
BASES DEL CONCURS 
 
- Hi ha 40 il·lustracions numerades 

exposades a l’aparador o a l’interior dels 
establiments participants. 
 

- A la butlleta de participació hi ha el número de 
cada il·lustració i el nom i l’adreça dels 
establiments que l’exposen. 

 
- Hi ha butlletes disponibles als establiments 

participants i a l’oficina de l’Eix Comercial Sant 
Martí (Huelva, 111-115, entrada per 
Cantàbria). 

 

- Les butlletes emplenades s’han de portar a un 
dels punts de recollida: 
a) Sant Martí Eix Comercial (Huelva, 111-

115, entrada per Cantàbria) 
b) Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 

215) 
c) Mercat de Provençals (Menorca, 13-19) 
d) Mercat de Sant Martí (Puigcerdà, 206) 

 
- Se sortejaran 3 premis entre els participants 
segons el nombre de frases fetes encertades: 
 
1r premi: entre 25 i 40 encerts 
2n premi: entre 15 i 24 encerts 
3r premi: entre 5 i 14 encerts 
 
- Entre tots els participants es farà un sorteig 
per triar els guanyadors de cada premi. Si no es 
pogués contactar amb algun dels guanyadors, 
s’extraurà una butlleta suplent per a cada premi. 
 
- L’autor de la il·lustració més votada pel públic 
serà premiat. Un jurat expert atorgarà un 
reconeixement a la millor il·lustració. 

 

- L’acte del sorteig de premis es farà el 30 de 
juny de 2021 a la delegació de Sant Martí, del 
CNL de Barcelona. 
 
PARTICIPACIÓ 
 
- Cada concursant només pot participar-hi amb 

una butlleta. 
- No hi poden participar els treballadors del 

CNL de Barcelona, ni tampoc els alumnes,  
professors i personal de l’Escola Superior de 
Disseny i d’Arts Llotja que hagin col·laborat en 
la creació de les il·lustracions. 

- La participació al concurs és gratuïta i se 
n’han d’acceptar les bases. 

 

 

 
Informació bàsica de protecció de dades del tractament: 
CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS 
Identificació del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS, 
ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS 
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) 
Finalitat del tractament: gestió, control i seguiment de les 
inscripcions de les persones participants en concursos, promocions, 
actes, activitats i esdeveniments culturals organitzats pel CPNL, i de 
les imatges i gravacions dutes a terme durant aquesta activitat. 
Legitimació: la base legal que ens permet tractar les vostres dades 
personals és el vostres 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. Podeu retirar-lo en 
qualsevol moment. 
Destinataris: és possible la divulgació pública dels guardonats i de 
les imatges, mitjançant internet, les xarxes socials o les publicacions 
del CPNL (butlletins, memòries...) i dels altres organitzadors. 
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 CPNL, c. 
Muntaner, 221 (08036 Barcelona), tel. 932723100, a/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 Consorci (https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-
promocions-actes.html). 

Localitat i data______________________________ 
Signatura: 
 
*Només per als menors de 14 anys 
Camps que ha d’omplir el tutor/representant legal en cas que la 
inscripció sigui d’un menor de 14 anys. La inscripció del menor no 
serà vàlida si no s’omplen aquests camps. 

Nom i cognoms ____________________________ 
NIF/NIE/Passaport __________________________ 
□ Actuo en nom propi i autoritzo a inscriure el menor en l’activitat 
abans esmentada, en qualitat de tutor/ representant legal. 
Sí □ No □ Autoritzo el CPNL a fer servir sense finalitats comercials, 
amb caràcter exclusiu i d’acord amb la normativa vigent, les imatges 
fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es puguin fer durant 
l’activitat amb l’objectiu de fer-ne difusió. 
Nom del tractament: REPRESENTANTS LEGALS DELS MENORS 
DE 14 ANYS PARTICIPANTS EN CONCURSOS, PROMOCIONS, 
ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS. 
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament general de 
protecció de dades (Reglament (UE) 2019/679) les vostres dades 
personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció a 
concursos, actes, activitats i esdeveniments culturals organitzats pel 
CPNL dels vostres representats menors de 14 anys. La legitimació 
del tractament de dades és el vostre consentiment (article 6.1.a) i el 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament (article 6.1.c RGPD). 
L’òrgan responsable del tractament és el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL). 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 CPNL, c. 
Muntaner, 221 (08036 Barcelona), a/e cpnl@cpnl.cat. 
Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament 
podeu accedir a https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/representants-
legals-menors.html 
Amb la vostra signatura, autoritzeu el responsable per al tractament 
de les vostres dades amb les finalitats indicades. 

Localitat i data______________________________ 
Signatura del tutor/representant legal: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dades de la persona concursant 

Nom i cognoms _______________ 

________________________________ 

Telèfon ________________________ 

Edat* _______ 

 
 
 
 
 
 

HI COL·LABOREN: 

 

 
 

   
 
 

                  
 
 
 
 

 
PREMIS GENTILESA DE: 

 

                          
 
 

 

 
 

Concurs de frases fetes 

Si l’encertes, 
l’endevines 

Establiments de  
l’Eix Comercial Sant Martí 

 

             
 
 
 
 

✓ Busca les frases fetes que 
s’amaguen a les il·lustracions 
dels aparadors de les botigues 
de l’Eix Comercial Sant Martí. 

 

✓ Digues quina és la teva 
il·lustració preferida. 

 
✓ Emplena la butlleta i diposita-la 

en un punt de recollida (mira el 
revers). 

 
✓ Participa-hi del’1 al 27 de juny! 
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BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ 

ESTABLIMENTS FRASE FETA 

Forns i Pastisseries Oller (Guipúscoa, 147) 
Pastisseria Sant Lluís  (Agricultura, 242-244) 

1. 

