
 
 
 

 

2N CONCURS DE PINTURA DE VINAIXA “MARIA CIURANA BONET” 

 

L’Ajuntament de Vinaixa organitza el 2n Concurs de pintura dedicat a Maria Ciurana Bonet, 
en reconeixement de la seva tasca cultural i artística, com l’organització de l’exposició anual 
de pintura. Durant la Fira de l’oli i la pedra de Vinaixa hi haurà una exposició de les obres 
presentades i també es farà l’entrega de premis segons les bases del concurs.  

 

BASES DEL CONCURS 

 

1. DATA DE L’EXPOSICIÓ  

Dissabte 25 i diumenge 26 de març de 2023, durant la celebració de la 20a edició de la Fira 
de l’oli i la pedra de Vinaixa. 

 

2. PARTICIPANTS 

Podran participar en el concurs tots els artistes que ho desitgin, principalment aquells que 
estiguin en escoles o tallers de pintura artística. 

 

3. TEMÀTICA DE LES PINTURES 

Qualsevol indret del terme municipal de Vinaixa, inclòs el poble, o bé un paisatge o escena 
rural de la comarca de les Garrigues. 

 

4. TÈCNICA 

La tècnica i procediment serà de lliure elecció. 

 

5. OBRES 

Cada autor només podrà presentar una obra i cal que estigui signada. A la part del darrere 
de l’obra cal indicar el títol de l’obra i el nom complet de l’artista. 

 

6. MIDES I SUPORT 

Format 15 F (54 x 65 cm). En cas que l’obra sigui una aquarel·la, la mateixa mida, sigui amb 
suport rígid o bastidor. Les obres s’han de presentar sense marc. 

 

7. INSCRIPCIÓ 

La inscripció és gratuïta i s’ha de fer entre l’1 i el 17 de març del 2023, ambdós inclosos. Cal 
contactar amb la biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, trucant al número de telèfon 973 17 57 
69 ext. 2 de dilluns a divendres de 15:30 a 19:30 h. 

 



 
 
 

8. PRESENTACIÓ DE LES OBRES 

Les obres s’han de presentar entre el dia 20 i 24 de març de 2023, ambdós inclosos,  al 
Centre de Serveis de Vinaixa, a l’adreça Ctra. de Tarragona, 3, en horari d’11 a 13h i de 15 
a 19h. A cada participant que presenti una obra se li lliurarà un resguard que servirà per 
recollir-la quan s’hagi acabat el concurs. 

 

9. JURAT 

La composició del jurat estarà relacionada amb el món de la pintura i la cultura, que decidirà 
cada un dels premis que consten en aquestes bases, excepte el quart premi, que serà 
atorgat per votació popular durant l’exposició oberta de la Fira. Si la votació popular 
coincideix amb algun dels tres primers premis, es passarà a la següent obra més votada. 

 

10. VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS 

El Jurat es reunirà durant el cap de setmana de la Fira de l’oli i la pedra. El resultat es farà 
públic en el lliurament dels premis, que tindrà lloc el diumenge 26 després del dinar popular. 

 

11. PREMIS 

1r premi: 300 € 
2npremi: 250 € 
3r premi: 200 € 
4t premi: Lot de productes de la Cooperativa del Camp de Vinaixa. 

 

12. EXPOSICIÓ 

Totes les obres presentades s’exposaran a la sala d’exposicions assignada durant tot el cap 
de setmana. 

 

13. RETIRADA DE LES OBRES 

Els artistes podran recollir les obres no premiades després del lliurament de premis, i del 28 
de març al 5 d’abril al Centre de Serveis, en horari d’11 a 13 h i de 15 a 19 h, presentant el 
resguard corresponent. 

 

14. NOTES 

El diumenge 26 de març, els i les participants podran gaudir de forma gratuïta del dinar 
popular, ensenyant el resguard d’entrega de l’obra. El mateix diumenge al matí, la 
Cooperativa de Vinaixa ofereix un esmorzar gratuït amb productes locals. 

Les obres premiades quedaran en propietat dels patrocinadors amb la respectiva cessió dels 
drets de comunicació pública, reproducció, distribució i explotació de les obres premiades en 
qualsevol espai, fent-hi constar l’autoria de l’obra. 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Els organitzadors 
es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. 

 
Vinaixa, novembre de 2022 


