
XVIII CONCURS DE 
PINTURA RÀPIDA  
FRANCESC CABANAS ALIBAU
20 D’OCTUBRE DEL 201 9

Col·labora:Promou:Organitza:

FAMÍLIA DE 
FRANCESC 
CABANAS 
ALIBAU



PREMIS 
1r. Premi
1.250,00 € 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i 
distinció cedida per Rosa Maria Cabanas. 

2n Premi
600,00 € 
Patrocina: Sala Rusiñol 

3r. Premi
450,00 € 
Patrocina: Sorea 

Premi Aquarel·la
250,00 € 
Patrocina: Finques Gironella 

Premi Juvenil
Materials artístics
Patrocina: Belles Arts Cabanas

Infantils
Materials artístics
Patrocina: Ajuntament de Sant Cugat

FRANCESC CABANAS ALIBAU Neix el 12 d’octubre de 1909 a Barcelona i mor el 
29 de gener de 1985 a Sant Cugat del Vallès. Des de 1922 viu a Sant Cugat, on 
participa activament en les activitats culturals i artístiques de la població. 

De molt jove se li desperten les seves inquietuds artístiques. Participa en una 
primera exposició l’any 1930 i segueix exposant regularment en galeries de 
Barcelona i altres poblacions de Catalunya, així com també de Madrid. Compagina 
l’activitat laboral amb la seva creativitat artística. 

Amb els anys i l’experiència crea un estil propi que rep molts elogis, així com 
també bones crítiques a una obra molt prolífica. Trasllada el paisatge a les seves 
teles, amb una pinzellada enèrgica, i amb un realisme i lluminositat vibrant. Els 
temes més pintats per Cabanas Alibau són Sant Cugat del Vallés i el seu Monestir, 
la Costa Brava, Mallorca i Aragó, a més a més de bodegons i flors. Normalment, 
realitza les seves obres a l’aire lliure. També escriu i edita diverses obres teatrals. 

BASES 
1. El concurs es portarà a terme el diu-
menge 20 d’octubre de 2019. 

2. Hi poden prendre part tots i totes les 
persones, sense restriccions, respectant 
les condicions indicades a les bases. 

3. La inscripció és lliure i gratuïta.

4. El tema del treball presentat haurà 
de centrar-se en la ciutat de Sant Cugat 
del Vallès.

5. Les categories de participació seran 
les següents: 

a. infantil (0 - 12)
b. juvenil (13 - 17)
c. adult (18 - ...) 

6. Els participants han de presentar una 
sola obra realitzada en tècnica lliure, 
muntada sobre bastidor, fusta o suport 
rígid i ganxos per ser instal·lada. El fons 
ha de ser blanc o amb imprimació d’un 
únic color. Les mides són d’un mínim de 
46 x 38 cm (8F) i d’un màxim de 116 x 89 
cm (50F) per les obres sobre tela o fusta. 

7. Per inscriure’s caldrà anar presen-
cialment al Monestir de Sant Cugat (Pl. 
de l’Om, 1 - 08172 Sant Cugat) el mateix 
diumenge 20 d’octubre de 8 h a 10 h, 
on caldrà formalitzar la inscripció, se-
gellar i numerar el paper, cartró o tela. 
Els menors d’edat hauran d’aportar un 
consentiment legal dels tutors/es per 

participar al concurs i per la gestió de 
les seves dades personals.

8. Pel premi aquarel·la es podran sege-
llar 3 fulls sobre suport rígid per cada 
persona, tot i que només es podrà pre-
sentar una sola obra.

9. Per poder optar als premis del con-
curs les obres no s’han de signar, però 
sí que cal anotar al lateral o al dors el 
número de registre d’inscripció i el títol 
de l’obra. 

10. Les obres es poden lliurar fins a les 
14 h del mateix 20 d’octubre, al Mones-
tir de Sant Cugat. No s’acceptarà cap 
obra fora de termini.

11. La composició del jurat estarà for-
mada per un representant de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat, un tècnic/a muni-
cipal, un crític d’art, un membre de la 
Família Cabanas Alibau i un membre de 
Firart. El seu veredicte serà inapel·lable. 
El jurat es reserva el dret de declarar 
algun premi desert.

12. El lliurament dels premis es farà al 
Claustre del Monestir de Sant Cugat, a 
les 19 h del mateix diumenge 20 d’oc-
tubre, en acte públic. El jurat emetrà el 
seu veredicte i es donarà pas al lliura-
ment de premis. Per al lliurament de 
premis, es prega la presència de tots 
els participants. 

13. Els premis no són acumulables. 

14. Les obres premiades seran exposa-
des del 22 al 31 d’octubre al Claustró 
del Monestir de Sant Cugat.

15. Les obres NO premiades, es podran 
recollir el mateix diumenge a partir de la 
finalització de l’entrega de premis, o bé 
del 22 al 31 d’octubre a la Casa Aymat 
(C. Villà, 68).

16. La comissió organitzadora tindrà 
cura de la conservació de les obres re-
budes, però no es fa responsable de 
les possibles pèrdues o desperfectes 
que es puguin produir durant la seva 
manipulació i exposició en cas de su-
perfícies humides. 

17. Per retirar l’obra cal presentar el re-
but de registre d’inscripció a la Casa de 
Cultura juntament amb un document 
d’identificació personal, i en el cas de 
recollida per part de tercers, s’haurà 
d’afegir una autorització degudament 
signada per la persona inscrita. Un cop 

finalitzat el termini de devolució indicat 
en cada cas, si l’obra no s’ha recollit, 
l’organització interpreta que el propie-
tari/a declina la seva autoria i que ac-
cepta que es procedeixi al reciclatge 
de les obres no recollides.

18. Totes les obres premiades queden 
en propietat dels patrocinadors/es de 
cada un dels premis, si s’escau. L’au-
tor/a del primer premi, amb l’accepta-
ció del mateix, aprova, sense cost afe-
git, la reproducció parcial o total de la 
imatge de l’obra en el material de difu-
sió de la següent edició del premi. 

19. Tota circumstància no prevista en 
aquestes bases, serà resolta per la Co-
missió Organitzadora.

20. La participació en aquest concurs 
suposa la total acceptació de les pre-
sents bases i la conformitat amb la de-
cisió del jurat. 

Organitza:
Firart 

Promou:
Família de Francesc Cabanas Alibau

Col·labora: 
Ajuntament de Sant Cugat 1r
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