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BASES 
 
XVIIè PREMI INTERNACIONAL DE PINTURA “MIQUEL VILADR ICH” , 
instituït per l’Ajuntament de Torrelameu (comarca de la Noguera), amb el patrocini de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i la col·laboració del Cercle de 
Belles Arts de Lleida..   
 

*    *    *    *    *    * 
 
1a.- Hi podran concórrer artistes de tot el món. 
 
2a.- La tècnica i el tema seran de lliure elecció. 
 
3a.- Cada participant podrà presentar únicament una obra, amb format mínim de 
100x100 cm i màxim de 200x200 cm. 
 
4a.- Presentació d’obres a concurs. Els artistes que vulguin participar hauran de 
trametre una imatge de l’obra en format jpeg, jpg o tiff, amb alta resolució (300 ppp) i 
un pes màxim de 1Mb. 
 
En document a part s’indicarà el format i la tècnica de l’obra, junt amb un breu 
currículum de l’artista, fent constar nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. 
 
Aquesta documentació s’haurà de trametre al correu electrònic de l’Ajuntament: 
premiviladrich@torrelameu.cat 
 
 
5a.- Selecció. El Jurat seleccionarà trenta obres les quals optaran al premi del  concurs.  
 
L’Ajuntament es posarà en contacte amb els artistes seleccionats i sol.licitarà la tramesa 
de l’obra seleccionada.  
  
L’obra anirà emmarcada amb motllura senzilla. En el cas de presentar l’obra damunt de 
paper, caldrà que aquesta tingui una protecció de plàstic. (No s’admetran obres amb 
vidre). 
 
L’Ajuntament de Torrelameu tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, 
però no es fa responsable de les possibles pèrdues o desperfectes que puguin produir-se 
durant el transport o exhibició. 
 
 
6a.- Les obres seleccionades hauran d'estar signades i portar al dors una fitxa completa 
amb indicació clara de nom, cognoms, adreça de l'artista i fotocopia del DNI, així com el 
títol corresponent.  
 
7a.- L’obra haurà de ser original i inèdita (que no hagi estat presentada en altres 
concursos o certàmens). No s’admetran còpies d’obres d’altres artistes. 
 
8a.- L’artista guanyador del premi de la XVI edició no podrà participar en el present 
concurs. 
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9a.- Termini per a presentar obres a concurs. Els artistes poden trametre la 
documentació per a la selecció a què es refereix la base 4a, fins el dia 30 de juliol de  
2019. 
  
 
10a.- S’atorgaran els premis següents: 
Primer premi: 4.000,00€ 
Segon premi:  2.000,00€ 
Tercer premi:     500,00€ i menció honorífica 
Aquest import està subjectes a la retenció fiscal que li correspongui a l’artista. 
 
 
11a.- El jurat serà presidit per l’Alcalde de Torrelameu i format pels següents membres: 

Dos representants de l’Ajuntament de Torrelameu. 
Dos representants de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
Dos representants del Cercle de Belles Arts de Lleida. 
Un artista plàstic.  
Un crític d’art.      

Actuarà com a secretari el que ho és de l’Ajuntament de Torrelameu.  
  
 
12a.- La decisió del Jurat es farà pública el dia 7 d’octubre de 2019. 
 
El premi es lliurarà en el transcurs d’un acte públic el dia 27 d’octubre de 2019.  
 
Aquest mateix dia se celebrarà l’acte d’inauguració de l’exposició de totes les obres 
seleccionades pel Jurat del Premi.   
 
 
13a.- Les obres guardonades restaran en propietat de l’Ajuntament de Torrelameu. 
 
Les obres no premiades hauran de recollir-se entre els dies 21 d’octubre i 30 de 
novembre de 2019. Les obres no recollides en l’esmentat període es consideraran 
abandonades i es procedirà a la seva destrucció. 
 
 
14a.- L’artista premiat cedeixen tots els drets sobre l’obra guanyadora a l’Ajuntament 
de Torrelameu, el qual podrà procedir a la seva reproducció i a tota mena d’explotació 
comercial de la dita obra.  
 
 
15a.- La participació en aquest XVIIè Premi de pintura “Miquel Viladrich” suposa 
l’acceptació de les presents bases en la seva totalitat i la renúncia a qualsevol 
reclamació sobre la seva aplicació. 

 
*     *     *     *     * 

 
Bases aprovades a la sessió de Ple de 2 d’abril de 2019 

 


