
M A N L L E U 
 
XL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
Any 2022 

 

Bases 
 

1.- Hi pot participar tothom que ho desitgi. 
2.- El tema i la tècnica és lliure, però s’ha d’ajustar obligatòriament als límits del poble i 

rodalies. Les obres hauran de ser realitzades in situ. Les mides de les teles o suports han de 
ser com a màxim un 25 F i el suport d’un sol color. 

3.- El Concurs es celebrarà el diumenge dia 2 de gener de 2022. Des de les 8 h fins a les 10 h 

del matí es segellaran les teles o suports a la Sala d’exposicions de Can Puget (Baixada 
de la Fidela, 1-3). Les persones que participin se’ls obsequiarà amb un tiquet per 
esmorzar. 

4.- La recepció de les obres es farà a les 13 h, a la Sala d’exposicions de Can Puget 
(Baixada de la Fidela, 1-3). 

5.- Compondran el jurat persones competents en el món de les arts i de la cultura. La seva 

decisió serà inapel·lable. 
6.- El repartiment de premis es farà a les 14 h, a la Sala d’exposicions de Can Puget (Baixada 

de la Fidela, 1-3). 
7 – Els artistes només podran presentar una sola obra. 
8.- Totes les obres premiades restaran en propietat dels seus patrocinadors. Cada obra 

només podrà optar a un premi. 
9.- L’artista podrà posar preu a la seva obra. 
10.- Les obres seran exposades del 2 al 30 de gener del 2022, a la Sala d’exposicions de Can 

Puget (Baixada de la Fidela, 1-3). 
11.- Les obres es podran recollir quan acabi l’exposició, i abans del 25 de febrer de 2022 o 

durant el Concurs de Pintura Ràpida de l’any següent, a la consergeria de la Casa de 

Cultura de Can Puget. Caldrà presentar el corresponent resguard. Les obres que no es 
retirin passaran a ser propietat de l’organització. 

12.- Es declina tota responsabilitat sobre les obres presentades a concurs. 
13.- La comissió es reserva el dret de variar aquestes bases si les circumstàncies ho 

aconsellen. 
14.- El fet de participar en el Concurs significa estar d’acord amb aquestes bases. 

 
Nota: Els actes i les activitats presencials queden subjectes a les mesures vigents decretades pel control de la 

COVID-19. En cas que, per aquestes mesures no es puguin dur a terme les activitats programades, s’hauran 

d’ajornar o cancel·lar. 

 

PREMIS  

 

Ajuntament de Manlleu 1 300 € 

Ajuntament de Manlleu 2 300 € 

Ajuntament de Manlleu 3 300 € 

Gremi de Tonis de Manlleu 250 € 

  

 
 
 
 

 
 


