
Endevina el joc – A partir de 8 anys fins a 99+

Visita tots els aparadors dels comerços de la llista i veuràs que hi ha un joc amb el nom 
amagat. Com es diu?  

Anota el nom del joc. Si no els coneixes tots no pateixis, tindràs una pista al mateix 
aparador mitjançant un codi QR. 

ESTABLIMENTS PARTICIPANTS

Establiment Adreça Nom del joc

Agrobotiga Porté Betriu St. Joan Baptista de la Salle, 24  

Avalon Màgic Major, 71  

Capicúa Major, 53  

Celeste Major, 79  

Centre Visió La Seu Opticàlia Major, 85  

Centre Veterinari La Seu Plaça Lleteries, 14  

Floristeria Balbina Major, 45  

Heura perruqueria i estètica Avda. del Valira, 37  

Mari Miguelsanz Lluís de Sabater, 5  

Mendoza Perruquers Pl. Camp del Codina, 1  

Mobles Kibuc Buchaca Regència d’Urgell, 9  

Moda RE Nou grapats Salòria, 34  

Señorita Moda Major, 74  

Sol i Lluna Sant Ermengol, 8  

Tot Esports Regència d’Urgell,10

Merceria Cal Bundancieta Canonges 25

Forn de Pa Duat Santa Maria, 7

Cau d’Art Santa Maria, 14

Grapats encants Canonges 5

UpNow - Portalmusica.com 
-Snow Design Major 15

Cigne & Delicious Av. Pau Claris

Electricitat Doria Passatge Missió, 1

Construccions Apulco Pg. Pascual Ingla, 14

Ultimate Design Monturull, 2

Bella Corseteria Major, 42

Menja’t l’Alt Urgell Pl. Patalín, 2

Seu Menatge Major, 73

M&M Sports Av. Guillem Graell, 1

La Casa del Matalàs Regència d’Urgell, 41

Jocs dels Aparadors ENREDATS
El  Festival del Joc del Pirineu ha alterat els carrers de la Seu i tothom té ganes de jugar, fins i tot, els 
comerços de la nostra ciutat. J u g u e m ?
 
Tria un dels dos jocs, o tots dos si ets molt jugaire.
Com funciona? Un cop tinguis la butlleta (que podràs trobar al programa de mà o a un dels punts d’infor-
mació del festival) d’un o dels dos jocs omplerta, diposita-la en qualsevol de les urnes que trobaràs a 
l’Espai Ermengol a partir del 27 de març, o bé durant el cap de setmana del festival a les diferents ludote-
ques.

*Participaràs en un sorteig de 5 premis, cortesía de la UBSU-La Seu Comercial, l’Associació d’Empresaris 
de l’Alt Urgell, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, l’Associació Menja’t l’Alt Urgell i l’Associació de 
veïns i comerciants del Casc Antic, mitjançant un sorteig que es farà el dilluns 3 d’abril a la sala de juntes 
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Els guanyadors seran publicats als canals de comunicació del Festival 
del Joc i de l’Ajuntament.

Només pots participar un cop i en un lloc. En el cas que, en el moment del sorteig, surtin guanyadores dues 
butlletes de la mateixa persona, quedarà automàticament exclosa del concurs.

Daus infiltrats - A partir de 3 anys fins 99+

Compta els daus que hi ha a cada aparador. Un cop els trobis, anota-ho a la casella corresponent.

ESTABLIMENTS PARTICIPANTS

Establiment Adreça Núm de Daus

Carnisseria Charlie Sant Ermengol, 5  

Cookies and cakes Major, 10  

Òptica Isern Major, 72  

Pepe y Dalda Regència d’Urgell, 17  

Urgell Mestre Major, 23  

Perruqueria Lucia Canonges, 53  

Gas Badia Major 17  

4 Fulls Sant Josep de Calassanç 6  

SIMAC Janer 39  

MAT perruquers Avda. Pau Claris, 14  

  total  

B u t l l e t aNom i cognom:

Població    Telèfon 

E-mail

Sí, accepto participar en el jocs dels aparadors enredats amb les dades facilitades.

Avís Legal Després de ser contactat, el/la guanyador/a ha de sol·licitar el premi durant els 30 dies posteriors a la seva confirmació i no es pot oposar a la divulgació del seu nom i mu-
nicipi de residència pels mitjans de comunicació oficial. L’ajuntament es reserva el dret d’anul·lar la participació si qualsevol de les dades presentades per a la recepció del premi (dades 
de la butlleta)  no fos correcta. En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades 
en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL, amb seu social a Plaça dels Oms 1 25700 La Seu d’Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva 
participació en el Festival del Joc i en els jocs dels Aparadors Enredats.  Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o 
legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació 
del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d’Urgell , o bé per correu electrònic 
a: dpd@aj-laseu.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


