PREMIS i PATROCINADORS
PREMI OLI / AQUAREL·LA
PREMI D’HONOR Ajunt. de Sta Perpètua
PREMIS OLI (QUALSEVOL TÈCNICA)
PRIMER PREMI Lípidos Santiga, S.A.
SEGON PREMI Anònim
TERCER PREMI Dordal, S.A.

1.200,00 €

1.000,00 €
800,00 €
650,00 €

PREMIS AQUAREL·LA
PRIMER PREMI Ajunt. de Sta Perpètua
SEGON PREMI La Perpetuenca, S.C.C.L.

600,00 €

PREMI LOCAL
PRIMER PREMI Ass. d’Amics de Santiga
SEGON PREMI Farmàcia Carme Relat

300,00 €

450,00 €

200,00 €

1r. Premi 2019
Julio García Iglesias

XXXI
CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA
DE SANTIGA

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:
Amics de l’Obra d’en Francesc Brunet-Llobet
ARANOW packaging machinery
Autocars Serrat
Cal Rellotger
Can Llobet Restaurant
Dicu, S.A.
Equus Life, S.L.
El Pont Vell - Estació de Servei
Escola Tabor
Farmàcia Carme Relat
Farmàcia Jaume Guillen
Forn Ribas, S.A.
Gas-Die, S.L.
Gestoria Banús
Gestoria Jansana
Granja l’Heura
Impremta M4 Serveis Gràfics
La Perpetuenca, S.C.C.L.
Lípidos Santiga, S.A.
Llar 56
Marcs Fité
Milar Sabaté
Miró Jardineria
Montsenya Restaurant
Notaria Josefa Querol
Pa Artesà del Vallès S.L.
Restaurant Can Trompeta
Transgruas Serrat, S.L.
Xarcuteria Subirats

24 de juliol de 2021

Premi d’honor 2019 Maxim Sidorenko

SEGUEIX-NOS A:

ORGANITZA

1r. Premi aquarel·la 2019
Ramon Pujolà Font

Amb el suport de:
AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA
Cultura

Paper reciclat

1r. Premi local 2019
Josep Umbert Roca

BASES del XXXI CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA SANTIGA 2021
Associació d'Amics de Santiga
(Santa Perpètua de Mogoda – Vallès Occidental)
1 – DATA DEL CONCURS – Dissabte 24 de juliol de
2021.
2 – SEGELLAT – El mateix dia 24 a la Plaça Santiga,
de 8 a 10 del matí.
3 – MIDES – 15 F (54 x 65), sobre bastidor amb el
fons d'un sol color, per qualsevol de les
tècniques. En el cas de les aquarel·les, (de la
mateixa mida ja sigui amb suport rígid o bastidor), hi queda inclòs el paspertú que es cregui
convenient.
4 – OBRES – Cada pintor podrà presentar fins a
dues obres. Una de sola per cada tècnica (oli /
aquarel·la).
5 – TEMA – Qualsevol indret del terme de Santiga.
6 – LLIURAMENT DE LES OBRES – A la rectoria de
l'església de Santiga, a partir de les 14 hores fins a
les 18 hores del dissabte 24.
7 – VEREDICTE – Es donarà a conèixer el dissabte
31 de juliol. Les obres premiades quedaran en
propietat dels patrocinadors dels premis.
8 – EXPOSICIÓ – A La Fusteria, c/ Pare Rodés nº20
de Sta. Perpètua, des del 3 de setembre fins el 6 de
setembre, ambdós inclosos. Coincidint amb la
Festa Major d’estiu.
9 – LLIURAMENT DE PREMIS – A Santa Perpètua
de Mogoda el dia 4 de setembre a les 19.00h, a
l’espai La Fusteria (mateix lloc de l’exposició).

Horaris d'exposició: divendres 3 de setembre: de
18 a 21h. Els dies 4, 5 i 6 de setembre: de 12 a 14 i
de 18 a 21 h . Els quadres no premiats es posaran a
la venda amb el valor que fixi el pintor. En cas de
venda, el 15% del seu valor restarà a disposició de
l'organització.
10 – RETIRADA DE LES OBRES – Els quadres no
premiats es podran recollir al finalitzar l’exposició,
a partir del dia 7 de setembre, contactant amb
l’Associació (amics@santiga.cat o al telf. 637 06 34 15).
Aquells pintors que ho prefereixin podran recollir
les seves obres a Santiga durant el Concurs de l'any
següent. En qualsevol de les opcions s'haurà de
lliurar el resguard corresponent. Les obres no
recollides, quedaran a disposició de l'entitat.
11 – PREMIS – Sobre l'import dels diferents
premis, se'ls aplicaran les retencions legals vigents.
12 – DRETS SOBRE LES OBRES PREMIADES – Les
obres premiades passaran a ser propietat dels
patrocinadors corresponents. L'obtenció del premi
comporta la cessió dels drets de comunicació
pública, reproducció, distribució i explotació de les
obres premiades en qualsevol suport i en qualsevol país del món, fent-t'hi constar sempre
l'autor/a de l'obra.
13 – RESPONSABILITAT – L'Entitat organitzadora
del Concurs tindrà cura de les obres rebudes, però
declina tota la responsabilitat derivada de cas
fortuït o de força major.
14 – ACCEPTACIÓ DE LES BASES – Participar en el
Concurs pressuposa estar d'acord amb les bases.
L'organització es reserva la possibilitat de declarar
algun dels premis deserts. També es reserva el dret
de resoldre qualsevol aspecte no previst en
aquestes bases.
15 – PREMI LOCAL – Podran optar al premi local

tots els/les residents a Santa Perpètua de Mogoda
amb dues obres de pintura ràpida (una d'oli i una
d'aquarel·la) que optaran també als premis generals. Les bases que regiran pels premis locals són
les mateixes que les del concurs de pintura ràpida.
El pintor local que obtingui el primer premi en dita
modalitat, no podrà optar al mateix premi del
concurs de l'any següent.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

amics@santiga.cat - www.santiga.cat

El dia del concurs, a l’hora d’esmorzar, hi haurà un
assortiment de queviures i begudes totalment gratuït
per als participants.
Agraïm a la Xarcuteria Subirats la donació dels
embotits i donem les gràcies també a l'Escola Tabor
per haver-nos cedit La Fusteria, per a instal·lar-hi
l'exposició .

