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- Nota de premsa –

L’endevina-la ! el joc d’enginy i llengua a Mollet és
Qualitat de vida i Comerç
Els assistents a la 5ena edició de Mollet és Qualitat de Vida i Comerç han
participat de forma activa als jeroglífics que s’han exposat als estands de
la Fira amb gairebé 900 butlletes.
L'Endevina-la, el joc d'enginy i llengua, ha tornat a visitar els estands de Mollet
és Fira a la segona fira sectorial: Mollet és Qualitat de Vida i Comerç.
Des de primera hora del dissabte al matí, el parc de les Pruneres i la rambla de
Balmes es van omplir d'estands. Amb l'Endevina-la!, el Servei de Català i
l’Ajuntament de Mollet del Vallès van proposar als visitants un concurs de
jeroglífics per resoldre, distribuïts en diferents estands de la fira. Es tractava,
doncs, de visitar els estands de Mollet és fira, buscar-hi els cartells de
l'Endevina-la, rumiar la resposta del jeroglífic, emplenar la butlleta i dipositar-la
a l'estand d'informació de Mollet és fira. Calia assegurar-se que la resposta
estava escrita correctament en català.
De les gairebé 900 butlletes participants (893), tres han estat les afortunades:
- Sergio Soler, que ha guanyat un sopar per a dues persones a Código 14
Gastrobar
-

Xavier Ramos i Sara Sánchez, que han guanyat un massatge relaxant
de 50 minuts a Stona de Cel

L'autor dels jeroglífics és Jordi Esteban, que ha cedit al Servei de Català el
material de l'Endevina-la i que segurament molta gent ja coneix, ja que cada
setmana es publica un jeroglífic a Mollet a Mà i que s'envia a molts usuaris del
Servei de Català cada dijous.
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