
 

 

Organitza: 

Comissió de Cultura de l’Excm. Ajuntament 

 

 

Lloc d’exposició, segellat i recollida de teles: 

 Pavelló Poliesportiu 

Plaça dels Països Catalans 

 

Per més informació: telèfon 973 79 60 05 

 

 

29è CONCURS DE 
PINTURA RÀPIDA 

“Terraferma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 1 de maig de 2022 

Torres de Segre 

      Blai Tomàs 



BASES  
1. Podran prendre part en aquest concurs, tots els/les artistes que ho desitgin. La 

inscripció serà gratuïta. 

2. El concurs es celebrarà el diumenge dia 1 de maig de l’any 2022, de les 8:00h a la 

13.30h del migdia. 

3. El tema haurà de ser sobre qualsevol indret de la vila o del terme municipal de 

Torres de Segre, i les obres hauran de realitzar-se “in situ”. 

4. El segellat dels suports es farà al PAVELLÓ POLIESPORTIU de 8:00h a 10:00h. 

La recollida d’obres serà fins a les 13.30h com a màxim. 

5. Tots els pintors i totes les pintores, també s’hauran d’inscriure amb un formulari o  

enviant un correu electrònic a teresa@torressegre.cat abans del dia 29 d’abril. 

6. Les obres seran en la modalitat d’oli, aquarel·la o acrílic. Els infantils poder ser 

en qualsevol tècnica.  

7. Les mides de les obres han d’ésser, com a mínim, de 15F o equivalent, i el suport  

a un sol color. 

8. Totes les obres segellades participants en el concurs, seran propietat de la 

Comissió de Cultura, fins que el jurat hagi donat el veredicte i hagin estat 

exposades. No es podran retirar-se cap de les obres fins que no s’acabi 

l’exposició. 

9. A les 14:00h tots i totes les participants estaran convidats/des a un Dinar que  farà  

al poliesportiu municipal. El dinar de la parella, en cas de que n’hi hagi, anirà a 

càrrec propi. 

10. El Veredicte del jurat es donarà a conèixer a partir de les 16.00h al PAVELLÓ 

POLIESPORTIU. Aquí també es farà l’acte de Lliurament de Premis  i 

d’Inauguració de l’Exposició. Aquesta restarà oberta de les 17:00h a les 19:00h 

del mateix dia. Pel lliurament del premi, l’artista haurà de ser present. 

11. L’autor/a que ho desitgi podrà posar preu a la seva obra per a la posterior venda 

durant l’exposició, tret d’aquelles que hagin estat premiades. Els/les pintors/es 

deixaran els seus cavallets per tal de poder exposar les seves obres. 

12. Les obres premiades quedaran en propietat de les entitats premiadores. 

13. El premi local es concedirà al pintor/a del poble més ben classificat que no hagi 

obtingut cap dels premis anteriors. 

14. El premi local infantil es concedirà al pintor/a local jove fins a 12 anys, més ben 

classificat. 

15. Com a novetat s’incorpora un premi local juvenil (12 a 18 anys), que es donarà al o 

la jove del poble més ben classificat/a. 

16. Tots/es les participants infantils i juvenils rebran un petit obsequi per a la seva 

participació. 

17. Les obres no podran estar signades quan s’entreguin. Es signaran després del 

veredicte. 

18. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes 

Bases. Igualment no es farà responsable dels possibles desperfectes que poden 

sofrir les obres en el transcurs del concurs o durant l’exposició. 

19. Prendre part en aquest concurs suposa la total acceptació de les serves bases. 

20. L’organització es reserva el dret de reproduir fotogràficament totes les obres, les 

quals podran ser publicades per les entitats organitzadores citant la corresponent 

autoria. 

JURAT 

Yuri Yarosh (artista i pintor) 

Victoria Molins Muñoz (professora d’art i creadora) 

 Eva Escolà Casanoves (artista plàstica) 

PREMIS 

1r Ajuntament de Torres de Segre…………………………………………………..…700€ 

2n Fruites Font……………………..……………………………………………………..…....500€ 

3r Antoni Siurana Zaragoza.………………………………………………………..……..350€ 

4r Autorentat torres………………………………………………………………….…….…325€ 

5è Electricitat Aixalà.…………………..…………………………………………..….……..310€ 

6è Renau Foto …………………………………………………………………………….........280€ 

7è Osvald Ferreteria.………………………………………….…………………….…..…....210€ 

8è Torres Energia…………………………………………………………………………...…..200€ 

9è Assegurances Ricart-Prim SCP…………………….………..……….…..…………..200€ 

1r Local Ajuntament de Torres de Segre.………….…….……………………………200€ 

1r Local Juvenil: Serveis Salut Segresport……………..……..…Material de Pintura  

1r Local Infantil: Torres Art Moble…………….………..…..….....Material de Pintura 

2n Local Infantil: Cicles Fransi…………………..……..……………..Material de Pintura 

mailto:teresa@torressegre.cat

