
Respon un mínim de 12 preguntes

Agafa la teva butlleta i
cerca les 20 fotografies

relacionades amb el
Festival Revela't
repartides pels

comerços del poble. La
resposta la trobaràs

mirant la fotografia de
cada establiment

Aromer - Quin element té a la mà el
personatge de l'esquerra?

Almar estètica - Durant l'edició 2014
es van celebrar nombroses
exposicions arreu de Vilassar, sabries
dir-ne el nombre aproximat?

Farmàcia Salvet - La primera edició es
va celebrar l'any 2013, quin nom va
rebre l'exposició ubicada a LaCaixa? 

Denis Perruqueres - Al cartell hi
apareixen números romans, quin any
representa?

La Xurreria - Inici del recorregut.
Quins dies es va celebrar la 1ª edició
del Revela't?

Ferran Lorca i Associats - L'exposició
de la 3ª edició va rebre el nom
"Fotógrafos" d'Estela de Castro, però
quin fotògraf català va ser homenatjat
aquella edició? 

Marimon - Cada any el Revela't té un
lema diferent. Quin és el lema l'edició
2015?

Bianca - En aquest cartell hi apareixen
moltes imatges, sabries dir-ne el
nombre total? 

Chic's - De quin color és el vestit del
cartell 2017? 

El Petit Gegant - "Mr. G" va ser
l'exposició principal del 2017, però
quin va ser el seu lema? 

El Festival Revela't
fa 10 anys i el comerç

et vol fer un regal!
Resol les preguntes i participa en el sorteig

de 3 vals de 100€ per gastar al comerç
participant de Vilassar de Dalt

Del 9/09 al 30/09 inclosos



Diposita la teva butlleta a la bústia que
trobaràs al punt d'informació

Fàbrica Cal Garbat - Carrer Balears, 12

Hobbylovin - Main weekend en
anglès significa cap de setmana
principal, quins dies van ser els més
representatius de l'edició 2021? 

Can Xinxeta - Quina sala amb nom
d'ofici tradicional de Vilassar va
acollir l'exposició "Diaporama
Map"?

Roser Baylach - Quin element
destacat apareix a la segona
imatge començant per dalt a la
dreta?

Techhome - Quin és el color
principal del cartell d'aquest any?

Centre Talents - En aquest cartell hi
apareixen molts elements, quin
objecte volador no identificat hi
podem trobar? 

L'Exquisit - Durant la 8ª edició es va
celebrar una exposició fora del
municipi de Vilassar, quin nom rep
la plaça on es va celebrar?  

Cuiners  de la Terra - En quina sala
estava ubicada l'exposició
"Fotografia de Ferran Freixa"? 

Prepareu-vos!! 
El dissabte 1 d'octubre,
en el marc de la festa
dels 10 anys, es farà el

sorteig de les  
3 butlletes

guanyadores 

Flors i plantes Montferran - Què
envolta la paraula ODYSSEYS del
cartell 2018? 

Patric Perruquer - A l'exterior de
l'església va tenir lloc l'exposició
"Colonitzades", quin era el nom de
l'expositora?

Riera Baylach - Els colors del cartell
2020 són verd i negre, quina lletra
del lema està acolorida amb un
d'aquests dos colors? 

Nom complet:

Telèfon:

A més, podreu
gaudir d'activitats

gratuïtes amb
premis per a 

 tothom!
En finalitzar, hi

haurà la gran traca
de final de festa!


