
Bases  I 1er. Concurs de Pintura Ràpida de Montseny 2019

1. Aquest concurs s’adreça a pintors/es professionals o amateurs de qualsevol nacionalitat majors de 18
anys.

2. El tema a desenvolupar és el poble de Montseny.

3. Es podrà presentar únicament un treball per autor/a.

4. Els i les interessades en participar han de contactar amb el Centre d’Informació de Montseny, 
presencialment o via correu electrònic a l’adressa: p.montseny.casal@diba.cat

5. La inscripció és gratuïta, el termini per a la inscripció comença el dia 12 d’agost i finalitza mitja hora 
abans de l’inici del concurs, el dissabte 24 d’agost a les 9:30 del matí.

6. L’ajuntament donarà a cada participant la base/llenç per pintar. Cada participant ha de portar la 
resta del material que pugui necessitar per desenvolupar la seva obra, també el cavallet.

7. La tècnica és lliure (aquarel·la, llapis, carbó, bolígraf, etc).

8. El suport serà segellat i numerat per l’ajuntament el mateix dia del concurs, entre les 9:30 i les 10 
hores, hora d’inici del concurs.

9. Les obres s’entregaran al Centre d’Informació de Montseny entre les 13 i les 14 hores, hora de 
finalització del concurs.

10. Les obres participants s’exposaran a un espai comunitari del poble. 

11. El veredicte es donarà a conèixer el darrer dia de Festa Major i es publicarà al web del consistori. Hi 
haurà dos guardons. Un jurat especialitzat n’atorgarà un i el segon es decidirà per votació popular a 
través de l’urna ubicada al Centre d’Informació de Montseny.

12. La relació i dotació de premis d’aquest concurs és la següent: 

1r Premi del Jurat: dotat amb 120 euros.
2n Premi del Públic: dotat amb un sopar en un restaurant del poble per a dues persones.

13. Les obres podran ser retirades pels autors o autores quan finalitzi calendari expositiu. Les peces 
guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament, amb els seus corresponents drets d’explotació.

14.  Tot allò que no hagin previst aquestes bases quedarà regit per la normativa de règim local i les 
disposicions que se’n derivin de l’Ajuntament de Montseny.


