Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Fira de la Garrofa

18è Concurs de Pintura de Jesús – Any 2019
BASES
L’EMD de Jesús convoca el 18è Concurs de Pintura de Jesús obert a totes les
pintores i pintors que hi vulguin participar.
S’hi convoquen quatre categories amb una temàtica única: el món del camp, de
l’oli i de la garrofa.
_____________________
Categoria Infantil
Reservada exclusivament per als alumnes de 1r fins a 4t de Primària.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades són lliures.
PREMIS:
-

1r premi: Obsequi i diploma.
2n premi: Obsequi.
3r premi: Obsequi.
Premi especial Fira de l’Oli: Obra de temàtica relacionada amb qualsevol
aspecte de la Fira. Obsequi patrocinat per Muniatto Xou.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran retornades.
Categoria Jove
Reservada exclusivament per als alumnes de 5è de Primària fins a 1r Cicle
d’ESO, en les modalitats de dibuix i pintura.
La tècnica és lliure.
PREMIS:
Dibuix
- 1r Premi: Lot de material de dibuix i diploma.
- 2n Premi: Obsequi.
- 3r Premi: Obsequi.
Pintura
- 1r Premi: Lot de material de pintura i diploma.
- 2n Premi: Obsequi.
- 3r Premi: Obsequi.
Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran retornades.

Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Fira de la Garrofa

Els premis de les categories Infantil i Jove seran patrocinats per:
Electrodomèstics Altadill, Gascó Joguines, GIS, La Galeria, Merceria la Mallén,
Nati dolços & festa, Offi Complet, Primitivo Conesa i Sports Fevi.
Categoria Sènior
Reservada exclusivament per als alumnes de 2n Cicle d’ESO, en les modalitats
de dibuix i pintura.
La tècnica és lliure.
PREMIS:
Dibuix
- 1r Premi: Diploma i obsequi patrocionat per Opticalia Jesús.
Pintura
- 1r Premi: Diploma i obsequi patrocionat per Opticalia Jesús.
Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran retornades.
El jurat d’aquestes tres categories estarà format per artistes de la nostra
població.
Categoria General
Reservada per als participants majors de 16 anys (que ja els hagin complit en el
moment del lliurament dels premis), tant de Jesús com d’altres poblacions.
PREMI:
1r Premi – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 500€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 150€ patrocinats per Royes.
PREMI ARTISTA LOCAL:
1r Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 300€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 150€ patrocinats per Materials Gisbert.
Les dues obres guanyadores del primer premi passaran a formar part del fons
d’art de l’EMD.

Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Fira de la Garrofa

Condicions Generals de participació:























S’admetran dues obres per artista com a màxim. En el cas de la pintura,
les obres estaran muntades sobre suport sòlid i emmarcades amb
motllura senzilla o llistó de fusta. En el cas del dibuix, sobre paper
protegit amb vidre.
Atenció! Tots els quadres han de portar les femelles –ja clavades– per
poder-los penjar.
El tema ha de tractar específicament el món del camp, de l’oli i de la
garrofa. La tècnica és lliure.
Les obres es presentaran signades, i s’hi adherirà la butlleta “C” que hi
ha al tríptic de les bases, amb totes les dades que s’hi demanen. A més,
serà necessari presentar còpia del DNI.
Serà condició indispensable que les obres presentades no hagin estat
premiades en cap altre concurs.
S’acompanyarà una fotografia de cada obra presentada, així com un
breu currículum de l’autor/a.
Un cop realitzada la valoració de la Categoria General, amb tots els
artistes locals que s’hagin presentat i que així ho hagin fet constar a la
butlleta de participació, es realitzarà una segona valoració per tal
d’establir el Premi Artista Local.
Els premis no seran divisibles.
El termini d’admissió de les obres serà fins a les 13.00h del dimarts 5 de
febrer de 2018. Caldrà lliurar-les a nom de l’EMD de Jesús i a l’adreça
Plaça pati de la Immaculada, 1 - 43590, Jesús.
Amb el conjunt de les obres rebudes es farà una exposició durant la
celebració de la Fira de l’Oli.
El lliurament del premis s’efectuarà el dissabte 23 de febrer, dintre dels
actes de celebració de la XXIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i
III Fira de la Garrofa.
El jurat estarà format per artistes de vàlua reconeguda i la seua decisió
serà inapel·lable.
L’EMD de Jesús tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres
rebudes, però no es farà responsable de les possibles pèrdues o
desperfectes que es puguin produir durant el transport.
Les obres no premiades es podran recollir en finalitzar l’exposició, que
durarà fins al 18 de març de 2018. A partir dels 3 mesos de la cloenda, si
les obres no s’han passat a recollir formaran part del patrimoni de l’EMD
de Jesús.
El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases, la conformitat
amb la decisió del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació legal.
Per a més informació, podeu dirigir-vos a l’EMD de Jesús (977 500 735 /
emd@jesus.cat).

