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VI Edició del concurs de dibuix: 

"Els Petits Voluntaris fan grans dibuixos" 
 
 

Amb la col·laboració especial de MARTA TORRELLAS. 
 

BASES: Podran participar-hi tos els nens i nenes 2 a 12 anys. 
 
 

PRESENTACIÓ: A la Fira de Nadal al C/ Anselm Clavé el dissabte dia 

12 de desembre de 11.00h a 13.00h i de 17.00h a 19.00h. Creeu la 
vostra postal de Nadal, en farem una foto amb el vostre nom i 

cognom i l’adult que us acompanyi indicarà el telèfon de contacte. 
Us la podreu endur a casa! 
 

Tema: “Crea, imagina la teva postal de Nadal!” 
Treballarem sobre un suport de cartolina de blanca. Amb retalls de roba, 
retoladors i cola blanca decorarem una postal de Nadal. 
 
 

JURAT: El jurat seran membres d’Oncovallès liderats per la Marta 
Torrellas. S’obrirà una enquesta per a les votacions. Els premis no es 

deixaran deserts. 
 
 

PREMIS: Hi hauran 4 postals premiades amb un lot amb regals, fruit de 

les aportacions dels col·laboradors. 
Es valorarà fer alguna menció especial a alguna postal que ho mereixi. 

Els guanyadors seran anunciats el dia de l’entrega de premis, a la web de 
la Fundació Oncovallès i als mitjans de comunicació.  
 

El lliurament dels premis que anirà a càrrec de la Fundació 

Oncovallès  i la Marta Torrellas, serà el 17 de febrer 2015 a les 
17:30h a la fundació. Avda. del Parc, 9 6ª planta, Granollers. 
 
 

EXPOSICIÓ: Totes les fotografies de les postals treballades 
romandran exposades a la fundació i publicats a la premsa. Si 

passat el concurs algun dels concursants vol que sigui retirada la foto de 
la seva postal, només ho haurà de demanar per correu electrònic. 
 

Recordeu que es tracta d’un joc per a passar-s’ho bé i col·laborar 
ajudants als malalts de càncer i els seus familiars. 
 

Endavant petits-grans Solidaris!!!!!! 
 

Nota important: Les dades personals que es facilitin dels participants seran utilitzades 

única i exclusivament amb la finalitat de compliment de comunicació de resolució del 

present concurs. 
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