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XXXIX CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
FESTA MAJOR DE GIRONELLA 2019 

 
BASES: 
 

1. Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho 
desitgin. La inscripció serà gratuïta. 

2. Cada concursant podrà presentar diverses obres, però tindrà 
opció a 1 sol premi. 

3. Les obres podran ser realitzades sense cap limitació d’ordre tècnic 
ni de procediment pictòric. 

4. El tema serà qualsevol indret de la vila o terme municipal de 
Gironella, i les obres hauran de realitzar-se “in situ”. 

5. A tots els autors se’ls donarà un rebut acreditatiu de l’obra 
lliurada. 

6. Les mides de les obres hauran d’estar compreses entre un mínim 
d’un 12 i un màxim d’un 30. 

7. El segellat de les teles es farà a l’Església Vella de Gironella (Plaça 
de la Vila s/n), de 8 a 9:30 del matí i de 3 a 5 de la tarda el 
dissabte 17 d’agost, i de 8 a 9:30 del matí el diumenge 18 d’agost. 

8. Les obres segellades  es rebran el dissabte de 13:00 a 14:00 hores i 
de 19:00 a 20:00 hores, i diumenge de 12:00 a 12:30 sobre bastidor 
o suport, perquè pugin ser fàcilment exposada i sense cap marc 
que les enquadri. Els artistes que ho desitgin, podran treballar els 
dos dies en la mateixa obra, deixant la mateixa al lloc del segellat 
durant la nit. 

9. Totes les obres participants seran exposades a l’Església Vella de 
Gironella fins el dilluns 19 a les 19:00h. L’autor que ho desitgi podrà 
posar preu a la seva obra. De l’import de les obres venudes en 
aquest període, l’organització n’haurà de percebre un 15%, a 
excepció dels artistes locals. 

10. El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts. 
11. El jurat estarà format per: L’alcalde, el regidor de Cultura i un 

membre del grup municipal a l’oposició. 
12. El premiats seran notificats via trucada telefònica, i informats del 

dia i hora de recollida del premi. 
13. Les obres premiades quedaran en propietat dels organitzadors i 

patrocinadors. 
14. Les obres no premiades es podran retirar a l’Ajuntament de 

Gironella des del dia 2 de setembre fins el 11 d’octubre, de 09:00h 
a 14:00h. Passat aquest període, l’Ajuntament en podrà disposar. 
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15. L’organització tindrà cura de les obres presentades al concurs, 
però no es fa responsable dels danys que puguin rebre. 

16. L’Organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no 
previst en aquestes bases. 

17. El sol fet de participar en aquest concurs, pressuposa la total i 
plena acceptació d’aquestes bases. 

18. Totes les obres segellades participants en concurs seran propietat 
de la Regidoria de Cultura, fins que el Jurat hagi donat el 
veredicte i hagin estat exposades a la Sala d’exposicions. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIS: 
 

 
Primer Premi           500 euros 
Premi Local            300 euros 

 
 
 
 
 
 
 

*PREMI LOCAL: Al premi local hi podran optar totes les obres d’artistes 
que hagin nascut o visquin a Gironella, i que no hagin tingut cap premi 

general. 
 
 
 
 
 

 
 


