
 

 

 

 
 

 

 BASES DEL LA  GIMCANA DEL PESSEBRE AMAGAT AL COMERÇ LOCAL 2021 

 

1.- Objecte de les bases 

L’Associació Masquefa Comerç amb la col·laboració de l’Ajuntament de Masquefa convoca la  “Gimcana del 

Pessebre Amagat al Comerç Local.   

2.- Objectiu 

L’objectiu de la  “Gimcana del Pessebre Amagat al Comerç Local”,  és dinamitzar i promoure el comerç local, 

per reforçar-lo i animar després dels tancaments, disminució aforaments i efectes negatius diversos causats 

per la pandèmia COVID-19, fent-lo partícip de l’atractivitat dels eixos comercials del poble durant les festes 

nadalenques. 

3.- Procediment 

La Gimcana consistirà en localitzar les 16 figures del pessebre amagat en els aparadors dels comerços de la 

vila. Les figures amagades estaran ubicades en aparadors que donen a la via pública i portaran una etiqueta 

amb el nom de la figura.  

Un cop localitzades les figures s’haurà d’omplir la butlleta electrònica que es podrà trobar a l’apartat 

d’inscripcions online del web www.masquefa.cat indicant cada figura a quin comerç està amagada. 

4.- Participants 

La Gimcana del Pessebre Amagat al Comerç Local, està oberta a tots els infants de fins a 12 anys 

empadronats al municipi de Masquefa. 

 

5.- Durada del concurs 

La Gimcana del Pessebre Amagat al comerç local és realitzarà des del 20 de desembre fins al 5 de gener, 

data límit que es podrà enviar la resposta a la butlleta. 

6.- Participació  

Per participar a la Gimcana del pessebre amagat al comerç local no es necessari fer inscripció prèvia. 

L’enviament de la butlleta de respostes d’on es troben les 16 figures del pessebre amagat pressuposa la 

participació al concurs. La butlleta que es trobarà a l’apartat “TRÀMITS” del web www.masquefa.cat amb les 

respostes es podrà enviar des del dia 20 de desembre fins al dia 5 de gener. 

7.- Premis 

Entre totes les butlletes de respostes que hagin indicat correctament l’aparador del comerç on es troben les 

16 figures es realitzarà un sorteig en directe per les xarxes socials per escollir el guanyador d’una tableta de 

64GB. 

A més a més, els 150 primers infants en enviar i respondre correctament a la butlleta, rebran un codi que 

podran bescanviar per una bossa de llaminadures a partir del dia 10 de gener al comerç Peti Dolç.  
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8.- Lliurament de premis 

El guanyador de la tableta es farà públic a partir del dia 10 de gener a través de les xarxes socials de 

Masquefa Comerç i al web www.masquefa.cat. 

9.- La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la 

resolució del jurat. Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel departament de 

comerç de l’Ajuntament de Masquefa. 
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