47è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “JOSEP MARTÍ ROCA”
19 D’AGOST DE 2018 – LA SÉNIA
• BASES DEL CONCURS
· Participants: Tots els artistes que ho desitgen, majors de 14 anys, incloent si els
compleixen en la mateixa data de la celebració del concurs.
· Pintura Ràpida:
El tema serà, obligatòriament, paisatges urbans i no urbans circumscrits a la Vila de
La Sénia i el seu terme municipal, inclosa tota la vall del riu Sénia. Es podran
presentar obres de les següents tècniques: Oli acrílic, Aquarel·la o Dibuix.
· Pintura Seca:
Cada artista podrà concórrer amb un quadre de la seva producció que haurà de
lliurar en el moment de la inscripció. En aquest apartat no és obligatòria la
presència del pintor (l’obra pot ser enviada a ports pagats o a través d’una persona
autoritzada). Podran presentar-se obres de qualsevol tècnica i de tema lliure.
· Presentació:
Les obres poden anar protegides amb un llistó. No s’acceptaran obres
emmarcades. Totes les aquarel·les i els dibuixos hauran d’anar sobre suport dur.
· Dimensions recomanables oli acrílic:
Mínim 65 x 80 cm.
· Dimensions recomanables aquarel·la i dibuix:
Mínim 50 x 65 cm.
· Concentració: Ajuntament de la Sénia
· Hora i dia: De 08.00 h a 09.00 del matí del dia 19 d’agost, en què es posarà el
segell a les teles. El lliurament de les obres acabades es farà entre les 13 i 14 hores
del mateix dia, al Centre Marcel·lí Domingo. Es donarà un rebut a l’autor del quadre
al moment del lliurament.
· Exposició: Les obres restaran exposades a la Sala Central del Centre Marcel·lí
Domingo, fixant-se la inauguració i el lliurament de premis per al mateix dia 19, a
les 19.30 hores, al Centre Marcel·lí Domingo i la data de clausura i recollida de
quadres per al diumenge dia 26 d’agost. L’artista podrà fixar el preu de venda al
dors de la seva obra, en el cas de no ser premiat el quadre, per si hi haguessin
interessats en la seva compra.
· Tots els patrocinadors que així ho desitgin hauran de retirar les seves
corresponents obres el diumenge 26 d’agost entre les 18 i les 20 h, o bé durant tot
el mes de setembre de 2018 a la Biblioteca Municipal.
·A tots els participants se’ls facilitarà un tiquet per al dinar que tindrà lloc a les 14 h al
lloc indicat (caldrà presentar el tiquet a l’hora del dinar)
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JURAT
· Hi haurà un Jurat Qualificador Competent i la seva decisió serà inapel·lable.
-

President:
Pascual Gimeno Montalar
Regidor de Cultura : David Capitan Cano

-

Secretari

- Vocals:

Secretari de la Corporació Municipal
Victòria Almuni Balada
Anna Bellaubí Sánchez
Elena Blesa Cábez
Eva Garcia Lleixà
Félix Mas Hernández
Katy Ortiz Pallarés
Javier Querol Bel
José Tamarit Hernández
Francesc Viadel Caparrós

A judici dels membres del jurat, qualsevol premi podrà ser declarat desert.
El/la pintor/a guanyador/a del premi especial “Ajuntament de la Sénia” de l’any
anterior serà, sempre que ho desitgi, el president del jurat i en tot cas no podrà
participar a l’any següent d’haver guanyat, com a concursant.
CLÀUSULES ADDICIONALS
- El pagament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària dins dels
15 dies següents al de la celebració del concurs. A tal efecte caldrà presentar
document de sol·licitud de transferència bancària degudament complimentat o
equivalent (original llibreta bancària o certificat de titularitat del compte) i certificat
d’estar al corrent de les obligacions tributàries o autorització per fer l’Ajuntament les
comprovacions pertinents.
- Els drets de les obres premiades seran a favor de les entitats patrocinadores en
cessió exclusiva, amb els drets que es reconeixen a la Llei de Propietat Intel·lectual
(RDL 1/96)
- Les obres no premiades es podran recollir pel pintor o persones degudament
autoritzades, durant tot 1 any a la Biblioteca Municipal, en horari d’atenció al públic.
Mitjançant el rebut que es lliurarà a l’autor del quadre al moment del lliurament i
previ avís. Passat aquest termini, les obres no recollides passaran a propietat de
l’Ajuntament.
- Les reclamacions contra les bases, la seva aplicació o el desenvolupament del
concurs seran resoltes per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Sénia.
- La inscripció dels participants al concurs comporta l’acceptació de les bases.
- La difusió d’aquestes bases, mitjançant l’oportú opuscle i mitjans telemàtics seran
elements suficients per entendre’s la publicitat de les mateixes.
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PREMIS AJUNTAMENT
PREMI ESPECIAL Ajuntament de la Sénia (paisatges urbans i del terme de la Sénia)
.................................................................................................. 1.500 €
PREMI LOCAL “Joan lo del Trull” ............................................... 200 €
PREMIS PRIVATS
PINTURA RÀPIDA
OLI-ACRÍLIC
1r David Gascó ....................................................... 530€
2n Carns Querol .................................................... 500€
AQUAREL·LA
1r Sàmper Sabaté ................................................
2n Stock Plus, S.L. ...............................................
3r Hostal Casa Manolo ........................................
4t Blagimar@.......................................................
5è Estació de Servei la Sénia..............................

300€
250€
200€
150€
150€

DIBUIX
1r Guàrdia Taller Mobles S.A. ................................ 200€
2n Farmàcia M. José Mestre Bellaubí .................... 170€
3r. Bar Punt de Trobada Sénia................................. 150€
PINTURA SECA
1r Lluís Escuder Monfort ....................................... 400€
2n Controlpack Systems, S.L. ............................... 370€
3r Gimeno Prades.................................................. 350€

NOTES:
Als primers classificats de cada grup se’ls lliurarà un trofeu
Els quadres presentats a la categoria de pintura seca, no poden optar al premi de
l’Ajuntament de categoria especial.
Aquests premis estaran subjectes a les retencions legalment establertes en concepte d’IRPF.
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Ajuntament de la Sénia
Regidoria de Cultura

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

PATROCINEN:

Lluís Escuder Monfort
Controlpack Systems, S.L.
David Gascó
Carns Querol
Sàmper-Sabaté
Stock Plus, S.L.
Hostal Casa Manolo
Estació de Servei La Sénia
Guàrdia Taller Mobles S.A.
Farmàcia M. José Mestre Bellaubí
Bar Punt de Trobada
Blagimar@
Gimeno Prades
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
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