
 

 

  
 

 

BASES DEL I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE LA FESTA MAJOR DEL ROSER DE MAIG DE CERDANYOLA 

 

1) El concurs es celebrarà el dissabte dia 5 de maig del 2018  coincidint amb la Festa major de Cerdanyola. 

2) El  concurs  romandrà obert a tots els artistes participants  a partir de  16 anys. 

3) La inscripció serà gratuïta per a tots els participants. Es podrà realitzar el mateix dia 5 de maig de 8 a                     

9.30 h, a l’Ateneu de Cerdanyola i caldrà fer constar: nom i cognoms, NIF, adreça i edat. 

4) El tema serà “ CERDANYOLA  MODERNISTA  EN FESTES I EL SEU ENTORN “ 

5) La tècnica de les obres serà lliure. 

6) Els artistes han de realitzar la seva obra “ in situ “. 

7) El concurs no se suspendrà per circumstàncies  meteorològiques. 

8) La mida de les obres que es presentin serà com a mínim un 10 figura i un màxim de 40 F. El suport ha de                         

ser de color uniforme. Les aquarel·les s’hauran de presentar sobre un suport rígid.  

9) Cada concursant només podrà presentar una obra (Es podran segellar dues teles, però només se’n pot                

presentar una al concurs). 

10) El segellat de les teles es farà entre les 8 i les 9’30 del mateix dia al vestíbul de l’ateneu de Cerdanyola (                       

carrer Indústria 38-40). 

11) Des de les 13’30 i fins les 14 h es recolliran les obres a les dependències de cultura ( 1er pis de l’ateneu )                        

totes les obres estaran exposades amb el seu caballet per tal que el jurat pugui fer el seu veredicte. 

12) L’autor rebrà un resguard per l’obra en fer el lliurament a l’Ateneu. Aquest resguard s’haurà de                

presentar obligatòriament per recollir les obres no premiades. 

13) El jurat estarà format per professionals reconeguts a la ciutat en l’àmbit cultural i artístic i tècnics de                   

Cultura:  

Jesús Bolinaga (artista) 

Marutxi Beaumont (artista) 

Anna Riverola (artista) 

Lucas de Arquer (galerista) 

Elvi Vila (Regidora de cultura) 



Marta Rubio (Cap de Servei de Cultura) 

Txema Romero (director del Museu d’Art de Cerdanyola)  

14) El veredicte es farà públic el mateix dia a les 17h. Les obres premiades quedaran com a propietat de                   

l’Ajuntament com a promotor  del concurs . 

15) El concurs estarà dotat dels següents premis : 1er premi 550 € 2on premi 450 € i 2 tercers premis de                     

300 €. L'import del premi es en brut, en el pagament d'aquest es farà la retenció de l'irpf corresponent.  

16) Tots els participants que ho desitgin podran cedir temporalment la seva obra a l’Associació d’artistes               

plàstics de Cerdanyola que s’encarregarà de muntar a l’espai del B’art de l’Ateneu de Cerdanyola ,                

l’exposició col·lectiva “ Cerdanyola modernista en festes i el seu entorn“ . L’exposició estarà oberta al                

públic durant tot el mes de maig. Durant la primera setmana de juny es podran passar a recollir les                   

obres al local de l’Associació dels artistes plàstics (carrer Les vinyes num 13 A) en el horaris que                  

s’estableixin. Per a la recollida caldrà necessàriament presentar el resguard. L’organització vetllarà per             

la correcte conservació i manipulació de les obres en custòdia, tanmateix no es farà responsable dels                

possibles desperfectes  que involuntàriament es poguessin produir.  

17) L’acceptació d’aquestes bases suposa la cessió dels drets d’explotació de la imatge de l’obra vers               

l’Ajuntament de Cerdanyola per al seu ús amb finalitats de difusió, sempre citant l’autoria de l’obra. 

18) La organització es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases . 

19) La participació  en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases . 

20) Tots els participants rebran un val per un esmorzar. 

21) Per a una millor organització del concurs es prega confirmació d’assistència mitjançant un correu              

electrònic  a: 

 concurs.pintura.rapida@artistesplasticsdecerdanyola.es 

 

 

Aquestes bases tindran validesa fins a l’aprovació d’unes noves bases i/o la modificació d’aquestes. Cada any                

s’efectuarà la corresponent convocatòria que es publicarà al BOP i es farà publica al tauler d’anuncis                

municipal. 
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