
Bases del 3er Concurs de pintura popular “Isidre Vicens” Bescanó 2019  

1. Poden participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin i gratuïtament.  

2. La data de celebració dels concurs es el dissabte 2 de Febrer de 2019 
  
3. Les inscripcions per participar en el concurs es podran fer el mateix dia o prèviament  
al correu electrònic ateneu@ateneubescano.cat .  

4. La inscripció i segellat del suport es farà de 8 a 10h del dissabte 2 de Febrer al Casal 
Social d’Estanyol (al costat de l’ església). 

5. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport, en blanc o 
preparat a un color, el qual serà segellat per poder concursar. La tècnica serà lliure. 

6. La dimensió mínima del suport serà la DIN-A4.  

7. El tema serà de lliure elecció.  

8. Categories en aquesta edició:        • De 6  a 12 anys: Infantil  
                                                      • De 13  a 17 anys: Juvenil  
                                                      • Majors de 18 anys: Sènior  

    I  Premi especial “Pintura a plein air” paisatge d’Estanyol. (Hi optaran tots els 
participants .) 
      

9. L’obra serà obligatòriament realitzada i signada per l’artista inscrit.  

10. L’artista haurà de presentar l’obra realitzada a les 13,00h del mateix dissabte 2 de 
Febrer. L’obra es lliurarà en la seva tela o suport, sense cap mena de marc o protecció. 
Totes les obres romandran exposades una setmana al Casal Social d’Estanyol o al Casal 
d’avis de Bescanó.  

11. Els premiats es donaran a conèixer el mateix dia a les 14h. 

12. Les obres premiades restaran com a propietat de l’Ateneu de Bescanó o del 
patrocinador corresponent. 
  
13. Les obres no premiades podran ser retirades pels seus autors després del període en 
que estaran exposats públicament. Les obres que no hagin estat retirades al cap de sis 
mesos passaran a ser propietat de l’Ateneu . 

14. El jurat estarà format per cinc persones expertes en art pictòric. 
  
15. El fet de participar en el concurs significa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i, 
d’una manera clara, la renúncia a la propietat de les obres premiades o no recollides en 
els terminis exposats en la base número 13.  
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