
SANT HILARI SACALM 
15 d'abril de 2022, divendres Sant

XXVè CONCURS 
DE PINTURA RÀPIDA



ORGANITZA

COL·LABOREN

Per més informació:

Casa de Cultura tel. 972 86 86 56
casadecultura@santhilari.cat

Inscripcions i segellat:

Edifici de la Cooperativa - Sala Noble - Plaça Dr. Robert s/n



bases

PARTICIPANTS I CATEGORIES

Categories: 

 Infantil: fins a 12 anys
 Juvenil: de 13 a 16 anys
 Adult: a partir de 17 anys

TÈCNICA

Pictòrica lliure.

Mínim 10F (55x46cm).

Racons de Sant Hilari.

Tela, paper o fusta. Només s'admentran els suports blancs o preparats amb una capa 
de color uniforme.

Les inscripcions on-line cal fer-les al web www.santhilari.cat fins el 12 d'abril. Us 
enviarem un correu electrònic amb el número d'inscripció que haureu de dir quan 
aneu a segellar el suport el mateix dia, de 2/4 de 9 a 10 del matí a la Cooperativa.

Les inscripcions presencials es faran el mateix dia 15 d'abril de 2/4 de 9 a les 10 del 
matí a la Cooperativa.

Nota: A la Cooperativa hi haurà dues entrades diferents, una per fer les inscripcions 
presencials i l'altra per a les telemàtiques. Per agilitzar al màxim les inscripcions us 
recomanem fer-la on-line.

Les obres s'hauran de lliurar d'1 a 3 del migdia a la Sala Noble de la Cooperativa

FORMAT

TEMA

SUPORT

INSCRIPCIONS

LLIURAMENT



bases

Infantil: hi haurà un obsequi per a tots els participants gentilesa de l'Associació de 
Comerç i Turisme.
Juvenil: 
Premi Ajuntament de Sant Hilari 100€ i 2 entrades a Sant Hilari Aventura.
Adults: 
- Premi Ajuntament de Sant Hilari (oli) 500€ i 2 entrades al Centre lúdic termal     
Magma.
- Premi Ajuntament de Sant Hilari (aquarel·la) 500€ i 2 entrades al Centre lúdic termal 
Magma.
- Premi Ricard Moragas i fills (votació popular) 300€.

Es farà a les 6 de la tarda a la Sala Noble.
Votació popular i obertura de l'exposició: de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.
*No es podrà votar un quadre ja premiat.
Entrega del premi de votació popular: a 2/4 de 7 de la tarda.
Nota: Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm. Les altres obres, segons la voluntat de l'artista, podran ser venudes, una ve-
gada inaugurada oficialment l'exposició, al preu assenyalat per l'autor. L'exposició i 
venda de quadres estarà oberta fins a les 7 de la tarda.
Un cop tancada l'exposició, el concursant podrà retirar el quadre.

· Cada concursant podrà presentar únicament una obra i no haurà d'estar signada.
· El jurat estarà integrat per persones qualificades del món artístic i el seu veredicte 
serà inapel·lable.

PREMIS

LLIURAMENT DE PREMIS

ACLARIMENTS

· El jurat pot deixar desert, si escau, qualsevol dels premis.
· Qualsevol imprevist, el resoldrà l'entitat organitzadora.
· Les obres es podran retirar fins al 31 de maig, en dia laborable, a la Casa de Cultu-
ra. A partir d'aquesta data les obres no retirades passaran a ser propietat de l'Ajunta-
ment.

· Les imatges dels participants poden aparèixer en publicacions i a la pàgina web de 
l'Ajuntament i a les seves àrees.
· El fet de concursar pressuposa la total acceptació d'aquestes bases i dels drets i de 
les obligacions que se'n deriven.


