
 

 

Nota de premsa                             
 

 
Obert el termini de presentació d’obres al Premi de pintura 

Ricard Camí, convocat per Unnim Caixa i Unnim BBVA  
 

• El període de recepció de pintures finalitza el 30 d’abril. Les obres seleccionades s’exposaran al 
Centre Cultural Terrassa del 12 de setembre al 14 d’octubre de 2013. 

• Aquest premi forma part de l’acord de col·laboració entre Unnim Caixa i Unnim BBVA, per 
continuar realitzant les activitats més destacades de l’Obra Social.   

 

S’ha obert el termini, fins al 30 d’abril, per a la presentació d’obres a la biennal de pintura Ricard Camí, 
convocada en la tretzena edició per Unnim Caixa i Unnim BBVA. El premi es va instituir l’any 1988 amb 
la finalitat d’estimular la creació pictòrica i de contribuir a la promoció i a la projecció de joves valors. 

El nom de la biennal és un record permanent a la figura de Ricard Camí, president de Caixa Terrassa, qui 
va tenir una especial sensibilitat per la cultura i l’art, i en particular per la pintura. 

La continuïtat d’aquest concurs és possible gràcies a l’acord de col·laboració signat entre Unnim Caixa i 
Unnim BBVA, que té com objectiu continuar donant suport a les principals activitats que es duien a terme 
des de les obres socials de les caixes d’estalvi originàries d’Unnim. 

Referència de les tendències i propostes noves de la pintura actual 

Al llarg dels anys, el Premi s’ha anat introduint en els diferents cercles culturals, artístics i docents del 
nostre país, fins arribar a esdevenir una cita tradicional dins del panorama artístic català i un aparador de la 
pintura actual que pretén ser una referència de tendències i de propostes noves de la plàstica 
contemporània a Catalunya.  

La temàtica i la tècnica utilitzada són de lliure elecció per l’autor qui pot presentar fins a un màxim de 
dues obres, segons estableixen les bases, que estan disponibles a les pàgines web d’Unnim Caixa 
(www.unnimcaixa.cat) i del Centre Cultural Terrassa (www.fundacioct.cat).   

Els artistes tenen l’oportunitat, així, de presentar les seves creacions i a optar a uns premis que comptem 
amb l’incentiu d’una dotació econòmica important: 18.000€ per al guanyador i 6.000€ en el cas de 
declarar-se un accèssit.  
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El jurat del premi està format per persones de prestigi en els àmbits de la crítica, de la història de l’art i de 
l’activitat artística: Francesc Miralles, historiador i crític d’art;  Pilar Vélez, directora dels Museus del 
Disseny Hub Barcelona; Eduard Vives, representant del Centre Cultural de Terrassa i d’Unnim Caixa; 
Carles Taché, director de la Galeria Carles Taché, i Sílvia Muñoz, historiadora i crítica d’art. 

El veredicte del jurat es farà públic el proper 12 de setembre de 2013. Aquest mateix dia s’inaugurarà 
l’exposició de les obres seleccionades al Centre Cultural Terrassa fins al 14 d’octubre de 2013, i seran 
reproduïdes en el catàleg de l’exposició.    

En cada edició, es constata una presència rica de llenguatges i de tècniques, una inquietud innovadora dels 
participants, un bon nivell qualitatiu i una participació d’artistes d’arreu, fet que fa palesa la continuada 
difusió del premi per tot el territori de Catalunya i l’alt interès que desperta en el món de l’art i, 
especialment, entre els joves creadors. 

 
Dades per a la presentació d’obres: 
 
13è Premi Pintura Ricard Camí 
Data lliurament obres: fins al 30 d’abril 2013 
Horari: de dimecres a dissabte de 17h a les 20h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara 340, 08221, Terrassa) 
Més informació: www.unnimcaixa.cat i www.fundacioct.cat 
Contacte: info@fundacioct.cat 
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