
BASES 

XXII Concurs de Pintura Ràpida “Turó de la Seu Vella” 

1. Podrà prendre part en aquest concurs tothom que ho desitgi, menys els membres de la Junta 
Directiva de l’Associació organitzadora, així com la resta de patrocinadors. 

2. El tema serà lliure però haurà de fer referència a algun aspecte del Turó de la Seu Vella. 

3. Hi haurà tres categories: A- Majors de 18 anys; B- De 13 a 17 anys i C- Fins a 12 anys. 

4. El concurs es celebrarà de les 8,30 a les 13,30 del 30 d’octubre de 2022. 

5. Es podrà utilitzar qualsevol tècnica. 

6. Cada concursant podrà presentar més d’una obra però solament podrà ser premiat una vegada. 

7. El material correrà a càrrec dels participants. 

8. Les dimensions de les obres seran lliures. 

9. La inscripció serà gratuïta i s’haurà de fer de les 8,30 a les 10 h. del mateix dia al punt situat a la 
plaça de la Sardana. 

10. Les obres acabades i signades per l’autor es lliuraran al pati de la Canonja de la Seu Vella abans de 
les 13,30 hores del mateix 30 d’octubre. 

11. Els premis es lliuraran el mateix dia a les 14 hores al pati de la Canonja de la Seu Vella. 

12. L’organització es reserva el dret a reproduir fotogràficament totes les obres, les quals podran ser 
publicades citant la corresponent autoria. 

13. Les obres no guanyadores hauran de ser recollides el mateix dia pels seus autors o per les 
persones legalment autoritzades. 

14. Aquelles obres que en el termini de trenta dies no hagin estat retirades passaran a formar part del 
patrimoni de l’Associació Amics de la Seu Vella. 

15. Els patrocinadors escolliran el quadre premiat per ordre de la quantia econòmica del premi. La 
secretària de l’entitat organitzadora aixecarà l’acta corresponent. 

16. El fet de participar en el Concurs suposa la total acceptació de les bases i la conformitat amb el 
veredicte del jurat. 

17. L’organització es reserva el dret a decidir allò no previst en aquestes bases. 

18. Cal que els pintors prenguin les mesures adequades per no embrutar el terra. 

PREMIS 

Categoria A 

Associació Amics de la Seu Vella: 450 € 

Agustí Mestre: 400 € 

Plus Fresc: 350 € 

Ferrer-Capdevila: 325 € 

Josep Comes: 300 € 

Categoria B 

Associació Amics de la Seu Vella :100 €  

Categoria C 

Associació Amics de la Seu Vella: 50 €  


