
Del 7 al  9 d’octubre de 2016

34è CONCURS DE PINTURA 
1.- Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció serà lliure i gratuïta.
2.- La data del concurs serà el 9 d’octubre de 2016. 
3.- L’artista podrà escollir la tècnica que desitgi per interpretar la seva obra. El format mínim és el 10F 

(55x46 cm). 
4.- Per tal de promoure les inquietuds artístiques de la joventut, s’atorgaran el premi juvenil per a edats 

compreses entre 13 i 18 anys i el premi infantil per als menors de 13 anys. 
5.- S’atorgarà un premi al millor artista local. 
6.- La inscripció dels artistes i el segellat de teles i papers tindrà lloc a la Sala Fontbernat de 9 a 11 del 

matí. Només hi seran admeses les teles blanques o preparades amb una capa de color uniforme.
7.- Les pintures s’hauran de realitzar al natural pels carrers de la vila i terme municipal durant el termini 

fixat. No s’admetran obres fetes a partir de fotografies.
8.- La recepció de les obres es farà a la Sala Fontbernat des de les 13 h fins a les 15 h.
9.- Acabada l’admissió es reunirà el jurat per qualificar les obres presentades. El veredicte del jurat es 

farà públic el mateix diumenge 9 a partir de les 16:30 h a la Sala Fontbernat, on es lliuraran els 
premis. Tot seguit s’obrirà oficialment l’exposició.

10.- Els artistes participants hauran de ser presents al lliurament dels Premis per a recollir-los 
personalment i en mà. Es declararà el premi desert si l’artista premiat és absent a l’esmentat acte 
d’entrega.

11.- A partir del 20 d’octubre totes les obres no premiades hauran de ser retirades de les oficines 
municipals, cada dia de 9 a 2 del migdia, pels seus autors o pels adquiridors que acreditin el seu dret 
mitjançant el resguard de presentació o el rebut corresponent d’adquisició, segons els casos. El 30 
de novembre les obres no reclamades restaran propietat de l’Ajuntament i per tant s’entendrà que 
els autors renuncien a la seva propietat.

12.- El fet de prendre part en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la conformitat 
amb el veredicte del jurat.

13.- Les obres premiades passaran a ser propietat dels Patrocinadors amb tots els drets de reproducció 
i d’imatge.

PREMIS CATEGORIA ADULTS
  1r - 500 euros ANTEX.
  2n - 400 euros IMPREMTA PAGÈS.
  3r - 170 euros PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ A ANGLÈS.
  4t - 150 euros ANGLÈS 2015 AM
  Premi al millor artista local  200 euros ELECTER.

PREMIS JUVENILS (DE 13 A 18 ANYS)
1r  Obsequi valorat en 25 euros gentilesa de L’Artística Belles Arts i 1 esmorzar a Cal Mariner.
2n Obsequi valorat en 15 euros gentilesa de L’Artística Belles Arts i 1 esmorzar a Cal Mariner.
3r  Obsequi valorat en 10 euros gentilesa de L’Artística Belles Arts i 1 esmorzar a Cal Mariner.

PREMIS INFANTILS (MENORS DE 13 ANYS)
1r  Obsequi valorat en 25 euros gentilesa de L’Artística Belles Arts. Obsequi de l’Ajuntament d’Anglès 

i 1 esmorzar a Cal Mariner.
2n Obsequi valorat en 15 euros gentilesa de L’Artística Belles Arts. Obsequi de l’Ajuntament d’Anglès 

i 1 esmorzar a Cal Mariner.
3r  Obsequi valorat en 10 euros gentilesa de L’Artística Belles Arts. Obsequi de l’Ajuntament d’Anglès 

i 1 esmorzar a Cal Mariner.
 

Pack de Benvinguda gentilesa de www.lartistica.cat  a tots els participants.
Patrocinat per: L’Artística Belles Arts.

