
 

  



 
 

1. Premi Miquel Viladrich de Pintura. 

L’Ajuntament de Torrelameu convoca biennalment el Premi internacional de Pintura 

Miquel Viladrich per tal de fomentar, mantenir, impulsar, i crear una col·lecció de pintura 

contemporània que ajudi a reflectir el pas de l’art i la cultura sobre els nostres temps, tot 

contribuint a la difusió i suport d’aquest tipus d’art plàstica i fomentar un acostament 

d’aquesta cap a la nostra societat. 

 

                                           Concepción Gómez Vásquez. Pareja de águilas. Obra guanyadora 2019. 

 

1a. Hi podran participar artistes de tot el món. 

 

2a. Condicions de participació 

 

 La convocatòria té caràcter internacional, i hi poden participar, de forma gratuïta, 
artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat. 

 No poden participar-hi els guanyadors de la convocatòria immediatament 
anterior. 

 La participació a la convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases, 
sense excepció, i la renúncia a qualsevol reclamació sobre la seva aplicació. 

 Tota la documentació s’ha de trametre per correu electrònic a 
premiviladrich@torrelameu.cat amb l’assumpte “Premi Miquel Viladrich de 
pintura”. 

 

3a. Termini per a presentar les obres a concurs. 

Artistes i creadors poden trametre la documentació per a la selecció fins el dia 30 de 

juliol de  2021. 
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4a. S’atorgarà un premi de 3.000,00€ i un diploma a l’artista guanyador  

(Aquest import està subjecte a la retenció fiscal que li correspongui a l’artista) 

 

5a. El jurat serà presidit per l’Alcalde de Torrelameu i format per persones 

especialitzades en art contemporani, representants de les institucions i entitats 

col·laboradores, crítics d’art, artistes, especialista en gestió de projectes comunitaris, i 

comptarà amb la col·laboració del Cercle de Belles Arts de Lleida. 

Anselm Ros. Responsable de Sales IEI. 

Divina Drudis. Presidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida. 

Roser Sanjuan. Responsable dels Programes Públics del Centre d’Art la Panera 

Maribel Tost. Directora CaixaForum Lleida 

 

Actuarà com a secretària la persona que ho és de l’Ajuntament de Torrelameu.  

 

6a. La decisió del Jurat es farà pública el dia 25 de setembre de 2021. 

 

El premi es lliurarà en el transcurs 

d’un acte públic el dia 24 d’octubre 

de 2021. 

El dia 23 d’octubre se celebrarà 

l’acte d’inauguració de l’exposició de 

totes les obres seleccionades pel 

Jurat del Premi.   

 

S'estableix com a condició 

indispensable a l'hora de rebre el 

premi la d'assistir a l'Acte d’entrega 

de premis. En cas de no poder 

assistir-hi, el premi serà declarat 

desert. 

 

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’obra  guardonada restarà en propietat de l’Ajuntament de Torrelameu. 

Les obres no premiades hauran de recollir-se entre els dies 30 d’octubre i 30 de 

novembre de 2021. Les obres no recollides en l’esmentat període es consideraran 

abandonades i es procedirà a la seva destrucció. 



 
 
L’artista  premiat cedeix 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.  

 

9a. La tècnica i el tema seran de lliure elecció. 

Cada participant podrà presentar únicament una obra, amb format mínim de 100x100 

cm i màxim de 200x200 cm. 

 

10a. Mecànica de participació. 

 

La presentació inicial d’obres de pintura a concurs s’han de trametre 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, on consti nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. 

 

Aquesta documentació, juntament amb la imatge de l’obra s’haurà de trametre al correu 

electrònic de l’Ajuntament: premiviladrich@torrelameu.cat amb l’assumpte “Premi 

Miquel Viladrich de pintura” 

 

El Jurat seleccionarà trenta obres que 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 ha d’anar 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. 

 

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 fotocòpia del DNI, així com el títol 

corresponent.  
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