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20e Concurs de pintura ràpida de Talrn:
F  R  A  G  M  E  N  T  S

De molts anys ençà, Talarn compta amb una de les majors extensions d’horta de la comarca, fet que 
ha propiciat una abundant producció d’aliments de subsistència que ha ajudat a tirar endavant l’eco-
nomia familiar. La peculiaritat de la seva horta es troba en la ubicació, annexada al nucli, per la qual 
cosa se li atribueix un marcat component social ja que era el lloc on s’aplegaven, especialment les 
dones, per treballar la terra i explicar-se el dia a dia. En les últimes dècades, molts horts han estat 
arraconats en el record dels padrins, però el nou marc econòmic i les noves tendències han suposat 
el seu ressorgiment, dibuixant un punt d’inflexió en la recuperació de valors tradicionals. 
La proposta d’aquesta edició convida a evocar l’essència més rural de Talarn, posant sobre la tela, 
tant la seva horta com la perspectiva de la vila mirada des dels horts. Desitgem que FRAGMENTS 
inspiri la vostra imaginació!!

BASES PARTICIPANTS: El concurs és de lliure participació.

DATA: Les dates de la celebració del concurs seran els dies 16 i 17 de novembre de 2013.

INSCRIPCIONS I ENTREGA D’OBRES ACABADES: Cada artista participant, abans de començar el 
concurs, haurà de presentar-se a l’Alberg de Talarn (C/Pau Coll, 31). 

Dissabte 16: Inscripcions de 10h. a 12h. Lliurament de les obres a les 15h.

Diumenge 17: Inscripcions de 9h. a 11h. Lliurament de les obres a les 14h. Durant la inscripció es farà 
el visat i sellat del suport que haurà de ser nu. A cadascun dels autors se li donarà un rebut acreditatiu de 
l’obra lliurada.

TEMA: La temàtica haurà d’ajustar-se obligatòriament a la proposta d’enguany: “Fragments”.

TÈCNICA I SUPORT: Per a la realització del quadre, l’artista podrà escollir el suport, el material, la tècni-
ca i l’estil que desitgi.

MIDES: La dimensió mínima de l’obra serà 8F.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: Tancat el termini de presentació de les obres, es reunirà el 
jurat per emetre el veredicte que serà inapel•lable. L’entrega dels premis es farà a les 18h del diumenge 
17 de novembre.

Bases XX concurs pintura rapida:



PREMIS: Les obres premiades passaran a ser propietat dels patrocinadors dels premis, inclòs el dret de 
reproducció. El jurat podrà declara desert qualsevol dels premis si, al seu criteri, l’obra no aconsegueix la 
qualitat suficient. Enguany, els premis són els següents:

Primer premi: 1.000€, patrocinat per Ajuntament de Talarn.

Segon premi: 900€, patrocinat per Lo Quiosc.

Tercer premi: 700€, patrocinat per Talarn Distribució Municipal Elèctrica.

Quart premi: 500€, patrocinat per Ongrub Medi Ambient. 

Quart premi: 500€, patrocinat per Dionisio Santandreu.

Cinquè premi: 400€, patrocinat per Grup Lleidatà MM Informàtica.

Cinquè premi: 400€, Anònim 

Sisè premi: 375€, patrocinat per Fruites Fumàs-Gabernet.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: El termini de recollida serà en acabar l’entrega de premis o a posteriori, 
de dilluns a divendres de 9h a 14h a l’Ajuntament de Talarn.

INFORMACIÓ: Ajuntament de Talarn: C/ Pau Coll, 3, 25630, Talarn. Tel. 973650812. 

administracio@talarn.cat - www.talarn.cat

NOTES: L’Ajuntament de Talarn es responsabilitza de les obres que restin en dipòsit per a poder ser expo-
sades. Totes les obres presentades seran digitalitzades per l’Ajuntament de Talarn i incorporades a la seva 
base de dades per al seu us amb finalitats de difussió i divulgació de Talarn i/o el concurs, sempre citant 
l’autor de l’obra. Qualsevol aspecte no previst en les presents bases serà resolt pel jurat o pels organitza-
dors del concurs. El fet de participar al concurs suposa la total acceptació de les bases i la conformitat 
amb el veredicte del jurat.

Bases 19e Concurs de pintura rapida infantil i juvenil.
PARTICIPANTS: El concurs tindrà dues categories:

1r GRUP: Categoria Infantil (fins als 11 anys)

2n GRUP: Categoria Juvenil (de 12 a 16 anys)

MIDA: La mida mínima de la tela serà 4F

PREMIS: Tots els participants de les dues categories tindran obsequis. En la categoria juvenil el jurat fa-
llarà el 1r, 2n i 3r, als quals se’ls atorgarà un diploma i material de pintura.

NOTES: La resta de bases es regiran amb les del concurs de pintura ràpida, que se celebrarà el mateixos 
dies.



Entitats organitzadores:

Patrocinadors:

Ajuntament 
de Talarn

Amb el suport de:


