
BASES DEL CONCURS
PENJATS PER LA LECTURA 2016
En el marc de “Paraules viatgeres”

• El concurs conté les modalitats següents: ADULTS (més de 12 anys), 
INFANTIL (menys de 12 anys) i ESCOLA (grup classe).

• Es concedirà un premi per a cada una de les tres modalitats.

• Entre els encertants es sortejarà el premi del concurs. Si ningú 
encerta les 8 respostes, el premi se sortejarà entre els encertants 
de 7 i així successivament.

•  El sorteig es celebrarà el dimarts 3 de maig, i els noms dels 
guanyadors es publicaran a la pàgina web de l’Oficina Jove del 
Pla de l’Estany, Cal Drac (www.plaestanyjove.cat), al web del 
Servei Comarcal de Català del Pla de l'Estany (www.cpnl.ca-
t/plaestany), al de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles (www.cul-
tura.banyoles.cat) i al de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme 
(www.banyolescomerciturisme.cat) 

• El jurat estarà format per un membre de la Biblioteca Comarcal, un 
membre de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Banyoles, un 
membre del personal LIC del Dept. d’Ensenyament de la Generali-
tat i un membre del Servei Comarcal de Català del Pla de l’Estany.

• El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà via telefòni-
ca als guanyadors el dimarts 3 de maig.

PROCEDIMENT
Terminis: del 15 al 30 d’abril de 2016

Lliurament de butlletes a: Oficina de Turisme, Cal Moliner - Ferreteria 
Can Manxa - Rostisseria Fondil - TIT Fotògraf - Oficina de Turisme, la 

Pesquera - Biblioteca Comarcal Pla de l’Estany
Oficina Jove del Pla de l’Estany, Cal Drac

PREMIS
Modalitat ADULT (+12 anys)

- Targeta Regal
- Lot de llibres

- 2 entrades a un espectacle de Cultura Banyoles
Modalitat INFANTIL(-12 anys)

- Targeta Regal
- Lot de llibres infantils

- 2 entrades a un espectacle de La Xarxa
Modalitat ESCOLA (grup classe)

- Targeta Regal
- Lot de llibres per al centre escolar

ST. JORDI 2016PROGRAMACIÓ

PLAÇA MAJOR

Durant tot el dia: PARADES DE LLIBRES I ROSES

A la parada de la Biblioteca:

- EL LLIBRE GEGANT, il·lustrat per tots els centres escolars 

de Banyoles 

- V TROBADA DE MASCOTES ESCOLARS. Mascotes de 

les diferents biblioteques escolars de Banyoles i del Pla 

de l'Estany 

Decoracions d’entitats col·laboradores de
PENJATS PER LA LECTURA:

- Guerrilleres del Ganxet, sobre el Bar Plaça: decora-
cions de ganxet

- Casal de la Gent Gran, a la plaça dels Turers: disseny 
i confecció de pancartes amb frases de St. Jordi

- Grup de mares de les escoles de la Vila i la Draga, 

als arbres de la plaça Major: senyals amb la frase “Vet 

aquí una vegada” en diferents idiomes

- Instituts de la comarca, a la plaça Major: exposició 
de treballs literaris i perles literàries als comerços de 

l’Associació Banyoles Comerç i Turisme

D’11 del matí a la 1 del migdia

TALLERS DE SANT JORDI, a càrrec de l’Associació Al 
Cim de Cinc 

- DISSENYA EL TEU PUNT DE LLIBRE 

- CREA LA TEVA PRÒPIA LLIBRETA 

2/4 de12 del migdia

Lliurament del premi del concurs “PER SANT JORDI UN 

PUNT DE LLIBRE”, al guanyador/a

Organitza: Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

Tot seguit. ESPECTACLE FAMILIAR, SANT JORDI I 

ALTRES CONTES, a càrrec de Va de Contes
Amb el suport de: Diputació de Girona

Organitza: Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

De 5 a 7 de la tarda 

TALLER DE SANT JORDI, a càrrec de l’Escola de Natura

Què seria una diada de Sant Jordi sense drac? T'animes 

a crear un fabulós drac fent servir materials de rebuig?

5 de la tarda 

TALLER/DEMOSTRACIÓ DE CASTELLS, a càrrec de la 

Colla Castellera Esperxats de l’Estany. Vine i participa-hi!

7 de la tarda 

Audició de sardanes LA PRINCIPAL DE PORQUERES

Durant el mes d’abril, a la Biblioteca, exposició de fotos 

de PENJATS PER LA LECTURA 2015 a càrrec del fotògraf 

Harold Abellan
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VINE I PARTICIPA
EN EL CONCURS:

“PARAULES
VIATGERES”

REGALS LITERARIS
ALS COMERÇOS ASSOCIATS

www.banyolescomerciturisme.cat
Per a més informació:

PENJATS
PER LA LECTURA

SANT JORDI 2016

Descobreixo la història de les paraules!
Si et passeges pels carrers de Banyoles descobriràs, a diversos establi-
ments, els cartells de “Penjats per la Lectura” i podràs respondre totes 
aquestes preguntes.

Marca amb una X si aquestes frases són veritables o falses:

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de 
Banyoles per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels 
tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest 
fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l’Ajuntament es compleixen els 
requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves 
dades personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en 
els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè 
pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot 
adreçant-se a l’Alcalde –President de l’Ajuntament.

Butlleta:
CONCURS PENJATS PER LA LECTURA
“Paraules viatgeres”

 V F

Setrill és una paraula d'origen àrab

Pantalons ve del nom d’un personatge de la Commedia
dell’Arte italiana

Carxofa és una paraula d’origen hebreu que vol dir
‘card mengívol’

Samarreta és una paraula d’origen basc

Esparadrap i alicates vénen de la mateixa llengua

Anorac vol dir ‘fred’

Mascota significa ‘el qui dóna sort’

Calamars i abric són paraules d’origen grec

Nom i cognoms:

Telèfon:

Modalitat:      

Adult (més 12 anys) - Infantil (menys 12 anys) - Escola (grup classe), 
escriu el nom i curs del centre i una persona de contacte

Pots lliurar el full amb les respostes fins al 30 d’abril a:
Oficina de Turisme Cal Moliner - Oficina Jove Cal Drac - Biblioteca 
Comarcal Pla de l’Estany - Oficina de Turisme La Pesquera - Ferreteria 
Can Manxa - Rostisseria Fondil - TIT Fotògraf

Entre els encertants sortejarem el premi del concurs (un per modalitat). 
Si ningú encerta les vuit respostes el premi se sortejarà entre els 
encertants de 7 i així successivament.


