
 
BASES DEL CONCURS 
 
- Hi ha 40 il·lustracions numerades exposades 
a l’aparador o a l’interior dels comerços 
participants.  
 
- A la butlleta de participació hi ha el número 
de cada il·lustració i el nom i l’adreça dels 
comerços que l’exposen. 
 
- Les butlletes es poden recollir i lliurar a: 

 Delegació de Sants-Montjuïc del CNL: 
Guitard, 17, de dilluns a divendres de 9 a 14 

h i dilluns de 16 a 20 h. 

 Delegació de les Corts del CNL: Doctor 
Ibáñez, 38, dimarts i dijous de 9 a 14 i 
dilluns de 16 a 20. 

 Districte de Sants-Montjuïc: Creu Coberta, 
104 

 Eix Comercial Sants-les Corts: Melcior de 
Palau, 77, bxs. 2a, de dilluns a divendres 
de 10 a 15 h.  

 Fustacadabra: Galileu, 23 

 Reyes de la Corte: Galileu, 286 

 Cuines Triangle: Joan Güell, 37 

 La Tira de Coses: Joan Güell, 165 

 Joan Vidal cansaladers: Vallespir, 55 

 Gràcia: Vallespir, 117 
 
- Se sortejaran tres premis de 100 € entre els 
participants que hagin respost correctament 
més frases fetes. També hi haurà obsequis per 
als guanyadors cedits pel Districte de les 
Corts. 
 
- 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 es farà el 20 de maig de 
2019 al CNL de Barcelona, Delegació de 
Sants-Montjuïc. 
 
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 cognom____________________ 

 
__________________________________ 
 

Telèfon __________________________ 

 

Edat* _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concurs de frases fetes 

Si l’encertes, 
l’endevines 

 

Eix Comercial Sants - Les Corts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Busca les frases fetes que 
s’amaguen a les il·lustracions dels 
comerços de l’Eix Comercial Sants-
les Corts. 
 

 Emplena la butlleta i diposita-la en 
un punt de recollida (mira el revers). 
 

 Digues quina és la teva il·lustració 
preferida. 
 

 Participa-hi del 27 d’abril a l’11 de 
maig. 
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      BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ                    
COMERÇ FRASE FETA COMERÇ FRASE FETA 

FUSTACADABRA 
Galileu, 23 

1. 
 

MAR D'IDEES 
Joan Güell, 142 

21. 

MILAR 
Galileu, 75 

2. 
 

CARMEN GOURMET 
Joan Güell, 158 

22. 

SUPERCARN 
Galileu, 79 

3. 
 

LA TIRA DE COSES 
Joan Güell, 165 

23. 

PEIXATERIA FITÉ 
Galileu, 83 

4. 
 

DIET CENTER 
Joan Güell, 170 

24. 

GRUP JOTA 
Galileu, 84 

5. 
 

CAN BARÇA 
Joan Güell, 230 

25. 

PETIT PRINCEP 
Galileu, 97 

6. 
 

IPELUSHOP 
Vallespir, 33 

26. 

FINCAS DUEÑAS 
Galileu, 97 

7. 
 

VIA ESTEFANO 
Vallespir, 37 

27. 

SAPONINA GRANEL 
Galileu, 111 

8. 
 

JOAN VIDAL CANSALADERS 
Vallespir, 55 

28. 

AFILA EL TALL 
Galileu, 131 

9. 
 

UMA BARCELONA 
Vallespir, 63 

29. 

LENCERIA ESCORPION 
Galileu, 131 

10. 
 

LA GENERAL D'ELECTRODOMÈSTICS 
Vallespir, 75 

30. 

CAPITÀ ENCIAM 
Galileu, 139 

11. 
 

YASMIN 
Vallespir, 110 

31. 

ESPORTIU BADRENA 
Galileu, 142 

12. 
 

CARNS SELECTES 
Vallespir, 116 

32. 

REYES DE LA CORTE 
Galileu, 286 

13. 
 

GRÀCIA 
Vallespir, 117 

33. 

CUINES TRIANGLE 
Joan Güell, 37 

14. 
 

PACIÈNCIA INFORMÀTICA 
Vallespir, 120 

34. 

TOT LLAMINADURES 
Joan Güell, 70 

15. 
 

ALMA VIVA 
Rajolers, 6 

35. 

ANAMAIA 
Violant d’Hongria, 94 

16. 
 

CALÇATS ALVARO MOLINA 
Av. Madrid, 178 

36. 

VV FOTO CENTRE DE LA IMATGE  
Violant d’Hongria, 120 

17. ARMAND ÒPTICS 
Pl. del Centre, 13 

37. 

JOIERIA TIC TAC 
Joan Güell, 95 

18. 
 

KARUNA DO 
 Novell, 63 

38. 

CAL FORNER 
Joan Güell, 125 

19. 
 

QUIROPRÀCTIC l'OLIVERA 
Taquígraf Martí, 6 

39. 

MARCS ESCODA 
Joan Güell, 136 

20. 
 

FENT PUNT, Gran Via Carles III, 46 
(entrada per travessera de les Corts) 

40. 

 

La meva il·lustració preferida és la número ____          
 
Premis: Se sortejaran tres premis de 100 € entre els participants que hagin respost correctament més frases fetes.  
              També hi haurà obsequis per als guanyadors cedits pel Districte de les Corts. 

 
Lliurament de premis: 

dimecres 22 de maig, a les 18 h 
a Cristalleries Planell, c. Doctor Ibáñez, 38 

 


