26è CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA
“Terraferma”
Organitza:
Comissió de Cultura de l’Excm. Ajuntament

Col·labora:
Comercialitzadora Torres Energia

SALA D’EXPOSICIONS
C/ L’Església
Dies: 6,13 i 20 de Maig
Hora: 17:00h a 20:00h
Per més informació: Tel. 973796005

Mercè Humedas

Festes de Primavera- 6 de maig de 2018

Torres de Segre

BASES DEL 26è CONCURS
1.

Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin, la
inscripció serà gratuïta.

2.

El concurs es celebrarà el diumenge dia 6 de maig, de les 8 a la 1 del migdia.

3.

El tema serà en el municipi de Torres de Segre, i les obres hauran de realitzar-se

15. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes
Bases.
16. Prendre part en aquest concurs vol dir estar d’acord amb les seves bases.
17. L’organització es reserva el dret de reproduir fotogràficament totes les obres, les
quals podran ser publicades per les entitats organitzadores citant la corresponent
autoria.

“in situ”.
4.

El segellat de les teles i la recollida de les obres es farà a la Sala d’Exposicions del
Carrer L’Església. Segellat de 8h a 10h. Recollida de 12.30 a 13.30h. Els pintors
locals s’hauran d’acreditar.

5.

Les obres seran en la modalitat d’oli, aquarel·la o acrílic.

6.

Les mides de les obres han d’ésser, com a mínim, de 15F o equivalent, i la tela

JURAT
Carol Moreno (Pintora)
Pepa Romeu (Pintora)

amb el fons a un sòl color.
7.

Totes les obres segellades participants en el concurs, seran propietat de la

Francisco Casals Forcat(Regidor de Cultura)

Comissió de Cultura, fins que el jurat hagi donat el veredicte i hagin estat
exposades a la Sala d’Exposicions.
8.

El veredicte del jurat i l’entrega de premis es donarà a conèixer en el dinar que es
farà a les 2 de la tarda al Poliesportiu.

9.

Les obres romandran exposades a la Sala Nova d’Exposicions del Carrer
L’Església i es podràn visitar els dies 6, 13 i 20 de Maig de 17h a 20h.

10. Les obres podran ser retirades a partir de l’1 de juny, prèvia presentació del
document acreditatiu.
11. Les obres premiades quedaran en propietat dels donants dels premis (1r premi
800€ a 10è premi 210€)
12. El quadre i/o premi no retirat en el termini d’un mes quedarà en propietat de
l’organització.
13. El premi local es concedirà al pintor més ben classificat que no hagi obtingut cap
dels premis anteriors.
14. El premi local infantil es concedirà al pintor local jove fins a 12 anys, més ben
classificat.

PREMIS
1r Ajuntament de Torres de Segre………………………………………………….…800€
2n Fruites Font……………………..……………………………………………………..…..500€
3r Comercialitzadora Torres Energia…………………………………………….…..450€
4t Construccions Torressenques ……………………………………………….…….350€
5è Antoni Siurana Zaragoza…………………..………..………………………….…..325€
6è Autorentat Torres…………………..…………………………………………..….……310€
7è Electricitat Aixalà…………………………….……………………………….….………300€
8è Electricitat Torreguitart …………………………….……………….………….……270€
9è Fruites Fidel Català ………………………………………….………………………….250€
10è Osvald Ferreteria ………………………………………………….……………..……210€
1r Local Ajuntament de Torres de Segre ……………………………………..……200€
1r Local Infantil Cicles Fransi………….…………………….…..Material de Pintura

