
CONCURS: 
LA FESTA MAJOR EN PUNTS 
 

Arriba la festa gran de Vilanova i la Geltrú, la Festa Major. Ets 
d’aquells que ho viu amb gran intensitat? Vols demostrar els teus 
coneixements sobre la festa? Vols guanyar un lot de productes ‘made 
in Festa Major’?* Doncs aquest és el teu concurs. Respon a les cinc 
preguntes que entre el 16 i el 25 de juliol publicarem a la biblioteca 
Armand Cardona i a les xarxes socials de les Biblioteques VNG 
(facebook, twitter,...) i serà teu. 
 
Per això disposes fins el dia 30 de juliol, data límit per fer-nos arribar 
les vostres respostes. 
 
Entre tots els participants que encertin les 5 preguntes se sortejarà 
un lot de productes relacionat amb la Festa Major (gentilesa dels 
Pabordes i de les Biblioteques de VNG). 
 
Bases: 
 

1. Concurs obert a tothom. 

2. Les preguntes es faran públiques entre els dies 16 i 25 de juliol 

i totes estaran relacionades amb els punts de llibre que 

apareixen a l’exposició ‘La Festa Major en punts’. 

3. Els plafons amb els punts podran veure tant a l’exposició que hi 

haurà a la Biblioteca, com a l’àlbum virtual que s’ha creat al 

Pinterest de les Biblioteques de VNG. 

4. L’objectiu del concurs és respondre les cinc preguntes; en el 

cas que no sigui així el guanyador serà el que més preguntes 

respongui. 

5. Les participacions al concurs es poden fer arribar entre el 28 i el 

30 de juliol a la pròpia biblioteca Armand Cardona, mitjançant 

l’espai al facebook o al mail de la Biblioteca: 

b.vilanovag.act@diba.cat 

6. El 31 de juliol es farà saber el nom del guanyador del concurs 

mitjançant un cartell a la Biblioteca i una notícia al facebook i al 

twitter de les Biblioteques de VNG. 



7. El lliurament del premi es farà el dia 1 d’agost al voltant de les 

20h a la plaça de les Neus (un cop finalitzi l’hora del conte de 

Festa Major: Diables!). 

 
 
Organitza la biblioteca Armand Cardona Torrandell, amb la 
col�laboració dels Pabordes 2014 i d’El Cep i la Nansa edicions 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 16 de juliol 2014 
 
 
 

 
 


