Més informació a:

Dibuix
Pintura
Ceràmica
Escultura
Fotografia
Il·lustració digital
PREMIS
Pintura 				
Primer premi: 650 euros i placa		
Segon premi: 200 euros i placa		
Tercer premi: 100 euros i placa
Premi local: 300 euros i placa
Premi juvenil: placa i material valorat en 100 euros
Dibuix
Primer premi: 650 euros i placa
Segon premi: 200 euros i placa		
Premi juvenil: placa i material valorat en 100 euros
Ceràmica 					
Primer premi: 650 euros i placa
Segon premi: 200 euros i placa		
Tercer premi: 100 euros placa
Premi juvenil: placa i material valorat en 100 euros

Escultura
Primer premi: 650 euros i placa		
Segon premi: 200 euros i placa		

BASES
Adults
i Joves

39a

Mostra
Artística
Sant Raimon de
Penyafort

Fotografia
Primer premi: 400 euros i placa
Segon premi: 150 euros i placa
Premi juvenil: placa i material valorat en 100 euros
Il·lustració digital
Primer premi: 300 euros i placa
Segon premi: 100 euros i placa
Premi juvenil: placa i material valorat en 100 euros

Santa Margarida i els Monjos

BASES
39a MOSTRA ARTÍSTICA
SANT RAIMON DE PENYAFORT

L’Ajuntament de
Santa Margarida i els
Monjos organitza la
Mostra Artística Sant
Raimon de Penyafort
que comprèn sis
modalitats: dibuix,
pintura, ceràmica,
escultura, fotografia
i il·lustració digital,
amb una categoria
per a joves de 12 a 17
anys en les modalitats
de dibuix, pintura,
ceràmica, fotografia i
il·lustració digital.

Totes les persones interessades en el món de l’art podran
participar a qualsevol d’aquestes modalitats.
Les obres que es presentin hauran de ser originals i inèdites del propi autor/a. No s’acceptaran obres presentades en
edicions anteriors de la Mostra.
Els temes de les obres, així, com la tècnica utilitzada són
completament lliures.
Presentació de les obres:

Dibuix: els dibuixos hauran de fer 20x30 cm com a mínim

i 42x60 cm com a màxim. Les obres es presentaran protegides amb vidre o acetat i els treballs hauran d’estar fets a
partir de les tècniques de dibuix manual.

Pintura: les pintures hauran de fer 30x30 cm com a mí-

nim i 100x100 cm com a màxim. Els materials a utilitzar hauran de tenir un relleu màxim de 2 cm i els treballs hauran
d’estar fets amb tècniques pictòriques.

Escultura i ceràmica: s’acceptaran obres de totes mi-

des i materials.

Fotografia: les fotografies hauran de fer 30x40 cm com
a mínim i 50x60 cm com a màxim. Les obres es presentaran
impreses sobre un suport rígid d’aproximadament de 0,50
cm de gruix com mínim i d’1 cm com màxim. No s’acceptaran obres emmarcades en vidre. Addicionalment s’haurà
d’adjuntar un llapis de memòria amb les fotografies en format JPG amb resolució mínima de 300 dpi.
Il·lustració digital: les il·lustracions digitals hauran de

fer 30x40 cm com a mínim i 50x60 cm com a màxim. Les
obres es presentaran sobre un suport rígid d’aproximadament de 0,50 cm de gruix com mínim i d’1 cm com màxim.
No s’acceptaran obres emmarcades, ni amb vidre. Addicionalment s’entregarà un llapis de memòria amb la imatge
amb JPEG, CMYK i 300 ppp.
Cada participant podrà aportar a la Mostra un màxim de
dues obres per a cada modalitat en què participi i podrà
prendre part com a màxim en dues modalitats. Si es vol, es
podrà indicar el títol i una breu explicació que acompanyarà
l’obra en la seva exposició.

Presentació de les obres del 12 al 16 de desembre de 2022
Totes les obres, especialment les de pintura, es presentaran
sense emmarcar o amb un senzill marc de llistó de màxim
2 cm. No podran anar signades i s’identificaran un cop es
lliurin a la Casa de Cultura Mas Catarro.
Per participar a la Mostra Artística caldrà emplenar un formulari d’inscripció que trobareu al web de l’ajuntament. En
cas, de tenir dificultats per emplenar el formulari telemàtic
us podeu adreçar a la Casa de Cultura Mas Catarro durant
el període de lliurement de les obres per formalitzar la vostra inscripció.
Les obres es lliuraran a la Casa de Cultura Mas Catarro
(av. Mas Catarro, s/n de Santa Margarida i els Monjos telèfon 680879647 -tardes), del dia 12 al 16 de desembre
de dimarts a divendres de 15 a 20 h i el 15 de desembre de
2022 de 10 a 13 h. En el moment de dipositar les obres es
farà lliurament d’un resguard.
Els premis que s’atorgaran inclouen la dotació econòmica
corresponent i l’opció de realitzar una exposició monogràfica amb diferents obres de l’autor/a que ha obtingut el premi, amb la possibilitat de venda de les mateixes. Aquests
premis estan subjectes a la retenció fiscal vigent.
El jurat podrà establir la concessió d’accèssits si ho creu
convenient. Els accèssits consistiran en un diploma + lot de
productes locals. Així mateix el jurat podrà declarar desert
algun dels premis, si així es considera oportú (per exemple
el fet que no hi hagi un mínim de 3 obres per modalitat).
El premi ESPECIAL per a cada categoria s’atorgarà per votació popular per part dels infants i joves de les escoles del
municipi. La dotació serà una placa + lot de productes local.
Cap participant podrà rebre més d’un premi per modalitat,
a excepció del premi ESPECIAL per votació popular perquè
no té dotació econòmica.
Si una persona premiada en la modalitat de pintura, ja
ha obtingut un premi amb dotació econòmica, quedarà
directament fora de l’opció a premi com a LOCAL de la
mateixa modalitat.

Tots els primers premis quedaran en poder del Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
Les obres restants es podran retirar a partir del dia 6
de febrer i fins al dia 17 de febrer del 2023. Les obres no
retirades dins aquest termini quedaran en poder de l’organització.
L’exposició de totes les obres presentades es farà per diferents espais de la Casa de Cultura Mas Catarro, a l’avinguda de Mas Catarro, s/n de Santa Margarida i els Monjos. La
Mostra s’obrirà al públic el 13 de gener a les 19 h amb un
acte d’inauguració, el veredicte del jurat i l’acte de lliurament de premis, es farà el 27 de gener a les 19 h i l’exposició restarà oberta fins al 3 de febrer.
L’horari d’obertura de l’exposició serà els dilluns de 18 a 21 h,
de dimarts a divendres de les 15 a les 21 h i com a excepció
s’obrirà el diumenge 15 de gener de 10.30 a 13.30 h a la Casa
de Cultura Mas Catarro.
Totes les obres presentades podran ser reproduïdes per l’organització en suports gràfics, audiovisuals o publicades per
les xarxes socials, sempre citant el nom de l’autoria.
El jurat qualificador estarà format per persones del món de
l’art i la cultura. El seu veredicte serà inapel·lable.
L’organització de la Mostra posarà el màxim zel en el tractament de les obres rebudes. No es fa, però, responsable
de la integritat de les obres davant danys fortuïts i involuntaris. Així com es reserva el dret de no admetre obres que
no responguin a algun dels requisits establerts per a cada
modalitat.
La participació a la Mostra suposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no recollit en aquestes
bases serà resolt pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos.

