
VII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “VIU LA PASSIÓ” 

VILALBA DELS ARCS 

 
  
DISSABTE SANT, 20 D’ABRIL DE 2019 
 

PARTICIPANTS  

Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció 

és gratuïta.  

 

DATA  

Dissabte Sant, 20 d’abril de 2019.  

 

TEMA  

El tema serà Vilalba dels Arcs. L’obra s’haurà de realitzar “in situ”. Cada participant 

podrà escollir lliurement el seu emplaçament per pintar la seva obra, preferiblement 

dins del casc urbà.  

 

LLOC  

El segellat de les teles o suports es farà de 09:30h a 10:30h a la Confraria (antiga 

església de Nostra Senyora de Gràcia), el mateix dia del concurs.  

 

OBRES  

Cada concursant podrà segellar diferents teles o suports, però haurà de participar 

amb una sola obra.  

 

TÈCNICA  

Les obres podran ser representades amb qualsevol tècnica o procediment i amb 

completa llibertat de tendències o estils.  

 

MIDES  

La mida del suport ha de estar compresa entre un mínim de 10F (55x46cm) i un 

màxim de 40F (100x81cm) mides estàndard.  

 

SUPORT  

Les obres podran ser representades en qualsevol tipus de suport. En els casos que 

el suport sigui paper o similar, caldrà enganxar-lo sobre una superfície rígida. S’ha 

de tenir en compte que les obres s’exposaran i cal utilitzar un suport que ho faciliti.  

Molt important: Cap obra no podrà presentar-se emmarcada ni signada fins una 

vegada lliurat el premi.  

Viu la Passió 
 

BASES DEL VII CONCURS 

DE PINTURA RÀPIDA 
 



INSCRIPCIÓ  

El mateix dia del concurs de 09:30h a 10:30h a la Confraria (Antigua Església de 

Nostra Senyora de Gràcia). Agraïm la pre-inscripció mitjançant l’aplicatiu informàtic 

ubicat a la pàgina www.lapassiodevilalba.com abans del 17 d’abril.  

 

LLIURAMENT OBRES ACABADES  

A partir de les 15:00h i fins les 16:30h del mateix dia a la Confraria (Antiga 

Església de Nostra Senyora de Gràcia) de Vilalba dels Arcs.  

 

JURAT  

El jurat estarà format per persones relacionades amb el mon de l’art, designades 

pel Patronat de la Passió de Vilalba dels Arcs, els quals es donaran a conèixer 

oportunament.  

 

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS  

El jurat podrà visualitzar les obres durant la seva execució i les qualificarà quan es 

lliurin acabades. El jurat es reunirà a partir de les 19:00h de l’esmentat 20 d’abril 

de 2019 i farà públic el seu veredicte un cop acabada la representació de la Passió 

(sobre les 20:00h) a la Confraria (Antiga Església de Nostra Senyora de Gràcia) de 

Vilalba dels Arcs, el qual serà inapel·lable. Seguidament tindrà lloc el lliurament de 

premis. 

 

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES  

Les obres premiades quedaran en propietat del Patronat de la Passió de Vilalba dels 

Arcs. Les obres no premiades podran ser retirades en qualsevol moment des del 

lliurament del premi fins a les 21:30h del mateix 20 d’abril de 2019, de no ser així 

quedaran a disposició del Patronat de la Passió, que en podrà fer l’ús que cregui 

convenient, i s’entén que el seu autor renuncia a la seva propietat i qualsevol dret.  

 

PREMIS  

Primer premi: 600€  

Segon premi: 400€  

Tercer premi: 250€  

 

INFORMACIÓ  

Patronat de la Passió de Vilalba dels Arcs  

Plaça de la Vila, 3 

43782 Vilalba dels Arcs  

Tarragona  

lapassiodevilalba@gmail.com  

www.lapassiodevilalba.com  

 

NOTES  

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació de les presents 

bases, la conformitat amb la decisió del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació 

legal. Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt pel Jurat i 

organitzadors del concurs. 

http://www.lapassiodevilalba.com/

