
 
 
 
 
 
 
 
XXVII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA  
A L’AIRE LLIURE DE VALLROMANES 
DIUMENGE 2 D’ABRIL DE 2023 
 

BASES DEL CONCURS 
DATA: DIUMENGE 2 d’abril de 2023 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: Una per artista, de 8 h a 9 h del matí al CASAL de Vallromanes, Rbla. 
Vallromanes, 65, per fer la inscripció, el segellat i el numerat del paper, cartró o tela. 
PARTICIPANTS: Poden prendre part en aquest concurs tots aquells artistes que ho desitgin. 
CATEGORIES: ADULTS, a partir de 18 anys i INFANTIL i JUVENIL de 10 a 17 anys. 
TEMA: Vallromanes i rodalies. 
OBRES: Els participants ho faran amb una sola obra muntada sobre bastidor i sense marc. Les 
obres no han d’anar signades. 
MIDES: Màxim 30 (F.P.M)       
TÈCNICA: Lliure. 
RECEPCIÓ D’OBRES: Pl. del Casal, amb el cavallet del mateix artista fins a les 13 h. Totes les 
obres seran exposades fins al final del veredicte i les guanyadores s’exhibiran a la sala 
d’exposicions del Casal de Cultura, del 12 d’abril al 2 de maig, conjuntament amb altres 
pintures no premiades del concurs, si així ho desitgen els seus autors. 
VEREDICTE I LLIURAMENT DELS PREMIS: El veredicte i lliurament de premis es farà a les 14 h 
a la plaça del Casal. 
EL JURAT: El jurat estarà format per professionals, veïns, veïnes i artistes que seleccionaran 
els quadres guanyadors. També tornarem a tenir el Vot Popular. Entre els participants se 
sortejarà un abonament pels espectacles de CASAL durant l’any 2023. 
 
Nota: El sol fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol fet imprevist serà resolt pel jurat i l’organització. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

PREMIS CATEGORIA ADULTS 
PRIMER PREMI    600€ Patrocinat per AGBAR 
SEGON PREMI       500€ Patrocinat per BOQUET 
TERCER PREMI       450€ Patrocinat per HIDRALAIR 
QUART PREMI  400€ Patrocinat per CLUB DE GOLF VALLROMANES   
CINQUÈ PREMI  350€ Patrocinat per BISBAL CASACUBERTA 
ACCÈSSIT LOCAL    150€ Patrocinat per PUÇA ESPECTACLES 
 
 

PREMI CATEGORIA INFANTIL/JUVENIL 
10 a 17 anys           Premi:  Estoig de pintures. 

 

Hi haurà esmorzar pels artistes i a la 13 h exposició de 
les obres a la Plaça del CASAL i lliurament dels premis! 

 


