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BASES: 
 

1. El concurs tindrà lloc el dissabte 23 d’abril de 2022, entre les 15h i les 20h. 

2. Podran participar-hi artistes majors de 16 anys. 

3. El tema serà VILAFRANCA PER SANT JORDI. AMBIENT DE PARADES DE LLIBRES I FLORS ALS 

CARRERS I PLACES DEL CENTRE VILA i s’haurà de fer in situ.   

4. La mida mínima de l’obra ha de ser 20 figura (73x60cm).  

5. Els participants només podran presentar una obra de tècnica lliure. 

6. El segellat del suport es farà al vestíbul del Teatre del Casal (Rambla Nostra Senyora, 35) 

entre les 14.30h i les 15.30h, amb un cafè de benvinguda. El lliurament de l’obra serà al 

mateix vestíbul del teatre entre les 19.30h i les 20h. 

7. El jurat estarà format per artistes qualificats i la seva decisió serà inapel·lable, amb plenes 

facultats per declarar el premi desert si les obres presentades no reuneixen les condicions 

de qualitat que considerin oportunes. 

8. El veredicte es farà públic a les 20.30h del 23 d’abril a la platea del Teatre Casal de 

Vilafranca.   

9. Totes les obres guanyadores d’un premi o menció quedaran en propietat dels seus 

patrocinadors o mecenes. Les obres guanyadores d’un accèssit quedaran en propietat 

del seu pintor o pintora.     

10. En aquesta edició del Premi només s’exposaran les obres guanyadores. Aquesta 

exposició tindrà lloc al Fòrum Berger Balaguer del 24 d’abril al 15 de maig de 2022.   

11. Un cop finalitzat el veredicte, els autors no premiats podran retirar les seves obres. 

Aquelles obres no retirades el vespre del veredicte quedaran dipositades a les oficines de  

l’entitat, situades a la planta baixa de la Rambla Nostra Senyora, 35, fins al 13 de maig. 

Aquelles obres no retirades abans d’aquesta data, quedaran en propietat de la Secció 

de Belles Arts de l’entitat. 
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 Concurs de pintura ràpida 

Premi Vilafranca 
Cultura SMP 

Imatge de base del cartell 2022 

2n. classificat PREMI VILAFRANCA CULTURA 2021 

AIDA MAURI CRUSAT 
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12. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol circumstància no prevista a les 

bases. 

13. El fet de participar en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 

14. L’organització es compromet a tractar les obres amb la màxima cura però no es fa 

responsable de qualsevol deteriorament que es pogués produir.  

 

PREMIS: 

Primer premi SERVEIS MÈDICS PENEDÈS  1.200€ 

Segon premi AJUNTAMENT DE VILAFRANCA        700€ 

Tercer premi CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL        350€ 

Quart premi ASSOCIACIÓ CENTRE VILA      250€ 

 

Premi corporatiu VILAMÒBIL       200€ 

Premi corporatiu ENTREM       200€ 

Premi corporatiu HELEN DORON      200€ 

Premi corporatiu ROBOTIX PENEDÈS      200€ 

 

Menció d’honor FUNDACIÓ PINNAE      200€ 

 

Primer accèssit 60€ 

Segon accèssit  60€ 

Tercer accèssit  60€ 

Quart accèssit  60€ 

Cinquè accèssit  60€ 

 
Les dotacions econòmiques dels premis restaran sotmeses a la retenció establerta per la normativa 

tributària vigent. 

 

Vilafranca del Penedès, març de 2022 

Organitza 
  
  

Amb el suport de  

Patrocinador principal    

Patrocinadors corporatius    


