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IV CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L'AIRE LLIURE 

 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el IV Concurs Puig de Missa de Pintura 

Ràpida, Santa Eulària 2022, amb motiu de les festes patronals de Santa Eulària des Riu, i 

coincidint amb la celebració de la Fira d’Artesania del Puig de Missa.   

 

BASES  

 

1. CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI  

 

Els premis es concediran atenent el valor artístic de l'obra, la seua originalitat, la tècnica 

emprada, els materials utilitzats i la capacitat de transmetre el tema del certamen.  

 

Durant el dia 20 de febrer se celebrarà la Fira d’Artesania del Puig de Missa, fet que 

donarà lloc a escenaris pictòrics variats. L'estil i la tècnica seran lliures i la temàtica ha de 

fer referència al Puig de Missa de Santa Eulària des Riu o a les activitats que hi tenguin 

lloc.  

 

2. PARTICIPACIÓ 

 

Podran participar en aquest concurs totes les persones que hi estiguin interessades, siguin 

majors de 18 anys i presentin sol·licitud dins el termini habilitat en aquestes bases.  

 

3.TERMINI D’INSCRIPCIÓ I NORMATIVA 

 

-Les persones que vulguin inscriure’s hauran de presentar-se a les oficines de Cultura del 

carrer Sant Jaume 72, segon pis, durant el dia 20 de febrer, entre les 9 i les 11 h i portar el 

suport en el qual volen realitzar la seua obra.  

 

-Els suports es marcaran. Els artistes podran començar a treballar una vegada tenguin el 

suport segellat. Només s’acceptarà el suport que tengui el segell amb el distintiu de 

l’Ajuntament. 

 

-Per poder realitzar la inscripció, els participants hauran de portar el seu DNI. 

 

-Cada persona participant haurà d'anar proveïda de tot el material que pugui necessitar 

per al desenvolupament de l'obra i fer-se responsable de la recollida de qualsevol residu 

que es generi en el desenvolupament de l'activitat.  
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-Només s'admetrà una obra per concursant.  

 

-El suport podrà ser un bastidor o un suport rígid que permeti exposar l'obra a la paret 

sense provocar-hi danys. En cas de ser paper, aquest ha d’estar fixat a cartó ploma o 

fusta.  

 

-El fet de presentar-se el dia 20 de febrer en l’horari indicat suposa l’acceptació de la 

totalitat de les bases de la present convocatòria. No es podrà inscriure ningú a partir de 

les 11 h. 

 

-Les obres no es poden signar a la part frontal. Les obres que resultin guanyadores seran 

signades posteriorment. Aquest fet garanteix l’anonimat en el procés de valoració del 

jurat.  

 

5. CELEBRACIÓ DEL CERTAMEN I ENTREGA DE LES OBRES 

 

El certamen se celebrarà el dia 20 de febrer de 2022 als voltants del Puig de Missa. Les 

obres s’hauran d’entregar durant el dia 21 de 8 a 15 h a les oficines de Cultura del carrer 

de Sant Jaume, 72, segon pis. 

 

6. JURAT  

 

El jurat serà designat pel Departament de Cultura i Educació i el Departament de Festes i 

Joventut. El jurat es reserva el dret d’interpretació de les bases del present concurs i de 

resolució dels casos no contemplats, d'acord amb el seu millor criteri. 

El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis que s'estableixen en l'apartat 

següent, si els treballs presentats no reunissin, al seu criteri, els mèrits suficients. 

 

7. DECISIÓ DEL JURAT, PREMIS I ENTREGA DE PREMIS  

 

La decisió del jurat es farà pública el dia 22 de febrer de 2022 a l’acte inaugural de la Sala 

d’Exposicions del carrer Sant Jaume 72, a les 18 h. A aquest acte hi pot assistir tot qui ho 

desitgi. En aquest acte es farà entrega dels premis del IV Concurs de Pintura Ràpida,  i a la 

Sala d’Exposicions es podran veure exposades totes les obres de les persones participants 

fins al dia 4 de març de 2022. L’horari de l’exposició serà de 10 a 13.30 h i 16.30 a 19:30 h 

de dimarts a dissabte. 

Les obres premiades passaran a formar part de la col·lecció de l’Ajuntament de Santa 

Eulària des Riu; la resta podran ser retirades el 5 de març. 
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S'estableixen els premis següents:  

 

1r- 550 €  

2n- 450 €  

3r- 350 €  

4t-250 € 

Premi especial al millor colorit – 150 € 

Premi especial a l’originalitat – 150 € 

 

Els premiats han d’anar a cobrar els premis a les oficines de tresoreria (carrer de Marià 

Riquer Wallis n. 4, segona planta) en un termini de 15 dies. 

 

 

Informació sobre protecció de dades. El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament 

de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs de Pintura 

Ràpida 2022. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar 

en el concurs esmentat. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les 

disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats 

nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a 

sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat i la 

limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, 

núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una 

reclamació davant l’autoritat de control. 

 


