ABRIL 2017 - CUBELLS

23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI

25 D’ABRIL: SANT MARC
ROMIATGE AL SANTUARI DE LA MARE
DE DÉU DE SALGAR

La Regidoria de Cultura i l’Associació de Dones Mareselva us comuniquen que el proper
diumenge 23 d’abril, en motiu de la Diada de Sant Jordi, s’instal·larà una parada de venda de
llibres i roses a davant de l’Hostal Roma des de les 9,30h fins a les 14h. En cas de mal temps, la
parada se situaria al local de l’associació.

Seguint la nostra tradició, el proper dimarts 25 d’abril, a les 8h, sortirà de l’Església
de Sant Pere la processó cap al Santuari de la Mare de Déu de Salgar.

En arribar, es farà la missa. Després, es repartiran els tradicionals panets beneïts. Hi
haurà esmorzar per a tothom.

Qui vulgui comprar plantes, les haurà d’encarregar prèviament a la Núria Balagué o a la
Montserrat Ros.

Es podrà venerar la imatge de la Mare de Déu de Salgar a la cova.
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1. Aquest concurs està dirigit als i a les alumnes del CEIP “Sol Naixent”, que concursaran per cicles.
2. El tema de les obres serà lliure, dins de l’estil assignat a cada cicle.
. Preescolar: Dibuix
. Infantil: Dibuix
. Cicle Inicial: Redacció
. Cicle Mitjà: Redacció i poema
. Cicle Superior: Redacció i poema
3. Les obres hauran de ser en català. Cada alumne/a podrà presentar un màxim d’una obra dins de cada estil que li correspongui.
4. Es presentaran en format dinA4 per quadruplicat.
5. Les obres aniran signades amb un pseudònim, especificant a quin cicle pertanyen.
6. Caldrà trametre els treballs a l’Ajuntament de Cubells fins el proper divendres dia 21 d’abril.
7. Hi haurà un primer premi per a cada categoria i un premi de participació per a cada alumne/a.
El jurat estarà format per una representant de l’Ajuntament, i la presidenta i la secretària de l’Associació de Dones “Mareselva”.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dijous dia 27 d’abril -la Diada de Sant Jordi s’escau en diumenge- a la tarda (es concretarà
hora amb antelació), a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Cubells.
Qualsevol problema no especificat en aquestes bases serà resolt pel jurat segons el seu criteri.

SANT MARC

