
 

  
 

 

 

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

 
Nom i cognom     

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 oposar- 

vos-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). 

 

 

 

 

Bases del concurs  

 
El concurs es farà de l’11 al 30 d’abril de 2023. 
 
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 frases fetes diferents i   
es pec i f i car  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 frases fetes 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 val de 
200 euros per gastar en un establiment de Vic Comerç. 
https://blogs.cpnl.cat/concurscat/premis-2021/ 

 

Totes les persones participants en el concurs i les persones que 
hagin resolt les 30 frases fetes, però que no hagin sortit  
premiats en el primer premi, podran entrar al sorteig dels 
premis comerç: cinc vals de 100 euros i un de 50 euros per 
gastar en comerços que hagin tingut el cartell exposat. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
       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 i 

edifici El Sucre, 4a planta
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Marqueu o encercleu el significat correcte de cadascuna de les frases fetes (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 vol dir... NOM DE LA BOTIGA / ESPAI / LLOC WEB / POBLACIÓ 

1 FER LA LLESCA?   a) destorbar  b) tallar pa  c) calçar-se  

2 FER VENIR SALIVERA?  a) glopejar  b) tastar-ho tot  c) estimular la gana  

3 FER UN BISBE? a)  a) menjar un embotit b) dir una cosa alhora c) estudiar teologia   

4 FER ELS ULLS GROSSOS? d)  a) tenir un mussol e)  b) fer com qui no ho veu f)  c) espantar-se   

5 FER L’ALETA? g)  a) afalagar h)  b) nedar com un peix i)  c) embogir   

6 FER DENTETES? j)  a) fer enveja k)  b) serrar les dents l)  c) enfadar-se   

7 FER GOMA? m)  a) enganxar n)  b) esborrar o)  c) presumir   

8 FER EL PAPEROT? p)  a) embolicar q)  b) fingir r)  c) escriure guions   

9 FER MANS I MÀNIGUES? s)  a) fer tot el possible t)  b) abrigar-se u)  c) gastar molt   

10 FER CABDELLS? v)  a) preparar amanides w)  b) fer petons x)  c) capficar-se   

11 FER PEÇA? y)  a) agradar z)  b) cosir aa)  c) fabricar   

12 FER PINYA? bb)  a) fer punteria cc)  b) anar tots junts dd)  c) xocar   

13 FER MOIXONI? ee)  a) fer bona olor ff)  b) acaronar gg)  c) callar   

14 FER EL PRÉSSEC? hh)  a) tenir un calfred ii)  b) fer el ridícul jj)  c) seguir una dieta   

15 FER MAGRE? kk)  a) no menjar carn ll)  b) fer un rostit mm)  c) aprimar-se   

16 FER PATXOCA? nn)  a) estar constipat  b) fer festa  c)  tenir bona planta  

17 FER EL BOT? oo)  a) pujar en una barca pp)  b) estar a punt de plorar qq)  c) beure vi de bota  

18 FER CAMPANA? rr)  a) anunciar l’hora ss)  b) no anar a classe tt)  c) tocar les campanes  

19 FER DISSABTE? uu)  a) netejar vv)  b) comprar molt ww)  c) sortir de festa  

20 FER SAFAREIG? xx)  a) comentar xafarderies yy)  b) esclarir la roba zz)  c) rentar-se les mans  

21 FER UN COP DE CAP? aaa)  a) tallar-se els cabells bbb)  b) fer-se un embolic ccc)  c) decidir-se  

22 FER UN MOS? ddd)  a) obrir un negoci eee)  b) menjar una mica fff)  c) beure a galet  

23 FER SALAT? ggg)  a) tenir set hhh)  b) menjar molt iii)  c) arribar tard  

24 FER VIA? jjj)  a) anar ben calçat kkk)  b) afanyar-se lll)  c) esperar el tren  

25 FER-NE CINC CÈNTIMS?  a) explicar-ho breument  b) comprar molt barat  c) fer un regal  

26 FER UN MISTO?  a) encendre alguna cosa  b) menjar un biquini  c) tocar malament una pilota  

27 FER EL PES?  a) anar al gimnàs  b) posar en una balança  c) satisfer  

28 FER UN CAPMÀS?  a) fer un càlcul aproximat  b) anar de turisme rural  c) passar-s’ho bé  

29 FER UN PENSAMENT?  a) sembrar una llavor  b) prendre una decisió  c) rumiar massa  

30 FER CALAIX?  a) vendre molt  b) endreçar  c) amagar  
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