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         Obra guanyadora any 2010. Autor:  ANTONIO DARIAS 

                               VII PREMI  “MANEL SOLER” (artistes locals) 

                  III PREMI “ ESCOLA BRIANXA” ( obert )  
 



                   

                                 

     Data:  dissabte, 16    d’abril de 2011. 
Tema:   Tordera . ( les obres hauran de pintar-se “in situ” )
Categories:   Tècnica lliure 
Temps:  De les 8 del matí a 16.00 de la tarda. 
Participació:  Oberta.  
 

Inscripció i segellat 
 
Horari:  de les 8 a les 10 h. del matí 
Lloc:   ESCOLA BRIANXA. c/Fontsanta,s.n. Tordera.

                        Les inscripcions de la categoría infantil i juvenil del Premi
               Manel Soler es faran, també, a la Fira del Ram de les 10.30 
               a les 12.30 hores. 
Suport:  Mínim:  65 x 54 cms.      Màxim: 92 x 73
    Una sola obra per concursant i signada.

     Recepció 
 
Horari:  De 15.30 a 16.30 h. de la tarda 
Lloc:   BIBLIOTECA MUNICIPAL. c/Joan Maragall,6

  
. 

     Lliurament de premis 
 

Hora:   18.30 h de la tarda ( cal assistir-hi personalment
delegació ) 

      Lloc:   Biblioteca Municipal de Tordera. 
 
      Les obres premiades passaran a ser propietat dels patrocinadors amb tots els drets 

per la seva publicació. Les obres no premiades es podran posar a la venda durant 
l’exposició.Totes les obres participants concòrren al premi del públic que es 
determinarà per votació popular durant els dies de l’exposició.

 

Exposició de les obres 
 
 Del  18  al  28   d’abril ( ambdós inclosos)  

       
Devolució de les obres no premiades. 
 
 

     Lloc: Biblioteca Municipal de Tordera (del 2 al 13 de maig ) 
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    PREMI “ ESCOLA BRIANXA” ( participació  oberta
    Categoria adults ( majors 18 anys)
 

Premi d’honor “ Escola  Brianxa”
 Premi “Excm Ajuntament de Tordera
 Premi “In memoriam Maria Rosa Matas”
 Premi “Rodríguez Cara”, arquitectes
 Premi “Fira del Ram” a l’obra que millor 
            representi l’ambient de la Fira del Ram

            Premi del públic ( votació 
            valuós obsequi per gentilesa de Joieria Nova

 VII PREMI “MANEL SOLER” ( artistes

 Categoria Adults ( majors 18 anys)

  
Primer premi : 300 euros i trofeu
Segon premi  : 200 euros i trofeu

Categoria juvenil 
 De 15 a 17 anys: 
  

Primer premi: 70 euros i trofeu
 Segon premi:  60 euros i trofeu
 
 D’ 11 a 14 anys: 
  
 Primer premi: 60 euros i trofeu
 Segon premi:  50 euros i trofeu
 
 Categoria infantil 
 De 7 a 10 anys: 
 
 Primer premi: 50 euros en obsequis
 Segon premi:  40 euros en obsequis i trofeu
 
 De 3 a 6 anys: 
  
 Primer premi: 40 euros en obsequis i trofeu
 Segon premi : 30 euros en obsequis i trofeu
        

  

  

 

 

REMI “ ESCOLA BRIANXA” ( participació  oberta ) 
Categoria adults ( majors 18 anys) 

Premi d’honor “ Escola  Brianxa”  600 euros 
Premi “Excm Ajuntament de Tordera  400 euros 

“In memoriam Maria Rosa Matas”        300 euros 
Premi “Rodríguez Cara”, arquitectes  250 euros 

a l’obra que millor  
epresenti l’ambient de la Fira del Ram              250 euros  

 popular) consistent  amb  un  
valuós obsequi per gentilesa de Joieria Nova. 

PREMI “MANEL SOLER” ( artistes  locals) 

Categoria Adults ( majors 18 anys) 

: 300 euros i trofeu 
Segon premi  : 200 euros i trofeu 

Primer premi: 70 euros i trofeu 
Segon premi:  60 euros i trofeu 

Primer premi: 60 euros i trofeu 
Segon premi:  50 euros i trofeu 

Primer premi: 50 euros en obsequis i trofeu 
Segon premi:  40 euros en obsequis i trofeu 

Primer premi: 40 euros en obsequis i trofeu 
Segon premi : 30 euros en obsequis i trofeu 



                             


