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BASES  

QUI POT PARTICIPAR
Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgin, tant locals 
com forasters. 

TEMA I PROCEDIMENTS
El tema de les pintures girarà sempre sobre el Palau Falguera, 
el seu parc i els seus entorns immediats, i les activitats que s’hi 
estiguin desenvolupant. Els procediments tècnics a emprar 
poden ser: oli, aquarel·la, acrílic o gouache. 

MIDES I NOMBRE D’OBRES
La mida de les obres serà d’un mínim de 20 F (73x60). Els 
artistes participaran amb una sola obra. Cal que estigui muntada 
sobre bastidor o un suport resistent. 

DATES, INSCRIPCIÓ I RECEPCIÓ
El concurs tindrà lloc el dissabte 7 de maig. Els concursants 
hauran de presentar-se el dissabte dia 7 a la recepció del Palau 
Falguera (c/ Falguera 2-6, de Sant Feliu de Llobregat, de 8 a 10 
del matí), on serà segellada i numerada la tela o paper. Única-
ment seran acceptades peces d’una sola tonalitat uniforme. La 
recepció de les obres es farà al mateix punt de trobada del 
Palau Falguera on s’han registrat els concursants, de 13 a 14 h 
del migdia, i es lliurarà un rebut a cada participant. 

PREMIS I EXPOSICIÓ
Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament  
de Sant Feliu de Llobregat.
Els premis podran quedar deserts. 
Les obres seran exposades al mateix Palau Falguera els dies 7 
i 8 de maig. Una vegada clausurada l’exposició, els autors 
podran retirar les seves obres en el termini d’un mes, al Palau 
Falguera, de dilluns a divendres de 15 a 21 hores, mitjançant la 
presentació del rebut, en el ben entès que les que no hagin 
estat retirades dintre d’aquest termini es consideraran renun-
ciades i de propietat de l’Ajuntament. 

PREMIS 1er premi: 600 euros
 2on premi: 450 euros
 Premi especial aquarel·la: 500 euros

Aquestes quantitats seran objecte de la retenció �scal legalment 
establerta.
Els organitzadors es reserven el dret d’admissió i de selecció de 
les obres presentades, així com el dret de resoldre qualsevol cas 
no previst en les normes presents. 

JURAT
El jurat serà presidit per la regidora de Cultura i actuarà de 
secretari/a un tècnic/a del Departament de Cultura. Els noms 
dels membres del Jurat es publicaran oportunament i el seu 
veredicte serà inapel·lable. Estarà format per persones del 
món de les arts plàstiques.
El sol fet de participar en aquest concurs pressuposa la total i 
plena acceptació d’aquestes bases.


