
CONCURS DE GRAVAT RÀPID DE GRAN FORMAT
BASES II CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE GRAVAT RÀPID DE GRAN FORMAT

LA GRANADELLA – LA PRIMERA PREMSADA 2017

 1. Aquest concurs està obert a tots els artistes majors d’edat que hi vulguin participar. La inscrip-
ció és gratuïta.

 2. El concurs es realitzarà durant la festa de la Primera Premsada, de les nou del matí fins a la 
una del migdia a l’exterior del Museu de l’Oli de Catalunya.

 3. La inscripció cal fer-la prèviament (fins diumenge 30 d’octubre) trucant al telèfon 973094101  
ò enviant un correu electrònic a info@culturadeloli.cat

 4. El segellat dels papers es realitzarà al Museu de l’Oli de Catalunya situat a la Plaça Joan Peru-
cho,4 de la Granadella de les nou a les deu del matí.

 5. Només es presentarà a concurs una obra per artista. Tot i que podrà segellar tants papers com 
necessiti.

 6. Tema: La cultura de l’oli.

 7. Tècnica: lliure.

 8. Format: 76 x 112 cm (paper Super Alfa)



 9. L'organització facilitarà:

-2 fulles de paper Super Alfa 250gr per participant ( qui vulgui pot portar més fulls per poder 
fer proves que seran també segellats al Museu).
- Tintes calcogràfiques, espàtules i roleus.
- Taules amb vidre per poder entintar
- Aiguarràs i paper seca mans.
- Estris relacionats amb la cultura de l'oli (branques d'olivera, eines, etc.).

 10. Els participants poden portar tot el material i matrius preparades que els faci falta per la 
realització de la seva obra (Des de l'organització és facilitar el tòrcul per realitzar la premsada del 
gravat, aquest serà una màquina aplanadora model WACKER ROD-3000

 11. El lliurament de les obres es realitzarà com a hora màxima a la una del migdia en el mateix 
lloc de les inscripcions.

 12. El jurat estarà format per persones qualificades que designarà la regidoria de Cultura. La 
decisió serà inapel•lable.

 13. Les obres es presentaran sense signar, un cop el jurat hagi realitzat el seu veredicte, es po-
dran signar.

 14. Al finalitzar la decisió del jurat, es llegirà el veredicte i quedarà oberta al públic l’exposició 
dels quadres realitzats d’aquells artistes que així ho desitgin.

 15. El jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis.

 16. Els premis seran els següents:
 

- un primer premi de 300,00€ patrocinat per l’Ajuntament de la Granadella.
- un segon premi de 200,00€ patrocinat per la Cooperativa de la Granadella.
- un tercer premi de 125,00€ patrocinat per la Comunitat de Regants Garrigues Sud.

 17. Les obres guanyadores, que hauran d’anar signades per l’autor, quedaran en propietat dels 
patrocinadors respectius, així com els drets.

 18. Durant el transcurs de certamen l’organització tindrà la màxima cura de la conservació de les 
obres però no es farà responsable dels possibles danys.

 19. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en 
aquestes bases, així com els drets de reproducció de les obres premiades en aquest concurs.

 20. S’informa que, paral•lelament i al mateix recinte, i utilitzant la mateixa aplanadora, es durà 
a terme un happening artístic de gravat participatiu. En aquest, hi haurà a disposició de qui ho 
desitgi, estris relacionats amb la cultura de l’oli (branques d’olivera, eines, etc.).

 21. Els participants tindran l’opció, sota la seva voluntat, d’entregar les obres no guanyadores o 
les obres de prova realitzades al llarg del matí, per tal que, aquestes entrin a la subhasta d’obres 
en benefici de La Marató de TV3, juntament amb les obres realitzades durant el happening artís-
tic.


