
IV concurs 
de pintura ràpida

“Premi Lina Font”

Begues
6 de maig de 2018



Jurat: Estarà format per representants de l’Ajuntament 
de Begues, de l’Associació Artesans de Begues i gent 
relacionada amb el món de l’art. El jurat es reunirà a partir 
de dos quarts de dues de la tarda per veure les obres i 
per eliminació, en successives votacions, proclamar les 
persones guanyadores.
A les dues de la tarda es procedirà al lliurament dels pre-
mis.

Premis: 
S’estableix un primer premi de 500 euros per l’obra gua-
nyadora. Aquesta quedarà en propietat de l’Ajuntament 
de Begues, per al seu fons d’art, que es reservarà tots 
els drets.
S’estableix un accèssit de 100 euros per l’obra classifica-
da en segon lloc; en aquest cas l’obra quedarà propietat 
de l’autor/a.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

Exposició i lliurament d’obres:
Tothom que ha participat haurà de recollir la seva obra en 
el mateix moment del lliurament del premi, a excepció de 
l’obra guanyadora.

Més informació:
Ajuntament de Begues, tel. 93 639 05 38
artesansdebegues@gmail.com

Bases i funcionament:
Podran participar-hi artistes plàstics majors de dotze 
anys (que hagin nascut abans del 6 de maig del 2006).

Inscripcions: 
Les inscripcions es faran el mateix dia del concurs, a Cal  
Pere Vell (C/ Major 14), de 8 a 10h. del matí. 

Preu: 
Gratuït.

Modalitat: 
Pintura a l’oli, acríliques o aquarel·les sobre llenç o altres 
superfícies rígides.

Material: 
Anirà a càrrec de les persones participants. Els suports 
tindran una grandària mínima de 61x50cm i una grandà-
ria màxima de 81x65cm, que seran de color blanc o de 
qualsevol altre color uniforme.

Tema: 
Qualsevol lloc, edifici, paisatge de Begues i del seu en-
torn.

Procediment: 
El mateix dia 6, a partir de les vuit del matí i fins a les deu, 
a Cal Pere Vell (C/ Major 14), es procedirà a segellar i 
numerar els suports i es prendrà nota de la filiació dels 
participants. Es lliuraran les obres realitzades a partir de 
les dotze i fins a dos quarts de dues de la tarda, al mateix 
lloc de la inscripció.


