
                               

       
                  CONVOCATÒRIA DEL “LI SALÓ ANUAL D’ART” 

            REIAL CERCLE ARTÍSTIC 
 

BASES 
 

1. Per a concursar en aquest premi cal ser soci del Reial Cercle Artístic. 
 

2. Les obres -una per soci-, romandran propietat del seu autor, i s’hauran de presentar de la següent manera:  
les pintures, emmarcades amb un marc senzill de no més de 3 cm d’ample o amb un llistó (simplement clavats) i, 
si no porta marc, els laterals del bastidor han d’estar pintats (no importa el gruix); les aquarel·les, fotografies i 
gravats, protegides amb metacrilat o acetat; i les escultures s’hauran de presentar acabades i en el material 
definitiu (cuites).  

 
3. Acompanyar l’obra de la fitxa tècnica, on consti nom i cognom de l’autor, títol de l’obra, data i mides, així com el 

telèfon de contacte.  
 

4. La tècnica i el tema són de lliure elecció de l’artista participant. 
 

5. Les mides seran d’un màxim de 81 cm pel cantó més llarg, (sense llistó o emmarcament).  
 

6. El lliurament d’obres s’efectuarà a Secretaria (6a planta), des del dia 12 al 16 desembre, d’10 a 13 h i de 16 a 20 
h de dilluns a dijous, i de 10 a 14 h el divendres (sense excepció). 

 
7. L’exposició de les obres tindrà lloc del 22 de desembre de 2022 fins el 8 de gener de 2023.  

 
8. El lliurament dels premis serà el mateix dia de la inauguració (22 de desembre – 19.00 h). 

 

9. Hi haurà 4 premis de 500 € cadascun, un per cada tècnica:  
a) pintura,     b) escultura     c) fotografia/audiovisual i     d) paper (gravat, aquarel·la ...). 

 
10. A part, el Jurat podrà dictaminar, si així ho creu convenient, accèssits sense premi econòmic però sí amb diploma 

de reconeixement. També s’informarà en el cas de que el Jurat dictamini si alguna categoria queda deserta.  
El/la participant guanyador/ra del 1er premi d’aquest concurs, haurà d’esperar 2 anys para optar novament a 
premi. 
 

11.  Els autors de les obres cedeixen els drets de reproducció de les imatges i la seva utilització per fer divulgació per 
part de l’entitat. 

 
12. La recollida de les obres s’haurà de realitzar del 9 al 13 de gener del 2023, en el mateix horari que el lliurament, 

presentant el corresponent resguard (sense opció a prorroga). 
 

13. La composició del Jurat, encara per determinar, serà convenientment exposada en el tauló d’anuncis de l’Entitat i 
enviada per correu electrònic. 
 

 

                      Barcelona, 7 de novembre de 2022. 


