
  8è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
                    Vallgorguina 25 i 26 de setembre de 2021 
                                  Festa Major de la Mercè  

 
 

BASES DEL CONCURS 

 

Convoca: Ajuntament de Vallgorguina 

Data: 25 i 26 de setembre de 2021 

Modalitat: PINTURA RÀPIDA  

Participants: Podran participar-hi tots els artistes que ho 

desitgin. 

Lloc de trobada: Sala d’Exposicions (Casal del Poble)    

Tècniques: Les obres podran ser realitzades amb qualsevol 

tècnica o procediment i amb completa llibertat de tendències o estils. En la categoria infantil i 

juvenil es permet portar material per introduir elements de collage (roba, papers...)  

Format:  Les mides mínimes son de 10F (55x46cm) per categoria d’adult, i DIN A3 (42x30) per 

categoria infantil-juvenil. El suport de les obres a realitzar haurà de ser a un sol color i amb 

textura uniforme i llisa. Cap obra no podrà presentar-se emmarcada. Les aquarel·les es 

presentaran amb suport rígid, sense paspartú. 

Tema: Vallgorguina i el seu entorn,  l’obra s’haurà de realitzar “in situ” 

Inscripció i segellat de les teles o suport: es farà de 8 a 9 del matí a la Sala d’Exposicions.  

Lliurament:  Les obres es podran lliurar fins les 14h. i han d’anar signades per l’autor. 

Premis:   

Categoria adults 

1r premi   500€    

2n premi  350€ 

3r premi   200€    

4t premi   200€      

5è premi  200€ 

 

Categoria Infantil i Juvenil: Hi haurà un premi per a cada grup que consistirà en material de 

dibuix, pintura i educatiu valorat en 50 i 100€ respectivament. (Caldrà un mínim de 3 

participants per considerar-ho categoria)       

 

Els imports econòmics seran objecte de la retenció fiscal legalment establerta. 

Els guanyadors dels premis renuncien explícitament als drets sobre llurs obres, que passen a ser 

propietat dels respectius patrocinadors. 

Lliurament de premis: Dissabte dia 2 d’octubre a les 19h. a la Sala d’Exposicions.  

Exposició i venda: Totes les obres quedaran exposades fins el dia 2 d’octubre de 2021 i es 

podran visitar a la Sala d’Exposicions.   

Devolució d’obres: Les obres no premiades hauran de ser retirades el dia 2 d’octubre.  

De les obres no retirades, l’entitat convocant en podrà fer l’ús que cregui convenient, entenent 

que el seu autor renuncia a la seva propietat si no són recollides en la data establerta.  

 

NOTES: 

El jurat estarà integrat per persones relacionades amb el món artístic i de l’Ajuntament, i el seu 

veredicte serà inapel·lable.   

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si així ho considera.  

L’Organització declina tota responsabilitat per possibles accidents que puguin produir-se a les 

obres. El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i 

obligacions que se’n deriven.  

 

La convocatòria es pot anul·lar si així ho requereix la situació pandèmica causada per la Covid19. 

 

Telèfon contacte: 678 445 062 

Correu electrònic: vallgorguina@vallgorguina.cat 

 

0rganitza: Comissió de Festes i Ajuntament de Vallgorguina  

mailto:vallgorguina@vallgorguina.cat