Col·labora:
Diputació de Girona, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. 
Parròquia Sant Miquel d’Anglès, Geganters i Grallers d’Anglès, Grup de 
Teatre la Bambolina, Llar de Jubilats i Embotits Aulet.  

Patrocinadors: 
Terra Avant, Casa Maret, Antex, Impremta Pagès, Llenyes Rissec, 
L’Artística Belles Arts, Electer i Pastisseria Piferrer.

(Des de l’Ajuntament volem agrair totes les aportacions fetes per 
patrocinadors i col·laboradors).

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Foto portada: Jordi Capdevila



12:00 h. REPIC DE CAMPANES

17:30 h. Església Parroquial CONCERT DE CANT CORAL. Organitzat per la Coral Cors 
Alegres d’Anglès i l’agrupació de Corals de les Comarques de Girona. Gratuït. 

Participen: 

ELS CANTAIRES DE SANT MIQUEL d’Anglès.  Director: Josep M. Quer 
EL COR PARROQUIAL d’Amer. Directora: Susanna Puig 
LA CORAL IPSO LAURO de Bonmatí. Director: Euken I. Ledesma
LA CORAL CORS ALEGRES d’Anglès. Director: Josep M. Quer 

19:30 h. Església Parroquial: ROSARI

20:00 h. Església Parroquial: MISSA VESPERTINA ANTICIPADA. Missa de les Famílies. Amb la 
participació dels CANTAIRES DE SANT MIQUEL. Cant dels goigs i veneració de la Mare de 
Déu del Remei.

21:30 h. La companyia de Teatre amateur de Banyoles, 

 DIVENDRES 7 D’OCTUBRE
22è CONCURS DE RATAFIA
Termini d’admissió fins el divendres 7 d’Octubre.  Entrega a l’Ajuntament 
d’Anglès en horari d’oficines de 9 a 14 h i a la Biblioteca Joaquim Bauxell.

18:00 h HORA DEL CONTE a la Biblioteca Joaquim Bauxell. 

22è CONCURS DE RATAFIA
1.- Poden participar-hi els elaboradors/es de ratafia casolana que ho desitgin.
2.- Cada concursant podrà presentar tantes classes de ratafia com vulgui.
3.- La quantitat mínima per classe de ratafia és d’1/4 de litre per a la qualificació del Jurat. 
4.- La ratafia ha de ser presentada en un envàs de vidre blanc transparent amb un tap de suro. 

Els envasos no es retornaran.
5.- El termini d’admissió de ratafies és el 7 d’octubre de 2016.
6.- Les ratafies s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de 9 a 14 h o a la Biblioteca 

Joaquim Bauxell fins divendres 7 a les 20.00 h.
7.- Cada ampolla de ratafia presentada s’haurà d’acompanyar amb un sobre que contingui el 

nom i cognoms, l’adreça i el telèfon del concursant. 
8.-  Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà la Comissió Organitzadora segons 

el seu lliure criteri. 
9.-  El veredicte del jurat es farà públic el diumenge dia 9 d’octubre a les 16:30 de la tarda a 

la Sala Fontbernat, on es lliuraran els premis. Es declararà el premi desert si el concursant 
premiat és absent a l’esmentat acte d’entrega. 

10.-  La decisió del Jurat és inapel·lable.
11.-  La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. 
12.-  Hi haurà un obsequi per a tots els participants.

PREMIS:
Ir. PREMI: 100€euros = € Ajuntament d’Anglès
2n. PREMI: 75€ euros = € Ajuntament d’Anglès
3r. PREMI: 50€ euros = € Ajuntament d’Anglès

 DISSABTE 8 D’OCTUBRE 
08:00 h X CATALUNYA MOTO TOUR ANGLÈS. Al Pavelló. 

Arribada 19/20 hores. SOPAR i FESTA DE COMIAT 

“Extemporani” La Calamiclown - Sònia Esteba Cat
A Extemporani, hi ha pocs decorats i un vestuari vistós. Hi ha un músic que tecleja 
les històries absurdes i fantasioses de la Calamiclown. Hi ha un altre personatge 
que es troba com peix a l’aigua. I també hi ha la Calamiclown, ingènua, cruel i 
desvergonyida.

