
 Centre Excursionista 
Els Blaus 

La Imatge del Centenari 
Per la celebració del centenari de l’entitat, la comissió organitzadora a convocat dos 
concursos. 

L’un per escollir el disseny de la Medalla del Centenari, que s’entregarà als representants 
d’estaments i entitats convidats als actes institucionals, i disponible per a socis i 
simpatitzants. L’altre per escollir el disseny de la tradicional estampa, de recordatori en les 
festes de la nostre patrona, la Mare de déu de Montserrat. 

 
 

Medalla del centenari 
Bases del concurs 
1.- Hi poden participar tant socis com 
simpatitzants. 

2.- S’ha de presentar en format DIN A4, cal tenir 
en compte que després es reduirà per reproduir-la 
en metall, en format rodó o quadrat, junt a un 
sobre tancat amb les dades de qui el presenta 
(nom complert, adreça i telèfon). 

3.- Hi ha de sortir l’escut actual del Centre 
Excursionista Els Blaus i el nom complert. 

4.- Hi ha de constar 100 anys o la paraula 
Centenari. 

5.- La data màxima per a la presentació és el dia 
6 d’abril de 2018. 

6.- Els dibuixos seran exposats a la sala gran d’Els 
Blaus del 7 d’abril al 30 de setembre, on es podran 
anar fent les votacions per escollir el guanyador. 

7.- Les votacions les faran els socis del Centre 
Excursionista Els Blaus per llista nominal. 

8.- L’original guanyador quedarà propietat de 
l’entitat per a poder disposar d’ell en la forma que 
convingui. 

9.- La medalla guanyadora es comunicarà durant 
el mes d’octubre de 2018. Es farà entrega d’un 
premi en metàl·lic de 200 € al guanyador, durant 
les festes de la Patrona del 2019. 

10.- Escut actual del C.E. Els Blaus: 

Estampa festes de la Patrona del centenari 
Bases del Concurs 

1.- Hi poden participar tant socis com 
simpatitzants. 

2.- S’ha de presentar en format DIN A4, cal tenir 
en compte que després es reduirà per reproduir-la 
en paper mida 7x14 cm aproximadament, junt a 
un sobre tancat amb les dades de qui el presenta 
(nom complert, adreça i telèfon). 

3.- Hi ha de sortir la imatge de la patrona de 
l’Entitat, es a dir la Mare de déu de Montserrat 
en un sol color. 

4.- Hi ha de constar 100 anys o la paraula 
Centenari. 

5.- Hi ha de sortir el nom complert de Centre 
Excursionista Els Blaus o l’abreviatura de C. E. 
Els Blaus i la data d’abril 2020. 

6.- La data màxima per a la presentació és el dia 
6 d’abril de 2018. 

7.- Els dibuixos seran exposats a la sala gran d’Els 
Blaus del 7 d’abril al 30 de setembre, on es podran 
anar fent les votacions per escollir el guanyador. 

8.- Les votacions les faran els socis del Centre 
Excursionista Els Blaus per llista nominal. 

9.- L’original guanyador quedarà propietat de 
l’entitat per a poder disposar d’ell en la forma que 
convingui. 

10.- L’estampa guanyadora es comunicarà durant 
el mes d’octubre de 2018. Es farà entrega d’un 
premi en metàl·lic de 200 € al guanyador en les 
festes de la Patrona del 2019. 


