X FIRA D’ARTESANIA DE LA FUSTA I MOBLE DE LA SÉNIA
BASES VI PREMIS D’ARTESANIA DE LA FUSTA I DEL MOBLE A LA SÉNIA
L’Ajuntament de la Sénia i l’Associació Artesania de la Sénia convoquen els VI
Premis d’Artesania de la Fusta i del Moble a la Sénia.

PARTICIPANTS
Podran participar els artesans i les artesanes que desenvolupin la seua activitat
artesanal al voltant de la fusta, tant a títol individual, com col·lectiu o empresarial, i
que estiguin presents com a expositors a la Fira d’Artesania de la Fusta i del Moble de
la Sénia en la present edició.

PECES PARTICIPANTS
Cada expositor pot presentar una peça a concurs, realitzada total o parcialment
en fusta. No podran participar les peces premiades en altres concursos o convocatòries
anàlogues. Les peces presentades a concurs han d’estar realitzades pel mateix artesà
que les presenta. Qualsevol indici que faci pensar al jurat que l’obra no correspon a
l’expositor que la presenta comportarà l’anul·lació de la sol·licitud de participació.

MODALITATS
L’organització adjudicarà premis en tres modalitats diferenciades:
- Premi a la Millor Peça Artesana 2018, patrocinat per l’Ajuntament de la Sénia.
o Dotació: 1.000 €
o Participants: tots els expositors presents a la Fira de 2018.
o Decisió: jurat 2018, format per un representant de l’Associació Artesania
de la Sénia, un representant de l’Ajuntament de la Sénia, un
representant del Campus Extens de la URV a la Sénia i dos experts en
artesania, convidats per la Associació Artesania de la Sénia.
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o Criteris de valoració de la peça: correcta execució de l’ofici, bona
presentació, qualitat en els acabats, equilibri entre la forma i la funció
de l’objecte i creativitat aplicada.
o Presentació de les peces:
Abans del dia 1 d’octubre de 2018 cada expositor haurà d’enviar un
correu electrònic a artesanialasenia@hotmail.com on s’indiquin les
característiques de la peça a presentar (nom de la peça, autor, any de
realització, foto, dimensions i breu descripció) per preparar l’exposició
de les peces seleccionades. El dia 20 d’octubre, abans de les 11h, es farà
l’exposició de les peces seleccionades.
o Lliurament del premi i exposició de les peces seleccionades: dia 20
d’octubre a les 19h.
-

Premi al la Millor Peça Artesana Local 2018, patrocinat pel Campus Extens de
la URV a la Sénia.
o Dotació: 200 €
o Participants: tots els expositors locals presents a la Fira 2018.
o Decisió: votació popular a l’estand de Turisme de la Sénia, fins les 18h.
o Criteris de valoració: votació popular dels visitants de la Fira 2018.
o Presentació de les peces: en el mateix estand de cada expositor el dia 20
d’octubre, abans de les 11h.
o Lliurament del premi i exposició de les peces seleccionades: dia 21
d’octubre a les 19h.

-

Premi dels Artesans 2018, patrocinat per l’Associació Artesania de la Sénia.
o Dotació: 200 €
o Participants: tots els expositors presents a la Fira de 2018
o Decisió: votació dels expositors durant el dia 21 d’octubre, abans de les
16h.
o Criteris de valoració: artesà o artesana que millor representi els valors
de l’artesania, aconseguint una notable distinció entre els seus
companys, cercant l’excel·lència en l’ofici i l’originalitat en les seues
obres.
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o Presentació: en el mateix estand durant tota la Fira.
o Lliurament del premi i exposició de les peces seleccionades: dia 21
d’octubre a les 19h.

DECISIÓ DEL JURAT
En el cas del Premi a la Millor Peça Artesana 2018, el procediment de votació
serà per una valoració en l’escala de l’1 al 5, seguint els criteris de valoració abans
esmentats. Una vegada es faci públic el veredicte, es lliurarà a tots els participants una
còpia del resultat de la votació del jurat corresponent a l’obra guanyadora.
D’acord amb les circumstàncies de les peces participants, l’organització podrà
modificar la quantia dels premis o declarar-los deserts. Els veredictes dels tres premis
seran inapel·lables i es faran públics en les dates i hores indicades a la mateixa Fira.

DIPÒSIT DE LES OBRES PREMIADES
Les obres premiades per l’Ajuntament de la Sénia i pel Campus Extens URV a la
Sénia passaran a ser propietat d’aquestes institucions per a ser exhibides com a tals.
Les obres participants no premiades podran ser retirades pels autors en finalitzar la fira
el dia 21 d’octubre, dirigint-se a la mateixa persona responsable de la recepció
d’expositors al recinte firal, a l’estand de Turisme de la Sénia. Les obres no recollides
passaran a ser propietat de l’Ajuntament de la Sénia, que en decidirà la destinació més
convenient.

PARTICIPACIÓ
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de les
altres resolucions no previstes que l’organització determini.

OBLIGACIONS FISCALS
Els premis atorgats estan sotmesos a les retencions fiscals legalment
establertes.
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L’Ajuntament de la Sénia i l’Associació Artesania de la Sénia es reserven el dret a
prendre qualsevol decisió que no estigui regulada en aquestes bases.
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