Joyería i Relojería J. Buetas (Camp Arriassa, 81) 
Tell joiers ( Agricultura, 246) 

2. 

Merceria Olga (Cantàbria, 22 local 2) 
Merceria i Gèneres de Punt (Guipúscoa, 4) 

3. 

Serralleria Casas Luna (Concili Trento, 116-120) 
Cerrajeria Revilla (Gran Via C. C., 1056) 

4. 

Manuka (Guipúscoa, 6-8) 
Vine i Mira. Merceria Corsetería Maite (Maresme, 253, 
botiga 3) 

5. 

Ogima Floristes (Espronceda, 267) 
Kiosco – Floristería Díaz (Cantàbria, 10-12) 

6. 

Serendipity Salut i Benestar (Pont del Treball, 5) 
Tant com Puc (Maresme, 253, local 4) 

7. 

Finques Ademonte (Andrade, 249) 
Vivi & Manuela (Agricultura, 280) 

8. 

Llenceria Íntima (Concili de Trento, 140) 
ROS (Guipúscoa, 53) 

9. 

Chisholm School (Guipúscoa, 11, baixos) 
The English Oak Tree Academy (Pont del Treball, 10, 
Local 3) 

10. 

Gumper Electrodomèstics (Concili de Trento, 140) 
Master Electrodomésticos e Informática (Agricultura, 
284) 

11. 

Vaya Tela (Guipúscoa, 47) 
Más i más (Guipúscoa, 77) 

12. 

Peluquería Murillo’s (Concili de Trento, 117) 
J C Estilistes (Huelva, 96) 

13. 

Kódigo Plus (Gran Via C. C., 1133) 
Valentina (Gran Via C. C., 1143, local 2) 

14. 

Kids&Us Sant Martí (Concili de Trento, 108) 
El Porxo (Maresme, 201) 

15. 

El Rebost de Sant Martí (Cantàbria, 47) 
Eric... Perruquers (Agricultura, 262) 

16. 

Opticalia Provençals (Provençals, 268) 
Rasgos (Puigcerdà, 273) 

17. 

Papereria Llibreria 1000 fulls (Cantàbria, 22, L4) 
Merceria Puntades (Concili de Trento, 132) 

18. 

Maragall 015 Sports (Andrade, 176 B, botiga 1) 
Toni Reina Perruquers (Gran Via C.C., 1087) 

19. 

Vista Òptica Verneda (Cantàbria, 56) 
Herbolaris Montserrat (Guipúscoa, 77) 

20. 

Farmàcia Valenciano (Puigcerdà, 292) 
QSS (Selva de Mar, 235) 

21. 

Immobiliària Sant Martí Provençals (Cantàbria, 8) 
Murfy(Guipúscoa, 49) 

22. 

Mutiópticas Lookvisió (Guipúscoa, 128) 
General Òptica (Guipúscoa, 66) 

23. 

 
 

 

ESTABLIMENTS FRASE FETA 

Sabors Únics (Camp Arriassa, 92) 
Pollería Suiza (Cantàbria, 24) 

24. 

Gasch Cansaladers (Binèfar, 4) 
Perruqueria de Senyors Binèfar (Binèfar,4, botiga 2) 

25. 

Ferreteria Luma (Huelva, 52-54) 
Satmarine (Huelva, 71-73) 

26. 

Bakery Melero (Menorca, 96) 
Nou Celler Puigcerdà (Puigcerdà, 272, botiga 1) 

27. 

Herbolari Milfulles (Agricultura, 252) 
New Fitness (Bac de Roda, 194-196) 

28. 

Maldonado (Prim, 250 bis) 
Natur Carn (Pont del Treball, 05) 

29. 

Perruqueria Els Porxos (Gran Via C. C., 1017, entrada pl. 
Porxos) 
Nexo Centre Veterinari Guipúscoa (Guipúscoa, 57) 

30. 

Yo amo mis uñas BCN (Prim, 246) 
Wellington House Idiomas (Selva de Mar, 239) 

31. 

Calçats Ismar (Cantàbria, 47-49) 
Araperfums (Huelva, 116-118) 

32. 

Aluminis Glasper (Cantàbria, 39) 
C. Art (Menorca, 8-10) 

33. 

Cerdan (Guipúscoa, 131) 
Central del Pinso (Huelva, 110) 

34. 

Blau Marí (Josep Miret, 12, Local 2) 
Cal Fruitós (Selva de Mar, 257) 

35. 
 

Mercat de Provençals (Menorca, 13-19) 
Mercat de Sant Martí (Puigcerdà, 206) 

36. 

Llibreria, Objectes Regal Ronsol (Provençals, 268) 
Llibreria Silmar (Torà, 4) 

37. 

Crokis moda (Maresme, 201) 
De 0 a 16 Moda Infantil (Maresme, 243) 

38. 

Dietètica-Herbolari M. Teresa El Racó de la Salut 
(Cantàbria, 54) 
IPB Dental (Puigcerdà, 289) 

39. 

Perruqueria Estrada (Cantàbria, 41) 
Ke-Guaupos (Cantàbria, 6) 

40. 

 

 
LA MEVA IL·LUSTRACIÓ PREFERIDA ÉS LA NÚMERO: 

 

 

PREMIS 
1r premi: un val de 80 € per a compres als establiments de l’Eix Sant Martí 
 
2n premi: un val de 60 € per a compres als establiments de l’Eix Sant Martí  
 
3r premi: un val de 40 € per a compres als establiments de l’Eix Sant Martí 
 

Lliurament de premis: es farà el dia 5 de juliol a les 11 h al Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215) 

 


