Pseudònim
Telèfon
Adreça electrònica
Localitat i data
Signatura de la persona sol·licitant

Amb la vostra signatura, autoritzeu el responsable
per al tractament de les vostres dades amb les
finalitats indicades.
Informació bàsica de protecció de dades del tractament:
CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
CULTURALS
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització Lingüística.
Finalitat del tractament: Gestió, 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 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.
Podeu retirar-lo 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 oposarvos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer
de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, 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 Consorci
(https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-actes.html).

Per participar-hi, cal tenir més de 18 anys. Es poden adquirir
butlletes al Centre de Normalització Lingüística d’Osona i
també es poden baixar lliurement d’Internet.
https://blogs.cpnl.cat/concurscat/preguntes/
Cals esbrinar el significat de 30 paraules diferents i
e s p e c i f i c a r el nom d’un mínim de 15 botigues o espais
diferents on apareixen aquestes paraules. A la butlleta, hi
poden aparèixer els noms de botigues o espais de diferents
poblacions d’Osona. No és necessari que la població del
participant coincideixi amb les poblacions on s’han vist els
cartells. Un cop emplenades les butlletes es podran entregar
presencialment, fins al dia 30 d’abril, en algun servei
de català del Centre de Normalització Lingüística d’Osona que
tingui habilitada una bústia expressa. Si la participació és per
Internet, aleshores només cal enviar el formulari
corresponent.
https://blogs.cpnl.cat/concurscat/preguntes/
PREMIS: CONSELL COMARCAL D’OSONA, COMERÇOS i
ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DEL TERRITORI

Totes les persones, majors d’edat, que hagin encertat el significat
de les 30 paraules i hagin especificat el nom d’un mínim de 15
botigues o espais diferents on apareixen aquestes paraules
entraran en el sorteig del primer premi, que serà un cap de
setmana d e t u r i s m e r u r a l a O s o n a per a dues
persones.
https://blogs.cpnl.cat/concurscat/premis-2021/

Totes les persones participants en el concurs i les persones que
hagin resolt les 30 paraules, però que no hagin sortit premiats
en el primer premi, podran entrar al sorteig dels premis
comerç (premis Vic Comerç, premis Comerç Manlleu, premis
Comerç Torelló, premi Comerç Centelles i premi Comerç
Osona): vals de 50 euros en comerços que hagin tingut el
cartell exposat.

BUTLLETA DE
PARTICIPACIÓ
EN EL
CONCURS

CNL D’OSONA
Centelles, a la Biblioteca La Cooperativa
Manlleu, c/ del Pont, 16-18, 3r
Torelló, c/ Enric Prat de la Riba, 17-19
Vic, c/ Pla de Balenyà, 30-32
SCC Osona, Edifici El Sucre, 4a planta

A L’ ABRIL CADA PARAULA VAL PER
MIL

Nom i cognom

El concurs es farà de l’11 al 30 d’abril de 2022.

A L’ ABRIL CADA PARAULA VAL PER
MIL

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ EN
EL CONCURS “A L’ABRIL CADA
PARAULA VAL PER MIL”

A L’ ABRIL CADA
PARAULAVAL

Bases del concurs

Abril 2022

A L’ABRIL CADA PARAULA VAL PER MIL

CNL D’OSONA - https://blogs.cpnl.cat/concurscat

Marqueu o encercleu el significat correcte de cadascuna de les paraules (a, b o c). Anoteu també el nom de la botiga o de l'espai (o lloc web) que té penjada la paraula i la població d'Osona on
es troba. Per optar al primer premi, caldrà respondre correctament les 30 preguntes i especificar el nom d’un mínim de 15 botigues o espais diferents on apareixen les paraules.

Saps què és un/a...? Saps què vol dir...?

NOM DE LA BOTIGA / ESPAI / LLOC WEB / POBLACIÓ

1

PAPERINA

a) un con de paper

b) una paperera

c) un paper de llençar

2

FATO

a) abundància

b) rampoina

c) destí

3

BIGUDÍ

a)

a) una pinça

b) un rul·lo

c) un raspall

4

LLONGUET

d)

a) un pastís

e)

b) un panet

f)

c) una barra de pa

5

FESTEJAR

g)

a) fer vacances

h)

b) amorejar

i)

c) passejar

6

CARTIPÀS

j)

a) un quadern

k)

b) una carta

l)

c) un estoig

7

CLISSAR?

m) a) veure-hi

n)

b) aclarir

o)

c) fer l’ullet

8

FESOL

p)

a) una mongeta

q)

b) un pèsol

r)

c) una llentia

9

PELLUCAR

s)

a) menjar a miques

t)

b) conversar

u)

c) esmorzar

10

PALTRUC

v)

a) un pollastre

w)

b) una costella

x)

c) un embotit

11

MANDUCA

y)

a) el menjar

z)

b) l’esmorzar

aa) c) el rebost

12

CATRACÒLICA

bb) a) una camisa

cc) b) una casaca

dd) c) una bufanda

13

PÉIXER

ee) a) pescar

ff)

b) donar menjar

gg) c) menjar peix

14

hh) a) pentinar-se
ENGANDALLAR-SE

ii)

b) empolainar-se

jj)

15

PATRACOL

kk) a) un llibre gruixut

ll)

b) un protocol

mm) c) un facsímil

16

CLEC

nn) a) un gafet

17

LOT

oo) a) un endoll

18

EMBASTAR

rr)

19

MÀRFEGA

uu) a) una estora

vv) b) un coixí

ww) c) un cobrellit

20

PIPIRIPIP

xx) a) una margarida

yy) b) un gallaret

zz) c) un pixallits

21

GRÚMOL

aaa) a) un musclo

bbb) b) una cloïssa

ccc) c) una garota

22

PETGE

ddd) a) un pom de porta

eee) b) una pota d’un moble
fff) c) un penjador

23

TRUMFA

24

PLANTOFA

25

A BETZEF

a) a dojo

b) de qualitat

c) en poca quantitat

26

CLOQUER

a) un galliner

b) un campanar

c) una polsera

27

TRINCO-TRINCO

a) a terminis

b) a preu baix

c) al comptat

28

CALIQUENYO

a) un cigar

b) un encenedor

c) un llumí

29

ESPERIT DE VI

a) vi de missa

b) alcohol

c) moscatell

30

XAVALLA

a) la mainada

b) les monedes

c) els bitllets

iii)

b) una cremallera

c) calçar-se
c) un tancador de pressió

pp) b) una bombeta ledqq) c) una llanterna

a) cosir amb punts llargs
ss) b) posar-se una batatt)

c) acabar una feina

a) una taronja

ggg) b) un alvocat

hhh) c) una patata

a) una avarca

jjj)

kkk) c) una sabatilla

b) un esclop

