
Primer Premi Concurs de Pintura Ràpida de l'Estany 2021 Albert Giménez Torrent 

51è concurs de 
pintura ràpida 

de l'Estany 

dijous 8 desembre 2022
consulta les BASES DE PARTICIPACIÓ

Inscripció prèvia:
estany.dinamitza@estany.cat

673 044 074 
(matins dt. dv. ds. dg. de 10 a 14 h; tardes dc. dj. i dv. de 17 a 20 h) 

Inscripció és gratuïta.



INSCRIPCIÓ 1.
Inscripció via Entrapolis: https://entrapol.is/BZtpj
Assistència trucant al 670 040 142 (matins dt. dv. ds. dg. de 10:00 a 14:00 h; tardes
dc. dj. i dv. de 17:00 a 20:00 h) 

2. PERÍODE D'INSCRIPCIÓ
A partir del dia 22/11/2022, fins a les 19:00 h del dia 3/12/2022.

 

3. TEMA 
“L'Estany en tots els seus aspectes”, dins del nucli urbà i les seves rodalies.

 

4. TÈCNICA
L'artista podrà escollir la tècnica, l’estil i la mida de l’obra.

 

5. PRESENTACIÓ 
Els concursants hauran de presentar les seves teles en blanc per segellar-les el
dijous 8 de desembre 2022 a la Casa de Cultura, plaça del Monestir 4, a partir de
les 8:00 h. Les obres finalitzades es rebran a la Casa de Cultura fins a les 13:30 h
del mateix dia i seran exposades a la plaça del Monestir en el cavallet propi de
l’artista.

 

6. JURAT 
Estarà constituït per membres designats pel Cercle Artístic del Moianès i persones
qualificades del món de la pintura. La votació serà secreta.

 

7. ELS GUANYADORS
Les obres premiades quedaran en propietat dels organitzadors.

 

8. LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte i lliurament dels premis es faran públics a les 14:00 h a la plaça del
Monestir.  (1r premi 800€, 2n premi 600€ i 3r premi 400€)

 

9. Els organitzadors es reserven el dret d'alterar o decidir qualsevol cosa no prevista
en aquestes bases. 

10. El sol fet de participar en aquest concurs pressuposa la total i plena acceptació
d'aquestes bases. 

11. La comissió organitzadora del concurs no es farà responsable dels perjudicis o
accidents que es puguin produir per causes imprevistes o involuntàries. 

12. L’autor que ho desitgi, podrà posar preu a la seva obra. 

BASES DE PARTICIPACIÓ 51È concurs de 
pintura ràpida 

de l'Estany 
dijous 8 desembre 2022

https://entrapol.is/BZtpj

