarxes socials o les publicacions del CPNL 

(butlletins, memòries...). 

 

Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, 

rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al 

Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), 

telèfon 932 723 100, adreça-e cpnl@cpnl.cat. 

 

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament 

de dades podeu accedir a la pàgina web del CPNL (https://www.cpnl.cat/proteccio-

dades/concursos-promocions-actes.html). 
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