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 BASES 43è. CONCURS DE PINTURA RÀPIDA Festa de l’Arròs 2018. 
 
1. PARTICIPACIÓ. Tothom qui ho desitgi podrà participar-hi lliurement, sense restricció de cap mena. 
 
2. TEMA. Serà lliure, però caldrà que s´ajusti obligatòriament a un paisatge del terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
3.  DATA. El concurs es portarà a terme el diumenge 11 de febrer de 2018. 
 
4. INSCRIPCIONS. Es faran de 8:00 a 10:00 del matí al NEXE-ESPAI DE CULTURA (Pl. Alfred Figueras, 
s/n) on es farà el segellat de teles i es donarà el concurs per obert. 
 
5. MIDES. Les mides de les teles o suports hauran de ser, com a mínim, d’un 16 f (65 x 54 cm) i com a 
màxim no podran sobrepassar en cap de les dues dimensions els 120 cm. 
 
6. RECEPCIÓ DE LES OBRES. Es farà entre les 13:00 i les 14:00 h del mateix dia del concurs, al Nexe-
Espai de Cultura on l'organització es farà càrrec de les obres i lliurarà un rebut als participants. 
 
7. PREMIS. Cada participant només podrà aspirar a un premi. Atès enguany es commemora el 120è 
aniversari del naixement del pintor Alfred Figueras, s´estableixen els guardons següents: 
 

Premi d’honor Alfred Figueras: 700,00 euros 
Primer premi:  450,00 euros 
Segon premi:   350,00 euros 
Tercer premi:   250,00 euros 

 
8. LECTURA DEL VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS. Es portaran a terme el mateix 11 de febrer a 
les 18:00 h, al Nexe-Espai de Cultura, coincidint amb la inauguració de l’exposició de les obres. 
 
9. EXPOSICIÓ. Les obres romandran exposades al públic de l’11 al 25 de febrer al Nexe-Espai de 
Cultura, d´acord amb els següents horaris de visita: de dilluns a divendres, de 18:00 a 20:00 h; caps 
de setmana d´11:00 a 13:00h. 
 
10. Les obres premiades esdevindran propietat dels respectius patrocinadors. La resta dels treballs 
podran ser venuts en el període d’exposició al públic, un  cop hagin estat taxats pels autors. 
L´organització retindrà un 15% de l´import final de la venda. 
 
11. RETIRADA D´OBRES. Els treballs que no hagin estat premiats ni venuts podran ser retirats pels 
autors des del 27 de febrer al 23 de març. Per fer-ho, caldrà presentar el corresponent rebut al NEXE 
(Horari: dilluns a dijous de 16 a 20 h., divendres d’11 a 13 h). Un cop transcorregut aquest termini, 
hom entendrà que l´autor cedeix l´obra al fons pictòric de l´Ajuntament. 
 
12. JURAT. Serà format per tres persones de l´àmbit artístic i cultural. El seu veredicte serà 
inapel·lable. 
 
13. La participació en el concurs implica l´acceptació d´aquestes bases. Qualsevol circumstància que 
no hi estigui prevista serà resolta per l´organització. 


