Què és i com es resol
un jeroglífic?
Un jeroglífic és un enigma que consta d’una
pregunta o frase introductòria que s’ha de contestar
o completar interpretant els símbols, les lletres o les
paraules que hi ha dins d’un requadre.
El resultat ha de ser una seqüència ordenada de
lletres que, llegides en el mateix ordre i sense
treure’n ni afegir-ne cap, formin la resposta del
jeroglífic, tot i que les lletres s’hagin d’agrupar d’una
altra manera. Pot ser que en el resultat final hi hagi
canvis ortogràfics: apòstrofs, accents...

Frase
introductòria:

Interpretació:
B oca

Una part del
cos

Solució:
Boca

En alguns casos, haurem de fer servir sinònims i, si
un símbol o un mot estan invertits, caldrà escriure’n
la interpretació de dreta a esquerra, en comptes
d’esquerra a dreta:

Frase
introductòria:
Nom d’arbre

Interpretació:
Till (“llit” al
revés) ER
Solució:
Til·ler

Font: Mots amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 motius per
somriure, de Jordi Esteban

Com funciona?
1. Del 23 d’abril al 19 de maig visita els
comerços de la Xarxa de Comerç de Cardedeu on
hi ha un dels jeroglífics de l’Endevina-la!
2. Demana a la persona responsable del comerç
una butlleta de participació.
3. Rumia la resposta i...
4. ENDEVINA-LA!
5. Escriu la resposta correctament en català,
acaba d’omplir la butlleta i diposita-a a l’urna que
hi ha a la botiga.
6. L’establiment guardarà les butlletes fins que
finalitzi la campanya, el 9 de juny.
7. El dia 31 de maig, a les 12 del migdia, a la
llibreria ÀGORA (c. Mare de Déu del Pilar, 112)
es farà el sorteig públic per conèixer-ne els guanyadors.
8. Se sortejaran 3 premis, un per a cadascuna de
les tres categories, per gastar en els comerços
participants de la Xarxa de Comerç de Cardedeu:
- Encertants menors de 12 anys: un val
valorat en 50 €
- Encertants adults (més grans de 12 anys):
un val valorat en 50 €
- Participants que hagin resolt correctament
més jeroglífics: un val valorat en 100 €

ENDEVINA-LA!
JOC D’ENGINY I LLENGUA
ALS COMERÇOS
DE CARDEDEU

?

Organitzat per l’Oficina de Català,
l’Ajuntament i la Xarxa de Comerç
de Cardedeu, amb la col·laboració
dels comerços participants

Fes la ruta de l’ENDEVINA-LA!

