
 Què és i com es resol un 
 jeroglífic? 
 
Un jeroglífic és un enigma que consta d’una 

pregunta o frase introductòria que s’ha de 

contestar o completar interpretant els sím-

bols, les lletres o les paraules que hi ha dins 

d’un requadre. 

El resultat ha de ser una seqüència ordenada 

de lletres que, llegides en el mateix ordre i 

sense treure’n ni afegir-ne cap, formin la res-

posta del jeroglífic, tot i que les lletres s’hagin 

d’agrupar d’una altra manera. 

Si un símbol o un mot estan invertits, caldrà 

escriure’n la interpretació de dreta a esquer-

ra, en comptes d’esquerra a dreta: 

Font: Mots amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 

motius per somriure, de Jordi Esteban. 

 

Frase  

introductòria: 

 

Nom d’arbre 

 

Interpretació: 

Till (“llit” al   

revés)    ER 

Solució: 

Til·ler 

9. El CNL de Tarragona contactarà amb les perso-
nes titulars de les butlletes guanyadores perquè 
assisteixin al lliurament dels premis, que tindrà lloc 
el dimarts 7 de maig, al migdia, al lloc que s’anunci-
arà oportunament. 

 
10. Qualsevol imprevist que pugui sorgir sobre la 
interpretació d’aquestes bases el resoldrà l’organit-
zació. 
 

Premis 

Entre les butlletes respostes correctament se sorte-
jarà un únic premi consistent en vals de compra per 
valor de 400 € per gastar als establiments que ha-
gin pres part al concurs. 

Per Sant Jordi, 

Encerta els jeroglífics 

dels aparadors i guanya 

400 € per a compres 

? 
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Organitza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

Frase  

introductòria: 

 

Una part del 

cos 

 

Interpretació: 

Ca     P 

 

Solució: 

Cap 

ccvallarrabassada.com  

@ccvalllarrabassada 



Bases 

1. El joc lingüístic es farà com a activitat de Sant 
Jordi, i s’hi podrà participar del 23 d’abril al 5 de 
maig de 2019, ambdós inclosos. És obert a tota la 
població major de 15 anys.  

2. Els establiments que col·laboren en el joc s’iden-
tificaran amb el cartell del concurs amb el lema Per 
Sant Jordi, endevinem paraules, a l’aparador o la 
porta.  

3. Les butlletes de participació es poden trobar al 
CNL de Tarragona (pl. Imperial Tàrraco, 1, 2n) i als 
establiments participants al concurs a partir del 23 
d’abril de 2019. També es poden descarregar des 
de www.cpnl.cat/tarragona i des de http://
www.laviat.com/. 

4. Per participar-hi, cal escriure la solució del jero-
glífic a la casella que hi ha sota del nom de cada 
establiment. En cas que faltin respostes per emple-
nar, la butlleta serà nul·la. 
 
5. Les dades del concursant han de figurar a l’apar-
tat corresponent, completes, amb lletra clara, espe-
cialment el telèfon de contacte i l’adreça electròni-
ca.  
 
6. Les urnes per lliurar les butlletes de participació 
estan situades al CNL de Tarragona, a la seu de la 
Via T (Rambla Nova, 37, pral.) i, en el cas del Cen-
tre Comercial Vall de l’Arrabassada, a l’establiment 
In Us Academy & Bookstore (C. Carles Riba, 4).  

7. El joc es tancarà el dia 5 de maig i només s’ad-
metran butlletes de respostes fins a les 12 del mig-
dia del dilluns 6 de maig.  
 
8. El dia 6 de maig, el CNL de Tarragona, la Via T i 
el Centre Comercial Vall de l’Arrabassada faran el 
sorteig entre les butlletes rebudes i respostes cor-
rectament. El resultat del sorteig es farà públic el 
mateix dia, a través de les xarxes socials de les 
entitats organitzadores i als mitjans de comunica-
ció. 

 
  Comerços participants 

1. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

2. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

3. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

5. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

6. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

7. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

4. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

9. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

10. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

8. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

12. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

11. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

13. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

14. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

 

15. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

16. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

17. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

19. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

20. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

21. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

18. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

23. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

24. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

22. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

26. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

25. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

27. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

28. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

29. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

30. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

31. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

32. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

34. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

35. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

36. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

33. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

38. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

39. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

37. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

41. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

40. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

42. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

43. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

44. Flores Esther - Ramón y Cajal, 35  

http://www.cpnl.cat/tarragona
http://www.laviat.com/
http://www.laviat.com/

