Endevina, endevinalla...
Aquesta primavera acompanya a la
teva canalla de ruta per La Torre. Redescobreix Torredembarra resolent
endevinalles que et portaran per 8
punts diferents del municipi.
Es tracta d’una activitat lúdica on
els infants i les famílies participen
plegats en el coneixement de la cultura, geografia i la història del poble.
Resoleu les endevinalles per saber a
quin punt de Torredembarra haureu
d’adreçar-vos. Una vegada arribeu
al punt, realitzeu una fotografia ben
original i creativa on hi aparegui la
zona o edifici del qual s’està parlant
en l’endevinalla.

Quan resoleu les 8 endevinalles i
feu les 8 fotografies, podreu presentar-les, junt amb el formulari amb les
vostres dades personals, al concurs,
on podreu guanyar: una de les 3 càmeres FujiFilm Instax Mini o un dels
20 lots de productes de marxandatge
i activitats d'oci!
Podeu resoldre les endevinalles, fer
les fotografies i presentar-les al concurs des del 25 de març fins al 2 de
maig de 2021.
Com entregar les fotografies:
• Opció 1: enviar un únic correu
electrònic amb les 8 fotografies i
la resposta del lloc que correspon cada endevinalla a l’adreça
turisme@torredembarra.cat
• Opció 2: presentar físicament les
imatges i les respostes a les endevinalles a l'Oficina de Turisme.

Escaneja el codi QR per
veure les bases del concurs.

De les 4, la més petita, daurada i
bufona; de colors verds, grocs, blaus
i a l’estiu no hi cap ni un clau.
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Si aconsegueixes resoldre l’operació
matemàtica 50-30+10+4x2, esbrinaràs
la seva alçada i sabràs que es
tracta del més alt de Catalunya en
il·luminar l’infinit quan el sol marxa.

A l’hivern plens, a l’estiu buits, sempre protegits
per vegetació. Zona de pas per moltes aus i llar per
d’altres, per això, quan hi arribis, ves amb calma,
es tracta d’un espai on viuen molts animals!
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Un edifici del 1929 on ara hi ha moltes
lletres i abans hi havia molt de peix; i el seu
nom popular està relacionat amb el pes.

Una porta que ni entres ni surts, diuen que dóna
nom a una urbanització de La Torre i, amb ferro
forjat, les inicials AC i l’any 1896 hi podràs trobar.
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Saps on vivien els senyors de la vila al segle XVI?
Pot ser en un palau fortificat amb 4 torres?
No ho tens clar? Segur que a
l’Ajuntament et sabran contestar.

Fa més de 100 anys d’un Sr. que Amèrica va
anar i en tornar una escola va fundar, aquesta
encara hi és, a veure si endevines quina és? De
color negre n’és la barana i vermella la façana.

8
Lluííís!
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Del segle XI, molt antiga i on
Torredembarra va començar;
2 campanes viuen dalt i és
un indret molt especial.

3 Càmeres
FujiFilm Instax Mini!

Vols participar? Omple el següent formulari,
formulari iapunta
entrega’l
la resposta
a l’Oficina
de Turisme
les 8 endevinalles
de Torredembarra
i entrega’ljuntament
a l’Oficinaamb
de Turisme
les 8 fotografies.
de
Torredembarra juntament amb les 8 fotografies.

Nom i Cognoms (+18 anys)
Nom i Cognoms (+18 anys)
Nom i Cognoms (infants)
Nom i Cognoms (infants)
Telèfon					Codi Postal
Telèfon					Codi Postal
Correu electrònic
Correu
electrònic
En
compliment
amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (L.O. 3/2018, de 5 de desembre), posem
al seu coneixement que les seves dades formen part d’un fitxer inscrit de titularitat de la Regidoria de Turisme amb
En compliment amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (L.O. 3/2018, de 5 de desembre), posem al seu coneixement que les seves dades formen part d’un
la finalitat
de participar
endeels
sorteigs,
així decom
publicar
el nom
dels
guanyadors
a la web
i les
socials
de la
fitxer
inscrit de titularitat
de la Regidoria
Turisme
amb la finalitat
participar
en els sorteigs,
així com
publicar
el nom dels guanyadors
a la web
i lesxarxes
xarxes socials
de la Regidoria
de
Turisme de l’Ajuntament
de Torredembarra,
les sevesde
dades
seran tractades amb la
màxima
confidencialitat
i diligència.
Si vol exercir
els la
seus
drets de rectificació
o cancel·lació
Regidoria
de Turisme
de l’Ajuntament
Torredembarra,
les
seves
dades seran
tractades
amb
màxima
confidencialitat
de dades, pot dirigir-se al responsable del fitxer.
i diligència. Si vol exercir els seus drets de rectificació o cancel·lació de dades, pot dirigir-se al responsable del fitxer.

20 Lots de productes
de marxandatge i
activitats d'oci!

Participa, endevina
i emporta’t un
d'aquests regals!

Ja has trobat la solució de les endevinalles? Escriu-les aquí a sota!
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Redescobreix Torredembarra!

del 25 de març al 2 de maig de 2021

ENDEVINA

ENDEVINALLA
i FOTOGRAFIA

amb la canalla

8 endevinalles
8 fotografies

Recorda emplenar aquest
formulari amb les teves dades!

3 càmeres FujiFilm
Instax Mini
20 lots de marxandatge
i activitats d'oci

Pg. Rafael Campalans, 10
43830 Torredembarra
T. +34 977 644 580

turisme@torredembarra.cat
turismetorredembarra
@TorredembarraTu

#valorsegur
redescobreix.turismetorredembarra.cat

