XLI Premi Sant Bartomeu de Pintura 2020
L’Ajuntament de Ferreries, amb l’objectiu de fomentar la creació artística, convoca el XLI
Premi Sant Bartomeu de Pintura, d’acord amb les següents
Bases
1. Es pot presentar al XLI Premi Sant Bartomeu de Pintura qualsevol persona, tant de
nacionalitat espanyola com estrangera.
2. El tema de les obres, els materials i les tècniques que s’hi emprin són lliures. Les obres,
que no podran sobrepassar les dimensions de 146x114 (80F), han de ser originals i no
haver estat exposades en cap altre concurs o certamen.
3. Cada concursant pot presentar un màxim de 2 obres, que s'han de lliurar en condicions
de ser penjades.
4. Cada obra ha de dur, al dors i en un sobre tancat, una tarja on figurin el nom, els
llinatges, l’edat, l’adreça, el telèfon de l’autor, a més del títol, la data, l’adreça de correu
electrònic, la tècnica i les mides de l’obra. Al damunt del sobre hi ha de figurar el títol de
l’obra. Les obres no poden anar signades.
5. L’admissió de les obres tindrà lloc a l’Ajuntament de Ferreries (carrer de Sant
Bartomeu, 55) a partir del dia 13 de juliol i fins a les 13.00 hores de dia 7 d’agost de 2020.
Les despeses de transport de les obres van a càrrec del concursant.
6. Tot i que es prendran les mesures adequades respecte de la custòdia i conservació de
les obres presentades, l’Ajuntament no es fa responsable dels danys o dels accidents de
què puguin ser objecte les obres des que es lliurin fins que es tornin.
7. L’Ajuntament, en el marc de les festes patronals, muntarà una exposició pública amb
les obres presentades i procurarà donar cabuda a totes. Tot i això, per raons d’espai o
altres, el jurat podrà fer-ne una selecció. L’obra premiada quedarà en propietat de
l’Ajuntament, que es reserva tots els drets de reproducció i exposició.
Les obres no premiades restaran a disposició dels autors a partir del dia 31 d'agost i fins
al 30 d’octubre. Es podran recollir de l’Ajuntament en horari d’oficina, de 9.00 a 13.00
hores. Si transcorregut un any comptador a partir de l'endemà del període de recollida
fixat no s'ha recollit l'obra no premiada, s'entendrà que l'autor o autora hi renuncia i
quedarà en propietat de l'Ajuntament.
8. L’Ajuntament atorga a la persona guanyadora un únic premi de 2.000 € i una placa
commemorativa. Al mateix temps li donarà l'opció de muntar una exposició a la mateixa
sala d'exposicions del Centre Sociocultural abans de la pròxima convocatòria del premi.
(Ja se'n determinarà la data). L’artista guanyador es compromet a signar l’obra
guanyadora. El premi es pot declarar desert, però en cap cas serà fraccionat, i estarà
subjecte a les retencions fiscals i a les disposicions legals vigents que s’hagin d’aplicar.

9. El jurat estarà constituït per quatre persones qualificades i un regidor de l’Ajuntament,
que actuarà de president. Es proposarà que formi part d’aquest jurat l’artista guanyador de
la convocatòria anterior. El dictamen del jurat es farà públic en un acte que tindrà lloc a la
sala d’exposicions del Centre Sociocultural (carrer del Beat Joan Huguet, 48 1r) en el
transcurs de les festes.
El jurat farà una selecció de sis obres per triar-ne finalment tres, de les quals triarà la
guanyadora i les dues finalistes per a una nova deliberació.
Als autors de les obres finalistes, se’ls donarà l’oportunitat de muntar una exposició
individual a la sala d’exposicions municipal.
El lliurament del premi tindrà lloc després de conèixer el dictamen del jurat. El veredicte es
difondrà a través dels mitjans de comunicació.
10. El fet de presentar obra al Premi Sant Bartomeu de Pintura 2020 suposa acceptar
íntegrament aquestes bases i el veredicte del jurat, que és inapel·lable.
Ferreries, febrer de 2020

