CONCURS DE JEROGLÍFICS EN CATALÀ
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’endevinar la solució a dotze jeroglífics que es plantegen en dos
plafons. Els jeroglífics estan fets amb objectes tridimensionals, que estan dins
d’unes capsetes transparents. A sota de cada capsa, hi ha la pregunta que
cal resoldre. La gràcia de tot plegat és que la solució correcta als jeroglífics
només és possible en català.
FUNCIONAMENT
 Els dos plafons es col·loquen allí on creieu que poden tenir més
afluència de públic.
 Al costat (en una tauleta, per exemple) es col·loquen unes butlletes que
seran les que ompliran els participants amb les respostes als jeroglífics
(un exemple de butlletes, a doble cara, la teniu a les dues darreres
pàgines d’aquest document). En aquest full també s’inclou un apartat
pel nom i telèfon de contacte, per poder contactar en el cas que sigui
el guanyador i una referència al premi. Atenció! És convenient portar
bolígrafs i alguna mena de carpeta o superfície dura per facilitar que la
gent escrigui amb facilitat.
 Un cop omplerta la butlleta el participant la diposita en una urna o
caixa (la podeu fer vosaltres mateixos: capsa de sabates, de cartó
folrada,...).
 El guanyador serà aquell que hagi encertat més jeroglífics i el premi pot
ser qualsevol cosa, preferiblement lligat a la llengua: entrades pel
teatre, un lot de llibres, una panera de productes etiquetats en català,...
MATERIAL INCLÒS
o Dos plafons d’1 m x 0.80 m amb sis jeroglífics a cadascun d’ells. Els
plafons estan degudament embalats.
o Les solucions als jeroglífics
o Un full, a doble cara, amb l’explicació del concurs (anvers) i les solucions
als jeroglífics i les dades personals del concursant (revers). El teniu a les
dues darreres pàgines d’aquest document.
Per demanar el material heu de fer servir el full de comanda que trobareu al
web (Correllengua 2011 / Documentació)

IMATGES

SOLUCIONS
1. DU ESCLAUS (Dues + claus)
2. NUS (nus)
3. ÒSCAR (Os + car)
4. VA CAGAT (Vaca + gat)
5. CULLERES (C + ulleres)
6. SETZE TES (Set + zetes)
7. SALOU (Sal + ou)
8. NO M’ESPERA (Només + pera)
9. REGA’LS (Regals)
10. UNS ENVASOS (Uns + envasos)
11. ALS CLAUSTRES (Claus + tres)
12. TXEC (T + Xec)

CORRELLENGUA 2011
Concurs de jeroglífics catalans
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)
us convida a participar en el 1r concurs de jeroglífics catalans, en
motiu de la celebració d’una nova edició del Correllengua a la
nostra vila. Al vostre davant teniu una dotzena de jeroglífics per a
ser resolts, cadascun d’ells amb una pregunta i un número associat.
Per participar-hi només us cal omplir aquesta butlleta (a la seva part
posterior) amb les respostes, i donar-nos el vostre nom i un telèfon
de contacte. Un cop emplenada només us cal dipositar-la,
degudament plegada, a l’urna que trobareu al costat dels plafons.
Aquells que resolguin el màxim nombre de jeroglífics tindran com a
premi una entrada doble per l’espectacle de Tricicle Garrick !!
La resolució del concurs i el lliurament del premi es farà el proper
dissabte 15 d’octubre, per la tarda, a la Plaça de la Vila de Gràcia,
durant els actes centrals del Correllengua.
Sort i enginy!!

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Respostes als jeroglífics
1. – Què porta aquell vaixell de la pel·lícula?
2. – Com anaven els banyistes?
3. – Com et dius?
4. – Per què plora, aquest nadó?
5. - Què hi has comprat, a la ferreteria?
6. – Prepari’m dinou cafès i...
7. Una població del Tarragonès
8. – No patirà en Joan, si no vas a veure’l?
9. – Què faig amb els geranis?
10. – Què necessites per posar-hi la mel?
11. – On van dormir els pelegrins?
12. Un habitant d’un país europeu

Dades del/a concursant
Nom i cognoms:

_______________________________________________

Telèfon/s de contacte: _____________________________________________
Adreça electrònica (opcional): ______________________________________

