
Patrocinadors:

Concurs de Pintura

13 è

Al novembre: “Tema Lliure”

Iniciativa de  Josep Mª Permanyer (EPR)

Societat Coral 

Joventut Terrassenca

1858 - 2021

C/ Sant Marian 122 - 08221-Terrassa
Horari de 4 a 8 de la tarda

Telf: 937 800 529 - 637176987
email:   corovell@corovell.cat

https://corovell.cat

163 anys dedicats a la cultura 
en tots els seus àmbits:

• Cant Coral 
• Cinema amateur
• Dibuix i Pintura

• Activitats infantils
•Joc de la botifarra
• Teatre amateur

• Balls de saló

• Us convidem a formar part de les 
nostres seccions

•Informa’t a https://corovell.cat

2021

NOVETAT 2021

Concurs infantil/jovenil de Pintura
(Per artistes de 8 a 15 anys)

• Mateixes bases, calendari i jurat que el 
concurs dels adults

• Premis en material de Belles Arts
• Cal fer constar a la inscripció que es tracta

d’un menor

Jove: Tu téns talent, tu pots.
Esperem la teva participació

http://www.corovell.cat/
https://corovell.cat/


13è. CONCURS DE PINTURA 

Al novembre: Tema Lliure
Iniciativa de Josep Mª Permanyer (EPR)

Bases del Concurs:

• La quota d'inscripció té un preu de 10 € pels 

adults i 7€ pels infants, que inclou la tela i es 

pot recollir a la nostra Secció de Pintura, de 

dilluns a dijous de 5 a 7  tarda.

• Les teles tindran una mida de 61 x 50 cms. 

pels adults i de 46 x 38 cms pels infants, 

(vertical u horitzontal) i estaran segellades per 

l'Entitat, úniques vàlides per a poder participar.

• Els participants podran concursar només 

amb una obra que haurà de ser original  i 

sense signar. S'admet tot tipus de tècniques.

• Les obres s'han de presentar sense 

emmarcar i amb la pintura ja seca. Les teles 

han d’estar pintades en la seva totalitat. 

• El guanyador del primer premi de l'any 

anterior no podrà participar en el concurs de 

l'any següent.

• Al Primer i Segon Premi en categoría adults, 

hi podran optar totes les obres presentades

sense excepció. Al Tercer premi, només hi 

podran optar els components de la Secció de 

Pintura de l’Entitat. La classificació infantil 

anirà apart

•Les obres guanyadores seran propietat dels 

patrocinadors. El concurs es podrá declarar 

desert.

• L'organització del concurs tindrà cura de les 

obres rebudes, però declina la responsabilitat 

derivada de robatori, accident o força major.

Calendari:

• Les obres es podran presentar fins al 4 de 

novembre a la mateixa Secció de Pintura, de 

5 a 7 de la tarda, de dilluns a dijous i seran 

exposades per ordre de recepció.

• La inauguració i l'entrega de premis serà 

el dissabte 13 de novembre de 2021 a les 7 

de la tarda, a la nostra seu social si les 

circumstàncies sanitàries ho permeten, o 

bé serà retransmès per “streaming”.

• L'horari per visitar l'exposició serà cada dia 

de 4 a 8 de la tarda a la seu del Coro, i del 15 

de novembre al 2 de desembre. Hi haurà 

exposició virtual a la pàgina Web de l’Entitat

• Les obres es podran recollir a partir del 13 

de desembre de 5 a 7 de la tarda de dilluns a 

dijous fins al 30 de desembre 2021. 

El Jurat estarà format per:

• Sr. Miquel Font - Col·leccionista

• Sr. Antoni Sazatornil - Pintor

• Sra. Maria Rosa Boladeras – Regidora de 

Cultura de l’Ajuntament de Terrassa

Els premis seran:

• Primer Premi de 1.000 €                     

Patrocina: Fundació Privada Sant Galderic

• Segon Premi de 500 €                        

Patrocina: Ajuntament de Terrassa

• Tercer Premi de 200 €                      

Patrocina: S.C. Joventut Terrassenca

Els premis en categoría infantil, consistirán 

en material divers de belles arts

Junta Directiva i Secció de Pintura de la

Societat Coral Joventut Terrassenca

Any 2021

13è. CONCURS DE PINTURA

Al novembre:   Tema lliure

Nom ............................................................

1er. Cognom ...............................................

2on. Cognom ..............................................

Obra nº (omplir per Entitat) .........................

Adreça .........................................................

.....................................................................

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

Telèfon .........................................................

E-mail ...........................................................

Categoria (Adult-infantil) …………….………..

He llegit i accepto les normes del 13è. Concurs 

de Pintura de la S.C.Joventut Terrassenca

Signatura

13è. CONCURS DE PINTURA

Al novembre: Tema Lliure

Nom ............................................................

Cognoms ....................................................

Obra nº (omplir per Entitat) .........................

CÒPIA PER L'ARTISTA

Aquest resguard serà necessari per poder recollir el 

premi o el quadre, reconeixent així l'autor de l'obra. 

Les obres es podran recollir del 13 al 30 de 

desembre 2021.

-----------------------------------