08:30 h. Església Parroquial ROSARI

09.00 h. Església Parroquial MISSA EN MEMÒRIA DELS DIFUNTS D’ANGLÈS

09:00 h. A la zona esportiva CURSA DEL CARRILET
Patrocina: TERRA AVANT, CASA MARET. Inscripcions a partir de les 8:00 h. 

11:00 h. Presentació del llibre: REMEDIOS VARO URANGA 
“L’Encontre dels seus dibuixos amb el surrealisme francès” d’Eva 
Cortès i Giner. A la Sala Fontbernat. Amb exposició de dibuixos fets per alumnes 
de l’IES Rafel Campalans. 

12:00 h. Inauguració de la RUTA REMEDIOS VARO. 19 llocs del nostre 
poble documentats gràficament per comprendre l’obra de Remedios Varo. 

TEIATRÒLICS, representarà la divertida comèdia “BLUF” 
Què en sabem dels nostres amics? Ho sabem tot? Segur?
En Joan, en Josep, en Jaume, en Jordi i en Julià, estan convençuts que des que eren 
uns galifardeus la seva amistat és indestructible, estan segurs que cap dels cinc es 
guarda cap as a sota la màniga, estan convençuts que cap d’ells juga brut ...
Tot i trobant-se cada dijous per fer la seva mítica partida de cartes ignoren que en el 
pòker, com a la vida, la jugada més comuna és el bluf!!!

Al final de la representació, amb el número de l’entrada, se sortejaran 
tres lots, gentilesa de: Pastisseria Piferrer, Carnisseria Manel 
i el Celler del Bon Vi.
LLOC: Polivalent de la Burés. 
PREU: 5 euros (venda anticipada Papereria 55 i Ca la Nati)

 DIUMENGE 9 D’OCTUBRE

El 9 d’octubre no et perdis la Cursa del Carrilet d’Anglès on hi haurà 
proves curtes per als més petits i la cursa de 10 km per als grans. Una 
bona oportunitat perquè tant grans com joves puguin passar junts un bon 
dia d’esport. No hi podeu faltar!

09:00 h. Jardins de Can Cendra 

34è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Inscripcions i segellat de les teles i els papers a La Sala Fontbernat 
de 9 a 11 h. 
Recepció de les obres a la Sala Fontbernat de 13 a 15 h.

12:00 h. Església Parroquial: OFICI SOLEMNE, en honor a la Verge del Remei cantada 
per la CORAL CORS ALEGRES de la Llar de Jubilats i amb la presència dels Gegants Miquel i 
Remei. Cant dels goigs i veneració de la Mare de Déu del Remei.

A la sortida BALL DE GEGANTS, amb la colla de 

GRALLERS I GEGANTERS D’ANGLÈS
16:30 h. Sala Fontbernat. LLIURAMENT DE PREMIS
Del 34è Concurs de Pintura Ràpida i 22è Concurs de Ratafia.
L’Exposició també podrà visitar-se els dies 15 i 16 d’octubre d’11 a 13 i de 18 a 20 hores.

17:30 h. Passeig de l’Estació. CASTANYADA i BALL amb el Grup 

SOL DE NIT
Patrocina: Llenyes i fustes RISSEC i HOST COMPUTER
SORTEIG DE PANERES
En cas de pluja la castanyada se celebrarà al Polivalent

19:30 h. Església Parroquial. ROSARI

20:00 h. MISSA CONCELEBRADA pels capellans fills d’Anglès i Cant dels Goigs i veneració
de la Mare de Déu del Remei. 

Horari d’obertura de l’Església: 
Dissabte de 17 a 21 h 
Diumenge de 9 a 21 h

OFERTA D’ATRACCIONS

davant la llar el Cucut

dissabte al matí 2x1


