
 2n Concurs   
d'ART JOVE 
de Taradell

BASES 

1) Hi poden participar les persones nascudes entre el 1987  i el 2005. Repartides en dues categories: 

• La categoria A seran les persones nascudes entre el 2000 i el 2005. 

• La categoria B seran les persones nascudes entre el 1987 i el 1999. 

2) El tema del concurs és la Música. 

3) La tècnica és lliure: pintura, dibuix, escultura, fotografia o il·lustració. Es pot presentar una obra 

de cada tècnica.  

4) Els premis seran els següents: 

• La millor obra de la categoria A guanyarà 150 euros 

• Hi haurà 2 accèssits de la categoria A per les millor obres de la tècnica no premiada de 50 euros 

cada un. 

• La millor obra de la categoria B guanyarà 150 euros 

• Hi haurà 2 accèssits de la categoria B per les millor obres de la tècnica no premiada de 50 euros 

cada un. 

5) El termini màxim per presentar les obres serà el 2 de maig, i es podran entregar: 

• El Puntal de dimarts a divendres de les 17:00 a les 20:00 hores. 

• Escola d’Art i Pintura de la Fundació l’Arpa de dilluns a dijous de les 16:00  a les 19:00 hores. 

6) Les obres no es poden presentar en format digital, s’han de presentar amb un suport per poder 

exposar-les. 

7) El jurat estarà format per persones del món de l’art i la cultura, i la seva decisió serà inapel·lable. 

8) L'organització es reserva el dret a declarar el concurs o un dels premis desert. 

9) El veredicte i el lliurament de premis es portarà a terme el divendres 4 de maig a les 20:00 hores 

del vespre a la plaça de les Eres, en el marc de l’Inspiring.   

10) Les obres participants s’exposaran el divendres 4 de maig a l’Inspiring i del 7 al 25 de maig a 

l’escola d’Art i Pintura de la Fundació l’Arpa. 

11) Un cop acabada l’exposició es podran passar a recollir les obres del 28 de maig al 15 de juny a 

l’escola d’Art i Pintura de la Fundació l’Arpa. En el cas de no recollir l’obra o obres presentades dins 

del termini, la organització no se’n farà càrrec.   

PER MÉS INFORMACIÓ: 

El Puntal Jove 

      938126737 

      606972874 

       joventut.taradell@mancoplana.cat 

  


