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1r  Concurs de pintura ràpida 

Pineda Mar de Flors 2019 

Bases 

 

1) Inscripció. Serà gratuïta i oberta a tothom. Cada autor podrà presentar una sola obra. 

2) Tècnica. Lliure. Les obres es podran realitzar amb qualsevol procediment pictòric. 
Cada participant haurà de portar tot el material necessari per a la creació de la seva 
obra, inclòs el cavallet.  

3) Temàtica. Qualsevol motiu de Pineda Mar de flors 2019, de les places i els edificis 
emblemàtics on es trobaran les instal·lacions artístiques amb base floral: 
• Can Jalpí 

• L’església de Santa Maria de Pineda 

• Plaça de Catalunya 

• Can Comas 

• Plaça de les Mèlies 

• Antiga biblioteca 

• Plaça de les Palmeres 

• Plaça de l’Àncora 

• Plaça de Sant Pere Pescador 

• Les barques dels pescadors de Pineda 
 

4) Presentació. És obligatori que l’obra es presenti amb el bastidor o amb un suport rígid. 
Caldrà presentar-ho sense signar. El format serà com a mínim del núm. 12F (61x50) 
i com a màxim del 30F (92x73) en mides universals de vestidors. Cada artista caldrà 
que es presenti proveït d’una única tela o suport en blanc o amb la imprimació a fons 
d’un sol color, que serà segellat per poder concursar. 

5) Lloc. Els participants hauran de presentar-se a l’edifici de Can Comas el dissabte 13 
d’abril de les 8.00h a les 10.00h del matí  per tal de fer la inscripció (cosa que 
comporta segellar i numerar el suport amb el qual es treballarà). Els participants, 
hauran d’aportar el DNI i comunicar el lloc on es farà l'obra per tal que el jurat pugui 
comprovar-ho. 

La recepció de les obres tindrà lloc fins a les 14 h al mateix edifici de Can Comas, que 
en lliurarà el rebut acreditatiu als autors.
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6) Jurat. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i de 
les arts plàstiques.  

7) Lliurament de premis. Tindrà lloc el mateix dissabte 13 d’abril a les 19.00h a la Sala 
d’Actes de l’edifici de Can Comas. 

8) Dotació. 
1r premi: 400€ 

        2n premi: 300€  
        3r premi: 200€ 

9) Exposició. Les obres presentades, incloent-hi les premiades, seran exposades a 
l’edifici de Can Comas del 13 al 30 d’abril. El centre tindrà cura de la conservació de les 
obres rebudes, però no es farà responsable de les possibles pèrdues o dels 
desperfectes que s’hi produeixin per causes alienes a la seva voluntat. Les obres 
premiades quedaran en poder de l'organització. Les no premiades podran ser retirades 
al llarg del mes de maig, i les que no es retirin restaran en poder de l'organització. 

10)  Drets d’autor. L’autor haurà de complir les disposicions vigents en matèria de 
propietat intel·lectual i de drets d’imatge sobre les pintures. 

11) Participació. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes 
bases. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si les 
circumstàncies ho aconsellessin. 

12) Publicació. Les presents bases al igual com la relació de pintures premiades es 
publicaran a la pàgina web de l'Ajutament, així com a les xarxes socials de 
l’esdeveniment. 

 
 

 
Pineda de Mar, març de 2019 
 

 


