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En el marc dels actes del 50è aniversari de l’agrupament, que l’equip de caps i els Antics i Amics 
del cau estem preparant pel curs vinent, es plantegen tot un seguit d’activitats repartides al llarg 
de tot el curs. La primera de les quals és una festa o activitat infantil per a començar el curs d’una 
forma lúdica i festiva i alhora donar-nos a conèixer a la ciutat. 
Aquesta activitat servirà com a inauguració dels actes del 50è i serà oberta a tots els nens, nenes, 
nois i noies de la ciutat i per això cal fer un cartell per a donar-ho a conèixer. 
 
És per això que plantegem a tots els nois i noies del cau, i als seus familiars i amics, aquest concurs 
per a dissenyar el cartell d’aquesta activitat. 
 
 
bases del concursbases del concursbases del concursbases del concurs    
 
1.- Hi pot participar qualsevol infant o jove que tingui entre 6 i 17 anys. 
2.- El cartell no ha de ser dels actes del 50è aniversari, sinó tan sols d’aquesta activitat. 
3.- La proposta s’ha d’entregar en el marc del darrera d’aquest full i ha de contenir un 
TÍTOL per a l’activitat, relacionat amb el cau i amb l’aniversari, i un DIBUIX o cartell. 
4.- Ha de ser únicament a 2 tintes. És a dir: podeu utilitzar 2 colors per pintar, sobre el 
paper blanc. 
5.- Disseny pictòric totalment lliure. Pot fer-se a mà o amb ordinador. 
6.- Es pot pintar fora del requadre, però és l’espai destinat als logotips; per tant, no s’hi pot 
posar res carregat, tant sols quelcom suau de fons. 
7.- Data límit per presentar-ho: dissabte, 13 de juny, al cau. 
8.- El nom del guanyador es farà públic durant la primera quinzena de juliol a través de la 
web del cau:  www.montsantcim.blogspot.com 
9.- En el cas que es consideri necessari, es podran utilitzar parts d’uns quants dibuixos per 
a fer la composició final del cartell. 
10.- Tots els participants tindran una consumició gratuïta a la barraca del cau a la festa 
major d’enguany. 
 
Reus, maig de 2009. 
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