LABORTEC
ORTOPEDIA

17

FUJI SPORT
Sicília 175

16

Si ets intel·ligent
i esportista, pels
pèls et donaré
una pista.

Aragó 414

Quin intrús et
ve a la ment?
Serà un bonic
complement?

AUTO
VILARDELL

15

Consell de Cent 471

Amb les motos
no té a veure.
Si t’hi fixes, ho
has de treure!

EL RACÓ DEL
PALADAR

14

Sardenya 244

01

GIGAMESH
Bailén 8

El teu llibre
triaràs i l’intrús
sortirà a tot gas.

Per als qui mengen
per la vista: aquí hi
ha la millor pista.
Si l’ntrús
has trobat
la casella
marcaràs

ÒPTICA
EIXAMPLE VISIÓ
Diputació 415

Entre ulleres i
lentilles aquí s’amaga
una... Ho “pilles”?

KABURI ROL&GAMES 02
Pg. de Sant Joan 11

BAQS

Els jocs tenen
una nova veïna
que hauria d’estar
a la cuina.

Diputació 348

Lluís Companys 13

VICTOR

En lloc de la
bibliotecas’amaga
on cuinem la teca.

PERRUQUERIA UNISEX
Ribes 31

Pg. de Sant Joan 7		

Si els còmics et
fan somiar, a
l’Orient vas a
viatjar.

Ronda Sant Pere 44

Potser aquí fa
patxoca,però,
entre els papers, no toca.

11

Triant el nou
pentinat un
objecte m’ha
sobtat.

NORMA CÒMICS 04

05

12

Si a les mans
te’ls vols posar
la bossa no
podràs agafar.

03
RENÉ
+ que electrodomèstics

GRÀFIQUES
MOLERO

13

PUBLICACIONS DE
10
L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc 92-98

Diuen que alimenta llegir...
Així que posa l’olla a bullir.

06
DINAMICSPORT RODATS
Casp 75

Hi ha idees que
venen rodades
i d’altres que
estan amagades.

CASA OLIVER
Ausiàs Marc 134

07

T’emportes una
bona impressió
tant si menges
com si no.

FARMÀCIA 08
MARINA BCN
Casp 151

Diuen que és un
bon medicament
i que ajuda a
mantenir la
ment.

CENTRE
D’ART SHIVA
Gran Via 743

En un món
d’artesania
això no està
cada dia.

09

@EixFortPienc

@eix-fortpienc
eixfortpienc.com

T’hi esperem!
Participa en el joc
de L’Intrús Màgic i
impulsa els nostres
petits comerços.

Els tres Reis Mags
per les botigues del barri han passat
i un munt de “regals intrusos”
s’han descuidat.
Troba’ls als
seus aparadors
i emporta’t
molts premis!

A les botigues del barri
tens molt a guanyar!
BUSCA’M del
15 de desembre
al 5 de gener

TROBA
L’INTRÚS
MÀGIC

LES TRES RUTES MÀGIQUES

I GUANYA
MOLTS
PREMIS!

Quan van passar pel barri, els Reis Mags
es van dividir i van fer tres recorreguts
diferents. Aquest mapa t’ajudarà a seguir
les seves rutes i a trobar els establiments
per on va passar cadascún. Som’hi!

Els tres Reis Mags han visitat
els comerços del Fort Pienc, però
anaven tan enfeinats que s’han
oblidat regals d’altres botigues
en els seus aparadors.
Segur que pots ajudar a trobar-los!
Un cop l’hagis localitzat, la botiga et donarà un detallet i una targeta. I quan hagis col.leccionat 6 targetes, que no cal que siguin
del mateix Rei Mag, guanyaràs un d’aquests fantàstics premis:

KABURI, Pg. Sant Joan 11

GIGAMESH, Bailén 8

“L’Agència”, un joc
d’espies, amb informació
oculta, infiltrats i agents
rivals.

un joc cinèfil que et transportarà a Hollywood.

“Spoilers The Game”,

La Ruta de
la Saviesa del
Rei Melcior
El pictograma xinès
anomenat rén que
porta el Rei Melcior
representa una
persona en acció,
amb les cames
obertes i els braços
seguint el cos.
Aquest es relaciona
amb la saviesa i
intel.ligència pròpia
de l’ésser humà.

La Ruta de
l’Amor del
Rei Gaspar

Està representada
per l’avet que prové
de la tradició antiga
i és el referent
universal del
Nadal. Un arbre de
fulla perenne que
simbolitza la vida
eterna i l’amor de
Déu cap als homes.

La Ruta Màgica
de l’Orient del
Rei Baltasar
La porta d’Orient,
imatge d’aquesta
ruta, ens obre a
la màgia de la
cultura oriental.
És un símbol de
la comunió entre
cultures, sempre
mirant cap a on surt
el sol i a un futur de
valors compartits.

Pots recullir el teu regal aquí

