
XV CONCURS "NIT BRUIXA" 

DE PINTURA RÀPIDA 

Arenys de Munt 

Dissabte 31 de juliol de 2021 a les 20.00 h

Convoca: Associació Amics per l’Art del Maresme 

BASES

Modalitat: Pintura ràpida. La inscripció és gratuïta. Tot artista pot participar-hi amb una sola obra. 

Tècnica: L’obra es podrà realitzar amb qualsevol tècnica, procediment o estil artístic. 

Format: La mida mínima del suport és l’equivalent a un 12 F (61 x 50 cm). El suport a segellar s’ha 

de presentar en un sol color uniforme i amb una textura llisa. 

Tema: Arenys de Munt de nit. 

Inscripció i segellat: La inscripció i segellat de les teles o suports es farà AQUEST ANY 

EXCEPCIONALMENT de 20.00 a 21.00 hores a la Sala d'Exposicions Mercè Paluzie (Rbla. Francesc 

Macià, 66).  

NOTA EXPECIAL COVID-19: Per la seguretat general i la seva pròpia, tots els 

participants hauran de dur mascareta en tot moment, faran cua espaiada a l'exterior de la 

sala i aniran entrant d'un en un. Hi haurà gel hidroalcohòlic. La BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

ADJUNTA s’haurà de presentar, ja impresa, omplerta amb lletra clara i signada, en el 

moment de segellar. A causa de les restriccions especials d’horari establertes pel Govern, 

tots els artistes que ho necessitin podran demanar a les responsables d’admissió un 

CERTIFICAT per si la tornada al seu domicili pogués sobrepassar el límit del toc de queda. 

Presentació de les obres: Les obres es poden lliurar a la sala fins les 24.00 hores. Han d’anar 

signades per l’autor i muntades en suport rígid que es pugui penjar. No poden estar emmarcades. 

Drets: Els guanyadors dels premis en metàl·lic renuncien explícitament als drets sobre la seva obra. 

Premis i patrocinadors: 

1r 700 €  Ajuntament d’Arenys de Munt 

2n 500 €  FIATC 

3r 400 €  Particular  

4t   350 €  Amics per l'Art del Maresme 

5è  300 € 

6è  250 € 

7è  200 € 

8è  200 € 

Cafè ROUS

Particular

Ferreteria ARENYS  

Opticalia MIAS 

PREMI ESPECIAL de 200 € per a la millor obra no premiada d’un soci d’Amics per l’Art del Maresme. 

Com és habitual, hi haurà obsequis per a tots els participants infantils. 

Accèssits: L’entitat es reserva el dret de concedir els accèssits que consideri oportuns.  

Lliurament de premis: Tindrà lloc el diumenge dia 15 d'agost a les 19.30 hores a la sala esmentada. 

Exposició: Les obres restaran exposades des del dia 1 a la tarda fins al diumenge 15 d'agost. 

Devolució: Totes les obres s’hauran de retirar el dia 15 després del lliurament de premis. Pel que fa a 

les obres no retirades, l'entitat convocant en podrà fer l'ús que cregui oportú, entenent que el seu 

autor en renuncia a la propietat. 

NOTES: 

El jurat estarà integrat per persones vinculades al món artístic i patrocinadors, i el seu veredicte serà inapel·lable. 

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi si ho creu convenient. 

La comissió organitzadora resoldrà qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases i declina tota responsabilitat per 

possibles accidents o danys que puguin sofrir les obres. 

El fet de concursar pressuposa la total acceptació d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. 

Telèfons de contacte: 630 857 339  - 629 336 633    Correu electrònic: amicsperlart@gmail.com 

Organitza: Associació AMICS PER L'ART DEL MARESME  

Amb la col·laboració de l’AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
                                                                                  NÚM.:  

 

Nom i cognoms de l’artista: ................................................................................................... 

Població natal: ................................................................................  Edat: ..........................  

Domicili: .............................................................................................................................. 

Població: ........................................................................................... C.P.: ......................... 

Telèfon / Mòbil: ..................................................................    DNI: ..................................... 

Adreça electrònica: .............................................................................................................. 

Títol de l’obra: ................................................................  Tècnica: ..................................... 

 
He llegit i accepto les bases i confirmo l’autenticitat de les dades d’aquest imprès.  
 
      ARENYS DE MUNT, 31 de juliol de 2021 

       Signatura de l’artista: 
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RESGUARD PER RETIRAR L’OBRA 
 
Artista: ....................................................................              NÚM.: 
 

Entrega de premis i recollida d’obres:  

Diumenge 15 d’agost a les 19.30 h. Sala d’exposicions Mercè Paluzie 

 
Caldrà presentar aquest resguard per retirar l’obra. El veredicte es publicarà al nostre web i xarxes. 

 
NOTA: L’entitat convocant només utilitzarà les vostres dades dins del marc del concurs i no les cedirà a tercers. Si no 

voleu rebre informació sobre el concurs, escriviu-nos a amicsperlart@gmail.com. 

 
AMICS PER L’ART DEL MARESME – Placeta del Passatge Jaume I, s/n – 08358 ARENYS DE MUNT 

amicsperlart@gmail.com   –   Telèfons de contacte: 630 857 339 - 629 336 636 

www.facebook.com/AmicsPerLArtDelMaresme/ www.amicsperlartdelmaresme.jimdo.com/  


