
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JOC DE LA 
PROSPERITAT 

22 desembre 2022 – 5 gener 2023 

SÓC LA PROSPE, LA FAMOSA 
DETECTIU DE NOU BARRIS, I 

US HE PREPARAT UN JOC 
PER AQUESTES VACANCES 

DE NADAL 

 

AQUÍ TROBAREU LES 
INSTRUCCIONS I LA 

BUTLLETA DE 
PARTICIPACIÓ 



INSTRUCCIONS DEL JOC                               
DE LA PROSPERITAT 

 

El ‘JOC DE LA PROSPERITAT’ consisteix en descobrir vuit paraules 
secretes i en col·locar-les a les fileres i columnes buides de la copa 
que teniu  a la pàgina de la dreta.   

Per descobrir aquestes vuit paraules, haureu de resoldre vuit jocs 
(un joc per cada paraula). Trobareu aquests jocs a les següents 
botigues:

OPTICA NOU BARRIS   Via Júlia 2 

KITS I JOCS     Via Júlia 100 

ARPA PLANTES MEDICINALS  Passeig Valldaura 195 

CUENCA PAN     Passeig Valldaura 230 

ELLA      Pablo Iglesias 53 

RAPICLAU BOADA    Boada 7  

COMODO     Joaquim Valls 67 

CAN BOU     Santa Engràcia 88 

Concretament, a l’interior de cadascuna d’aquestes botigues 
trobareu un cartell amb les instruccions d’un dels jocs . La solució 
de cada joc és una de les vuit paraules secretes. Per trobar les 
solucions haureu de voltar pel barri i les seves botigues. A més a 
més, a cada cartell trobareu informació sobre el barri i el seus llocs 
més emblemàtics. Aquest cartell el podreu llegir, consultar o 
fotografiar, però no us el podreu endur. 

Les vuit paraules (totes tenen set lletres) les heu d’escriure 
d’esquerra a dreta (en el cas de les fileres) i de dalt avall (en el cas 
de les columnes). Heu d’escriure una lletra a cada casella, sense 
deixar cap casella en blanc. Per ajudar-vos a col·locar les paraules, 
a la copa ja apareix escrita la paraula PROSPERITAT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després haureu de dipositar aquest díptic (sencer, o només la part 
on apareguin la solució i les dades) a una de les urnes/capses que 
trobareu dins d’aquestes tres botigues: 

ELLA     Carrer Pablo Iglesias 53 (Associació Comercial La Rambleta)  

CICLOSPORT MOTA Passeig de Valldaura 243 (Associació 
Comerciants  Valldaura) 

IMPREMTA TORNERO     Carrer Pare Rodés 51 (Eix Nou Barris) 

La data límit per fer-ho és el dia 5 de gener de 2023 

 

Podeu jugar al 
‘JOC DE LA 

PROSPERITAT’ 
des del dia 22 

de desembre de 
2022 fins el 5 
de gener de 
2023, i, per 

jugar-hi, no cal 
inscriure’s-hi 
prèviament 

Per participar 
només cal que 

ompliu aquesta 
figura amb la 
solució que 

creieu correcta 
i que poseu les 
vostres dades a 
les caselles que 
teniu darrera 



 

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ 

Només s’admet una butlleta per persona (*obligatori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOM 

*COGNOMS 

*DNI, NIE O PASSAPORT 

TELÈFON 

*CORREU ELECTRÒNIC 

El dia 12 de gener es traurà una butlleta guanyadora 
en cadascun dels eixos comercials. 

RELACIÓ DE PREMIS 

RAMBLETA:  Vals de compra per un import total de 50 € 
en els comerços associats 

VALLDAURA: Cistella amb productes gourmet de Gran 
Bistec i Arpa Plantes Medicinals 

EIX NOU BARRIS: Vals de compra per un import total 
de 50 € en els comerços associats 

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 
34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en informar els camps de correu 

electrònic i telèfon ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per a la realització 
de comunicacions directament relacionades  amb el JOC DE LA PROSPERITAT 


