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FESTA DE L’ARRÒS 2021 
 

BASES 46è. CONCURS DE PINTURA RÀPIDA FESTA DE L’ARRÒS 2021 
 

 
1. PARTICIPACIÓ. Poden participar els majors de 16 anys, que disposin de correu 

electrònic i un compte de WhatsApp. La participació en el concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases. Qualsevol circumstància que no hi estigui prevista serà resolta per 
l’organització. 
 

2. INSCRIPCIÓ. Les inscripcions es podran realitzar de forma presencial o virtual (a 
distància). La inscripció és gratuïta. 
PRESENCIAL: Opció reservada per als qui visquin al municipi i els qui no estiguin 
afectats pel confinament municipal. El mateix dia 14 de febrer de 8:00 a 9:00 del matí 
es podran inscriure a l’Àrea de Cultura (c/ Padró, 74 – Sant Fruitós de Bages). 
VIRTUAL: Els qui no puguin a venir a Sant Fruitós el dia 14 de febrer pel confinament 
municipal es poden inscriure de forma telemàtica des del dia 8 e febrer i fins al dia 12 
de febrer de 2021 a les 14:00 hores, i ho hauran de fer enviant un correu electrònic a 
l’adreça areacultura@santfruitos.cat indicant (nom i cognoms, correu electrònic, 
adreça postal, codi postal, població, telèfon mòbil). Un cop feta la inscripció rebreu un 
mail amb el número de CODI PARTICIPANT, indispensable per presentar virtualment 
l’obra. 
 

3. TEMÀTICA Caldrà s´ajusti obligatòriament a un paisatge del terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages.  Els inscrits poden utilitzar imatges d’ Internet o a les xarxes socials, 
però també es poden utilitzar imatges pròpies que es disposi. 
 

4. TÈCNICA I MIDES. La tècnica és lliure. 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.  
 

5. PRESENTACIÓ DE LES OBRES. 
FISICAMENT: Els qui s’hagin inscrit de forma presencial, podran presentar la seva 
obra al mateix indret de la inscripció (Àrea de Cultura, c/ Padró, 74 – SFB) entre les 
13:00 i les 14:00 hores del mateix dia 14 de febrer de 2021. 
VIRTUALMENT: Els qui s’hagin inscrit de forma telemàtica, hauran de presentar les 
obres abans de les 15:00 hores del diumenge 14 de febrer de 2021, de la següent 
forma: Enviant 2 fotografies de la mateixa tela abans de començar i un cop acabat el 
quadre, on hi consti de forma ben visible en un dels marges el codi atorgat per 
l’Ajuntament. Aquestes fotografies s’hauran d’enviar per WhatsApp al mòbil 
629.327.816 o bé per correu electrònic a l’adreça areacultura@santfruitos.cat 
Les imatges no es poden retocar digitalment i es penalitzarà qualsevol retoc o filtre 
digital que es pugui observar. 
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6. PREMIS. Cada participant només podrà aspirar a un premi. S´estableixen els 
guardons següents:  
 

Primer premi: 600,00 euros  
Segon premi: 400,00 euros  
Tercer premi: 300,00 euros  

 
7. JURAT. Estarà format per tres persones de l´àmbit artístic i cultural. El seu veredicte 

serà inapel·lable. 
 

8. RECEPCIÓ DE LES OBRES. Els guanyadors hauran d’enviar l’obra pictòrica 
premiada (amb embalatge de protecció) a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages (c/ Padró, 74 – 08272 SFB) de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 
hores. 

 
9. VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS. Després de rebre les obres i verificar la 

seva originalitat i autoria, es realitzaran les transferències als guanyadors. En cas el 
quadre no correspongués amb el de la imatge digitalitzada, l’organització es reserva 
el dret d’anul·lar el premi. 
El veredicte serà comunicat a tots els participants i a la web municipal abans del dia 
25 de febrer de 2021.  
 

10. EXPOSICIÓ. Les obres presentades romandran exposades telemàticament al públic 
en un espai al web municipal i enllaçant també des de les diferents xarxes socials. 
Les obres premiades esdevindran propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
  

11. ORGANITZACIÓ. El concurs està organitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, i es reserva la decisió sobre qualsevol imprevist que es pugui presentar. 
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