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Divendres, 11 de març de 2022

Demà dissabte se celebra la 34a edició del Concurs
de Pintura ràpida Joan Campoy
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà 12 de març torna el Concurs de
Pintura Ràpida Joan
Campoy, que l’any passat no
es va poder celebrar per la
pandèmia.
Tal com s’ha fet a les darreres edicions, es tornarà a
oferir una modalitat lliure i
un Premi Capellades. Per a
la primera opció només destacar que el tema a pintar ha
de ser dins els límits del terme municipal de Capellades.
El Premi Capellades aquest
any serà sobre “Cases i edificis singulars de Capellades”,

proposant 10 edificacions
repartides pels carrers de la
vila.
Les cases considerades com
a singulars són Casa Bas,
Cal Baldufes, Casa Antoni
Argelich, Ca l’Illa, Cal Piñas,
Bar Aloy, Hotel Tall de Conill, Casa Bartomeu Sabater,
Casa Rossell Aloy i la Casa
de la Vila. Les adreces es poden trobar a la pàgina web
de l’Ajuntament de Capellades.
Les bases generals estableixen que cada participant podrà presentar una sola obra,
d’unes dimensions mínimes
de 55x38cm. i que la inscrip-
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Horari
Dimarts a dijous de 18h a 24h
Divendres i dissabtes de 18h a 3h am

ció es farà el mateix dissabte
12 de març a Casa Bas de les
8.30 a les 10.30. En aquest
mateix espai s’haurà d’entregar el treball abans de
les 13.30. El Jurat –format
per persones de reconeguda
solvència artística- es reunirà seguidament i a les 14.30
donarà el seu veredicte.
El primer premi està valorat en 500 euros, el segon
en 400 i el tercer en 300.
El Premi Capellades també
està valorat en 500 euros.
Els premis es podran declarar deserts si cap de les
obres presentades no reuneix, segons el criteri del
jurat, els requisits mínims
de qualitat artística.
Amb les obres presentades se celebrarà l’exposició
“XXXIV Concurs de pintura ràpida Joan CampoyPremi Capellades”a la Sala

municipal Les Voltes Casa
Bas, del 13 al 27 de març de
2022
Les obres escollides en primer,
segon i
tercer premi, així

com l’obra guanyadora del
Premi Capellades, quedaran
en propietat de l’Ajuntament
de Capellades, incorporant-se
al Fons d’Art Municipal.

