
   
 

BASES  

PREMI SANT JORDI 2023                                                                                                                             

 
Per a concursar en aquests premis cal ser soci del Reial Cercle Artístic , es pot presentar 
només una obra per artista i ha de ser obra inèdita (que no s'hagi presentat mai a un 
concurs). 
 
Tema:    Lliure. 

Tècnica:   Lliure. 
 

Dimensions: Les obres seran d’un màxim de 81 cm en qualsevol dels dos laterals i s’hauran 
de presentar emmarcades amb llistó de fusta (màxim total amb marc inclòs 85 cm.). 
També s’admetran sense marc però pintades pels laterals. En aquest cas la mida màxima 
també ha de ser de 81 cm en qualsevol dels dos costats. Les obres com aquarel·les, pastels o 
d’altres han de presentar-se emmarcades i amb metacrilat, seguint les mesures indicades, es 
a dir un màxim de 81 cm en qualsevol dels dos laterals per la obra, i amb un màxim de 85 cm 
totals amb marc. 
Les escultures s’hauran de presentar acabades i en el material definitiu (cuites).  
 
Dates de lliurament de les obres 

 Del 20 al 24 de març a la 6a. planta (de dilluns a dijous d’11 a 13.30 h i de 16 a 19 h i 
divendres de 11 a 13.30 h). 

Exposició:  

L’exposició quedarà oberta al públic des de dimecres 29 de març a partir de les 19 h fins al 
diumenge 23 d’abril a la Sala Güell. 

L’entrega de premis tindrà lloc el dijous 13 d’abril a les 19.30 h. 

 
Jurat:  

La composició del Jurat, encara per determinar, serà convenientment publicat en el tauló 
d’anuncis de l’Entitat. 



 
Premis:  
 
Es dotarà d’un primer premi anomenat “Primer Premi Sant Jordi 2023 – Mª Jesús de Sola” 
per valor de 2500 € restant taxes legals. 
 
“Premi Especial Reial Cercle Artístic 2023” per valor de 800 € restant taxes legals. (Adjudicat 
per votació dels socis i sòcies del Reial Cercle Artístic). 
 
 
Recollida: 

La recollida de les obres s’haurà de fer del 24 al 28 d’abril de 2023, en el mateix horari que el 
lliurament, presentant el corresponent resguard (sense opció a pròrroga, ja que no tenim 
espai per guardar-les adequadament).  

- La participació en el concurs  implica la total acceptació i conformitat amb aquestes 
bases. 

- El Cercle tindrà màxima cura per la conservació de les obres participants però no es 
farà responsable dels desperfectes que puguin patir per causes involuntàries, des de 
la recepció de les obres fins al lliurament en les dates indicades. 

- Els acords i el veredicte del Jurat seran inapel·lables. 

- El/la participant guanyador/a del 1r premi d’aquest concurs, haurà d’esperar 2 anys 
per optar novament a premi. 

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

- El Reial Cercle Artístic – Institut Barcelonès d’Art es reserva el dret de fer les 
modificacions que consideri oportunes d’aquestes bases sense perjudici de l’essència 
del concurs. 

       

 

Barcelona, 27 de febrer de 2023 