19è Concurs de Pintura de Jesús – Any 2019
BASES
L’EMD de Jesús convoca el 19è Concurs de Pintura de Jesús obert a
totes les pintores i pintors que hi vulguin participar. La temàtica ha
d’estar relacionada amb el món de l’oli, la garrofa i la ruralia.
S’hi convoquen quatre categories.

Categoria Infantil
Reservada exclusivament per als alumnes des 1r fins a 4t de
Primària.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades són lliures.
PREMIS:
-

1r premi: Obsequi i diploma.
2n premi: Obsequi.
3r premi: Obsequi.
Premi especial Fira de l’Oli: Obra de temàtica relacionada
amb qualsevol aspecte de la Fira. Obsequi patrocinat
per Muniatto Xou.

Categoria Jove

Categoria Sènior

Reservada exclusivament per als alumnes de 5è de Primària fins
a 1r Cicle d’ESO, en les modalitats de dibuix i pintura.
La tècnica és lliure.

Reservada exclusivament per als alumnes de 2n Cicle, en les
modalitats de dibuix i pintura.
La tècnica és lliure.

PREMIS:
Dibuix
Pintura
-

PREMIS:
Dibuix
- 1r Premi: Diploma i obsequi patrocinat per Opticàlia
Jesús.
Pintura
- 1r Premi: Diploma i obsequi patrocinat per Opticàlia
Jesús.

1r Premi: Lot de material de dibuix i diploma.
2n Premi: Obsequi.
3r Premi: Obsequi.
1r Premi: Lot de material de pintura i diploma.
2n Premi: Obsequi.
3r Premi: Obsequi.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran
retornades.
Els premis de les categories Infantil i Jove seran patrocinats per:
Electrodomèstics Altadill, Gascó Joguines, GIS, La Galeria,
Merceria la Mallén, Nati dolços & festa, Offi Complet, Primitivo
Conesa i Sports Fevi.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran
retornades.
El jurat d’aquestes tres categories estarà format per artistes de la
nostra població.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran
retornades.
19è CONCURS DE PINTURA DE JESÚS
ANY 2019
Núm. _______
B. BUTLLETA DE RESGUARD
(Exemplar per a l’autor)
Nom i cognoms ________________________________________________
Data de naixement _________________Telèfon _______________________
Domicili _____________________________________________________
Població __________________ CP _________Província ________________
Títol de l’obra _________________________________________________
Forma de trametre ______________________________________________
L’obra esmentada a la butlleta s’ha rebut el dia d’avui.
Categoria_____________________________________________________
Jesús ___ de_____________ de 2019
De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud s'incorporaran al fitxer
“Gestió de serveis municipals” titularitat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Jesús, amb la finalitat de la gestió d'usuaris dels serveis municipals. Les dades de
caràcter personal que sol·licitem són necessàries per a la gestió de la vostra
sol·licitud, per la qual cosa cal que empleneu els diferents camps, ja que en cas
contrari ens serà impossible atendre degudament la vostra sol·licitud. Com a persona
interessada podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de
cancel·lació i, si escau, d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una
sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat,
a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, plaça Immaculada, 1. 43590 Jesús.
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Núm. _______
A.
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
(Exemplar per a l’EMD de Jesús)
Nom i cognoms _________________________________ Edat ________
Data de naixement _________________Telèfon ____________________
Domicili _____________________________ E-mail________________
Població __________________ CP _________Província _____________
Títol de l’obra _______________________________________________
Valoració de la mateixa ________ Tècnica _________________________
Mides ____________Forma de trametre __________________________
Categoria___________________ Curs Escolar _____________________
Participació Categoria Local: Sí No

Núm. _______
C. BUTLLETA D’INDENTIFICACIÓ
(Exemplar per adherir a l’obra)
Nom i cognoms ________________________________________________

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que
les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud
s'incorporaran al fitxer “Gestió de serveis municipals” titularitat de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Jesús, amb la finalitat de la gestió d'usuaris dels
serveis municipals. Les dades de caràcter personal que sol·licitem són
necessàries per a la gestió de la vostra sol·licitud, per la qual cosa cal que
empleneu els diferents camps, ja que en cas contrari ens serà impossible
atendre degudament la vostra sol·licitud. Com a persona interessada podreu
exercir gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i, si
escau, d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una sol·licitud
per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, plaça Immaculada, 1. 43590
Jesús.

