
 ONG EDUCAS  PROGRAMA 

D’ACTES 

PARTICIPANTS INTRUCCIONS  

CONCURS  

 
1. Hi poden participar totes les persones sense dis-
tinció d’edat ni sexe, que siguin aficionades a la 
cuina. 
 
2. Els participants hauran de presentar un recipient 
d’un sol ús, amb 10 “pintxo” mínim, a les 18:00h del 
divendres 17, al pati de Secundària del centre. 
 
3. Els participants entregaran una targeta amb la 
següent informació: nom del “pintxo” i dades perso-
nals del cuiner. 
 
4. Una vegada recollits els plats, s’exposaran al pú-
blic. Seguidament el jurat, format per cuiners del 
Camp de Tarragona, en faran un tast i atorgaran tres 
premis. 
 
5. Cap a les 19’20h, i un cop realitzat el veredicte, el 
públic podrà realitzar un tast d’aquests plats. El 
primer tast serà gratuït amb l’entrada. 
 
6. El nom dels guanyadors es farà públic durant el 
concert solidari. 
El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes 
bases. 

PREMIS 

Premi absolut: tauleta tàctil. 
Premi a la imaginació i creativitat: sopar per a 
dos al restaurant Barhaus de Tarragona. 
Premi a la millor presentació:  Panera obsequi. 

US ANIMEM A  
PARTICIPAR-

HI !!!!!! 

APADRINAMENTS 
 
 L'ONGD "EDUCAS" té com a  objectiu principal 
atendre les poblacions més desafavorides, i acon-
seguir els seus projectes gràcies a les aportacions 
dels seus socis/es. Actualment compta amb més 
de 300 socis/es. 
 
El soci/a col·laborador/a dóna suport a programes 
que tenen com a objectiu millorar les condicions 
de vida de comunitats que, a més de patir les 
conseqüències de la pobresa, estan afectades per 
greus problemes específics que empitjoren la seva 
situació. 

- VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES 
DIES: 9 i 10 de Juny 

HORARI: 16h a 18h a Secretaria 
- VENDA MATEIX DIA DEL CONCERT 

QUI SOM? 
Associació Religiosa de les 
Germanes Carmelites  
Missioneres Teresianes. 
 
OBJECTIUS 
Desenvolupament i ajuda humanitària a les pobla-
cions més desafavorides dels països en vies de 
desenvolupament. 
 
Són diversos els països on s’han realitzat els Pro-
jectes amb l’objectiu principal de millorar les con-
dicions de vida:  
Rwanda, República Democràtica del Congo, Came-
run, Senegal i Kenya al continent africà; Equador, 
Paraguai, Brasil, Argentina, Bolívia i Mèxic a Amèri-
ca o Filipines.  
 
Aquelles famílies amb escassos recursos han rebut 
ajuda en l’àmbit de  l’habitatge, en educación, 
alimentació i sanitat. 

 

BIG BAND ESTUDI DE MÚSICA de Tgn 
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Tot el que es recapti anirà destinat 
a Filipines i Equador 



MAPA ORGANITZA: PATROCINADORS 

COL·LABORA: 


