
CONCURS DE PINTURA ARTILECTURA 2019 

 

BASES DEL CONCURS 

La Fundació Burriac, a través de la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Ilturo, convoquen el 

Concurs de pintura seca ARTILECTURA, amb la intenció d’estimular l’hàbit i el gust per la 

pintura i la lectura. 

 

 

PARTICIPANTS 

A partir dels 18 anys. 

 

OBRES CONCURSANTS 

• Només s’acceptarà una obra per participant. 

• Les obres ha de ser inèdites i no premiades en cap altre concurs de pintura. 

• Hauran d’estar inspirades en la lectura, amb una mida de 60 x 50 centímetres 

aproximadament. 

• La tècnica serà lliure,  admetent-se totes les tendències o corrents estètics. 

 

PLIQUES 

• Cada obra ha de dur escrit un títol  a la seva part posterior i s’ha d’acompanyar amb un 

sobre tancat, on constaran les dades personals del participant.  

• Les obres no podran anar signades. 

 

PRESENTACIÓ DE LES OBRES 

La data de termini per a la presentació dels quadres serà el dilluns 3 de juny del 2019.  Els 

originals cal lliurar-los  a l’Ajuntament de Cabrera de Mar o a la Biblioteca Ilturo en horari 

d’atenció al públic. 

 

PREMIS 

Hi haurà una única categoria: 

• 1r premi:  val de 350 euros  

• 2n premi: val de 200 euros 

 

 

 



JURAT 

El jurat serà popular. Es podrà votar fins al 26 de juny a la Biblioteca Ilturo amb el carnet de la 

biblioteca. 

 

VEREDICTE 

El veredicte tindrà lloc durant l’acte de lliurament dels premis, que se celebrarà el dijous 27 de 

juny de 2019 a les 19h a la Biblioteca Ilturo, acompanyat d’un petit refrigeri. 

 

PUBLICACIÓ I CONSERVACIÓ 

• La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. La Fundació Burriac i 

l’Ajuntament de Cabrera de Mar, en tot cas, es reserven el dret de publicar o difondre 

totalment les imatges de les obres premiades, així com de difondre imatges o vídeos 

derivats de l’acte públic de lliurament dels premis. 

• Els originals de les obres no premiades podran ser retirats a l’Ajuntament de Cabrera 

de Mar a partir del lliurament dels premis i durant els 30 dies següents; transcorreguts 

aquest 30 dies, no es respondrà de llur conservació. 

 

ALTRES DISPOSICIONS 

• L’organització resoldrà qualsevol qüestió no descrita o contemplada en aquestes 

bases. 

• La participació en aquest premi implica l’acceptació de les presents bases. 

• La relació de guanyadors i les obres es publicaran als webs de la Fundació Burriac  i de 

l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  

 

                                                          

                   www.fundacioburriac.org                                             www.cabrerademar.cat 


