
PREMIS
-

Tècnica Lliure

1r Ajuntament de Caldes de Malavella 1.400 €
2n PGA Catalunya Resort 1.000 €
3r Mas Llop Activity Camp 450 €
4t Paeckel Clínica Dental 350 €
5è Comité Organitzador 300 €
6è Construccions Jaume Quintana 200 €

Aquarel·la

1r Hotel Camiral 450 €
2n B&P Maquinària d’Embotellament 350 €
3r Balneari Vichy Catalán 300 €
4t Prodaisa 200 €
Premi Fabriano 200 € 
(50 € x 4) 4 lots de paper artistic per als guanyadors d’aquarel·la   
gentilesa de Sadipal

Premis del públic 
Tècnica lliure: Val de 100 € per a compres de 
material artístic gentilesa de Fontfreda pintures.
Aquarel·la: Estada 1 nit al Balneari i esmorzar per 
a dues persones gentilesa de Balneari Prats. 

Premi a la participació
Lot de productes embotits per deferència de Carns Anna Garcia 
i 2 ampolles de cava, gentilesa de Caviol Girona Distribucions 
i de Caves Santacana. Se sortejarà entre els pintors no 
premiats, presents a l’acte inaugural i de lliurament de premis.

Als premis en diner se’ls hi aplicarà la retenció d’IRPF prevista per 
la llei.
Aquestes bases s’han tancat el dia 22 de juny de 2018. 

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
-

Totes les obres seleccionades romandran a l'exposició �ns el 
dia 12 d'agost. Després d'aquesta data les obres no premiades 
es podran recollir al Casino municipal en horari de dilluns a 
divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda. S’haurà de trucar 
abans al telèfon de contacte. Per a la recollida caldrà 
-necessàriament- presentar el resguard (*). Es considera que 
els autors renuncien a la propietat d'aquelles obres que no 
siguin recollides en un termini de 30 dies. 

Només aquelles obres excloses de l'exposició poden ser 
retirades pels autors el mateix dia del concurs. 

L'organització del concurs vetllarà al màxim per la 
conservació de les obres presentades, tot i que no es 
responsabilitzarà de pèrdues o possibles danys. 

(*) Amb la inscripció, els participants acceptaran les bases, l'exposició 
de l'obra, la decisió del jurat i les decisions dels organitzadors per 
resoldre casos no previstos.

EXPOSICIÓ
-

L’exposició romandrà oberta des del 29 de juliol �ns al 12 
d’agost, de 6 a 9 de la tarda. Els dies 4, 5 i 6 d’agost també 
estarà oberta els matins, de 12 a 2 del matí.

Entre les obres no premiades, els visitants  podran votar les 
seves favorites (una per categoria), que rebran els dos Premis 
del públic.

Tots els votants participaran en un sorteig de premis aportats 
per Inter4, Magma, Centre Lúdic Termal, Pom de 
Flors, Piazzeta, Balliu Export, Restaurant Ca la 
Manela, Cafeteria Restaurant Cal Nap i Tèrmic que es 
durà a terme al tancament de l’exposició, el dia 13 d’agost. 

PATROCINEN:

ORGANITZEN:COL·LABOREN:

COMITÉ ORGANITZADOR
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
CALDES DE MALAVELLA



Imatge de coberta: fragment del quadre de Julio Garcia I Iglesias 
1r premi de tècnica lliure de l’edició 2018 patrocinat per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella

BASES
-

Data: Dissabte, 28 de juliol de 2018
Tema: Caldes de Malavella i entorn.
Categories: Tècnica lliure i aquarel·la.
Temps: De les 8 del matí �ns les 5 de la tarda.

JURAT
-

El jurat està format per professionals de reconegut prestigi en 
l’àmbit cultural i artístic.

LLIURAMENT DE PREMIS
-

Hora: A les 7 de la tarda.  
Lloc: Terrassa del Casino.

Per tal de donar el màxim de relleu a l’acte de lliurament dels 
premis i donada la transcendència de l’acte inaugural, es 
prega l’assistència dels participants al concurs. 

En el decurs del mateix acte s'inaugurarà l'exposició de les 
obres seleccionades al Casino. Al �nalitzar, se servirà un 
refrigeri adreçat als participants del concurs, gentilesa de El 
Petit Fornet, de Caviol Girona Distribucions i de Caves 
Santacana.

INSCRIPCIÓ
-

Horari: De les 8 �ns les 11 del matí.
Lloc: Terrassa del Casino.
Suport: Format mínim 10 �gura.
Important: És obligatori presentar els suports a la taula 
d’inscripció. Cada participant pot segellar un màxim de   
dos suports i només podrà participar en una categoria (tècnica 
lliure o aquarel·la). L’edat mínima per participar: 18 anys.

Preinscripció:  

www.caldesdemalavella.cat/concursdepinturarapida.

El termini �nalitzarà el 27 de juliol.

En qualsevol cas,  per  millorar l'atenció als participants, us 
recomanem fer la vostra preinscripció.

RECEPCIÓ
-

Tancament: A les 5 de la tarda   
(la recepció es farà a partir de la 1 del migdia). 
Lloc: Terrassa del Casino.

S'admetrà una obra per cada participant i categoria, que ha de 
ser realitzada en un suport correctament inscrit i segellat. 
L'autor rebrà un resguard (*) per l'obra. 

El Jurat farà una selecció prèvia de les obres participants. 
Totes les obres seleccionades seran exposades al Casino.

FESTA
MAJOR 
2018

-
Caldes de 
Malavella

CONTACTE:
Ajuntament de Caldes de Malavella
tel.: 972 470 005 (ext. 3)        
concursdepinturarapida@caldesdemalavella.cat   
www.caldesdemalavella.cat/concursdepinturarapida