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud s'incorporaran al fitxer
“Gestió de serveis municipals” titularitat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Jesús, amb la finalitat de la gestió d'usuaris dels serveis municipals. Les dades de
caràcter personal que sol·licitem són necessàries per a la gestió de la vostra
sol·licitud, per la qual cosa cal que empleneu els diferents camps, ja que en cas
contrari ens serà impossible atendre degudament la vostra sol·licitud. Com a persona
interessada podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de
cancel·lació i, si escau, d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una
sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat,
a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, plaça Immaculada, 1. 43590 Jesús.

Telèfon ______________________________________________________
Títol de l’obra _________________________________________________
Tècnica pictòrica utilitzada ________________________________________
Mides Valoració ________________________________________________
Categoria_____________________________________________________

Categoria General
Reservada per als participants majors de 16 anys (que ja
els hagin complit en el moment del lliurament dels
premis), tant de Jesús com d’altres poblacions.
PREMI GENERAL:
1r Premi – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 500€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 150€ patrocinats per Royes.
PREMI ARTISTA LOCAL:
1r Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 300€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2019.
Diploma i 150€ patrocinats per Materials Gisbert.
Les dues obres guanyadores del primer premi passaran a
formar part del fons d’art de l’EMD.

Condicions Generals de participació:
 S’admetran dues obres per artista com a màxim. En el
cas de la pintura, les obres estaran muntades sobre
suport sòlid i emmarcades amb motllura senzilla o
llistó de fusta. En el cas del dibuix, sobre paper
protegit amb vidre.
Atenció! Tots els quadres han de portar les femelles –
ja clavades– per poder-los penjar.
 El tema ha de tractar específicament el món del camp,
de l’oli i de la garrofa. La tècnica és lliure.
 Les obres es presentaran signades, i s’hi adherirà la
butlleta “C” que hi ha al tríptic de les bases, amb
totes les dades que s’hi demanen. A més, serà
necessari presentar còpia del DNI.
 Serà condició indispensable que les obres
presentades no hagin estat premiades en cap altre
concurs.

 S’acompanyarà una fotografia de cada obra
presentada, així com un breu currículum de
l’autor/a.
 Un cop realitzada la valoració de la Categoria
General, amb tots els artistes locals que s’hagin
presentat i que així ho hagin fet constar a la
butlleta
de participació, es realitzarà una segona
valoració per tal d’establir el Premi Artista Local.
 Els premis no seran divisibles.
 El termini d’admissió de les obres serà fins a les
13.00h del dimarts 5 de febrer de 2019. Caldrà
lliurar-les a nom de l’EMD de Jesús i a l’adreça
Plaça Pati de la Immaculada, 1 - 43590, Jesús.
 Amb el conjunt de les obres seleccionades es farà
una exposició durant la celebració de la Fira de
l’Oli.
 El lliurament del premis s’efectuarà el dissabte
23 de febrer, dintre dels actes de celebració de la
XXIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i III Fira de
la Garrofa.
 El jurat estarà format per artistes de vàlua
reconeguda i la seua decisió serà inapel·lable.
 L’EMD de Jesús tindrà cura de la conservació i
vigilància de les obres rebudes, però no es farà
responsable de les possibles pèrdues o
desperfectes que es puguin produir durant el
transport.
 Les obres no premiades es podran recollir en
finalitzar l’exposició, que durarà fins al 15 de
març de 2019. A partir dels 3 mesos de la
cloenda, si les obres no s’han passat a recollir
formaran part del patrimoni de l’EMD de Jesús.
 El fet de participar suposa l’acceptació
d’aquestes bases, la conformitat amb la decisió
del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació
legal.
 Per a més informació, podeu dirigir-vos a l’EMD
de
Jesús
(977
500
735
/
emd.jesus@altanet.org).
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