
13è 
CONCURS 
DE PINTURA 
RÀPIDA DE 
SANT 
ANDREU DE 
LA BARCA

INFORMACIÓ:

• Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca. 
Regidoria de Cultura.   
Tel.: 93 635 64 00

1r premi 2010 (Ramon Pujolà)                 



L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la Galeria d’Art El Portal, 
convoquen el 13è Concurs de Pintura Ràpida.

Les bases per participar-hi són les següents:

1. Poden participar-hi tots/es els/les artistes que ho desitgin.
2. Cada artista pot triar lliurement el tema, dins del municipi de Sant 

Andreu de la Barca.
3. Cada concursant només pot participar-hi amb una sola obra.
4. Cada concursant pot fer servir la tècnica que li sigui més adient.
5. Les mides  dels  suports són lliures i preparades en un sol color de 

fons.
6. La inscripció i el timbratge de les teles  es faran el dissabte 26 de 

novembre de 2011, de 8.30 a 10.00 hores al vestíbul del Teatre 
Núria Espert. Plaça Federico García Lorca, 1. Sant Andreu de la 
Barca.
S’oferirà un cafè de benvinguda als participants.

7. El lliurament de les obres finalitzades serà el mateix dia fins les  14.00 
hores, al mateix lloc on s’ha fet la inscripció.

8. El fet de resultar guanyador/a en qualsevol de les categories  implica 
la presència de l’autor/a a l’acte de lectura del veredicte i de 

     lliurament de premis, que es realitzarà el mateix dissabte 26 de 
novembre de 2011 a les 17.00 hores. 

9. Categories i premis: Es consideren dues categories:

CATEGORIA INFANTIL (fins a 14 anys)
El tres premis són lots de material de pintura i dibuix, concedits 
per Carlin i Aris-Racó d’Art.

CATEGORIA D’ADULTS
1r premi 1.000 €
Premi concedit per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

2n premi   500 €
Premi concedit per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

3r premi: 400 €
                       Premi concedit per Construcciones Metálicas Jutefer, SL

ACCÈSSIT   300 €
                         Premi concedit per Cuadros Ángela

ACCÈSSIT   300 €
Premi concedit per Comino SL

PREMI LOCAL 200 €
Premi concedit per l’Ajuntament de Sant Andreu de la  Barca

10. Els  quadres premiats i una selecció de la resta d’obres s’exposaran 
al vestíbul del Teatre Núria Espert del 26 de novembre al 29 de 
gener de 2012, els dissabtes de 12 a 14 hores.

11. La recollida d’obres no premiades serà del 6 al 17 de febrer de 
2012, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i dijous de 
16.00 a 19.00 hores, a la 2a planta de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca (Pl. Ajuntament, 1).

12. Les obres no recollides dintre del termini indicat, passaran a ser     
propietat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

13. L’organització es  reserva el dret a resoldre qualsevol cas no previst 
en aquestes bases.

 2n premi 2010 (Julio García)


