
 
 

II CONCURS ENDEVINA-LA! A MONTCADA I REIXAC 2021 
 

ORGANITZA: AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, SERVEI LOCAL DE 
CATALÀ, MONTCADA CENTRE I ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CAN SANT 
JOAN 
 
BASES DEL CONCURS 
 
 
1. OBJECTE I FINALITAT 
 
L’objecte del concurs és implicar la ciutadania, promocionar el comerç local i apropar 
la llengua catalana al comerç local per mitjà de la participació en un concurs 
d’endevinalles a través de la xarxa Instagram durant el mes d’abril. 
 
 
2. PARTICIPANTS 
 

Participació oberta a totes les persones, sense límit d’edat. 

 
És imprescindible que el perfil del participant a la xarxa social Instagram sigui públic. 

 
Per participar-hi cal posar la resposta a l’endevinalla com a comentari a la publicació 
corresponent dels comptes d’Instagram de les dues associacions de comerciants: 
montcadacentrecomerç i ass_comerciants_cansantjoan. 

 
 
3. TEMA 

 
Endevina-la! és un joc lingüístic que consisteix a encertar jeroglífics en català extrets 
del llibre Mots amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 motius per somriure, de Jordi 
Esteban, editat per l’editorial Àgilment.  

En aquesta segona edició els jeroglífics es publicaran cada dimarts del mes d’abril (del 
6 al 27 d’abril) als comptes d’Instagram de les dues associacions. En total seran 8 
jeroglífics (4 a cada compte). 

 
4. PREMIS 
 



Entre els comentaris amb la resposta correcta i escrita correctament, es farà un sorteig 
i, a començament de la setmana següent, es publicarà la resposta correcta i el nom de 
la persona guanyadora. 

Hi haurà un premi per a cada jeroglífic, per tant, un total de 8 premis diversos que 
poden ser de les característiques següents: 

- 2 vals de compra per valor de 30 euros per comprar a les botigues de 
Montcada Centre Comerç i l’Associació de Comerciants de Can Sant Joan 

- 2 entrades al teatre de la programació de Montcada a partir de l’octubre. Premi 
cedit 

- 2 entrades als Cinemes El Punt de Montcada. Premi cedit 
- Un joc en català de l’empresa montcadenca GdM. Premi cedit 
- Un joc en català de l’empresa Devir. Premi cedit 

- Dues subscripcions trimestrals a la plataforma Filmin.cat 
- Un exemplar del llibre Mots amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 motius 

per somriure, de Jordi Esteban, editat per l’editorial Àgilment. 
 
En cas de que algun dels premis no pogués ser, s’atorgaria un premi de valor similar, 
principalment vals de compra. 
 
 
5. GUANYADORS 
 

El lliurament de premis es farà presencialment a partir de la primera setmana de maig 
a la Casa de la Vila i, posteriorment, es penjarà la fotografia corresponent a Instagram. 

En el supòsit que el guanyador sigui una persona menor d’edat, haurà de comunicar-
ho en el moment d’acceptar el premi i assistir a l’entrega de premis acompanyat d’un 
dels progenitors o tutor/a legal. 
 
 
 
6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 

La participació al concurs Endevina-la! implica la total acceptació d’aquestes bases, 
així com que l’organització es pugui posar en contacte amb les persones guanyadores 
i en pugui difondre la imatge a la fotografia del lliurament de premis. 
 
Els noms de qui guanyi es podran fer públics als canals dels organitzadors. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal, un informem que les dades de les persones guanyadores no 
s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 
 
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa 
justificada. 
 
L’organització no es fa responsable del contingut publicat, que només serà 
responsabilitat del concursant. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram, 
que es poden consultar a www.instagram.com/legal/terms. 
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