
 
AJUNATMENT DE SANT MATEU 

 

XIV CERTAMEN DE PINTURA ‘VALENTÍ MONTOLIU’ 

SANT MATEU 2009 
 

L’Ajuntament i el Patronat de Cultura de Sant Mateu convoquen la XIV edició del Certamen de 

Pintura ‘Valentí Montoliu’ que se celebrarà el dia 9 de maig de 2009. 

 

BASES: 
 

1. Podran participar tots aquells pintors majors de 16 anys espanyols i estrangers. 
2. S’estableixen dos apartats dins del Certamen: Pintura Ràpida i Pintura Lliure. 
3. La inscripció serà gratuïta. El termini estarà obert des del 20 d’abril i fins el 9 de maig a 

les 13.30 hores. Podrà realitzar-se mitjançant la butlleta disposada a tal efecte la qual 

podrà portar-se junt al quadre o remetre’s a: 

Ajuntament de Sant Mateu – Patronat de Cultura 

C/ Historiador Betí, 10 

12170, Sant Mateu 

Tf. 964 41 63 60 / Fax 964 41 61 29 

Correu electrònic: patronatcultura@santmateu.com 

 

PINTURA RÀPIDA: 
 

4. El concurs en l’apartat de Pintura Ràpida se celebrarà el dia 9 de maig de 2009 a partir 
de les 8.30 hores i fins les 13.30 hores. 

5. La temàtica del concurs de Pintura Ràpida tindrà com a motiu el poble de Sant Mateu i 
el seu terme municipal (paisatges, patrimoni, gents…). 

6. Les obres es realitzaran sobre suport de tela, taula o paper. El format no deu ser inferior 
a 70 per 50 centímetres. Les obres es presentaran sense emmarcar, quedant admeses 

totes les tècniques estilístiques. Els participants deuran dur tot el material necessari per 

al desenvolupament de la seua obra, inclòs el cavallet per a la posterior valoració per 

part del Jurat. 

7. El suport en blanc serà segellat el dia del concurs a partir de les 8.30 hores en les taules 
de l’organització, situades a l’Ajuntament. Un cop finalitzat este tràmit podran iniciar el 

seu treball. 

8. El Certamen es donarà per finalitzat a les 13.30 hores, devent presentar-se els 
concursants amb la seua obra finalitzada abans de les 14 hores en el punt de partida (el 

mateix Ajuntament) per a l’estudi i qualificació de la mateixa. Les obres es presentaran 

sense firma. Els concursants només podran presentar una obra. 

 

PINTURA LLIURE: 
 

9. Les obres podran realitzar-se sense cap limitació de materials o d’estil pictòric. La 
temàtica de les obres serà lliure. 

10. Cada concursant podrà presentar un màxim de dos obres. 
11. La presentació de les obres podrà efectuar-se fins el mateix dia 9 de maig a les 13.30 

hores, en les dependències de l’Ajuntament de Sant Mateu. 

 

 

12. S’estableixen els següents premis: 
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a. Pintura lliure: 
i. Primer premi: 1.000 € 
ii. Premi Categoria Local: 300 € 

b. Pintura ràpida: 
i. Premi oli i acrílic: 600 € 
ii. Premi aquarel·la: 300 € 
iii. Premi CALAT: 250 € 
iv. Premi ‘Manuel Ferreres’: 200 € 
v. Premi Turimaestrat S.L.: 160 € 
vi. Premi Hermanos Vaquer S.A.: 150 € 

En estos moments s’estan realitzant gestions amb diferents empreses i comerços locals, 

de manera que el llistat de premis en les seccions de pintura ràpida es veja incrementat. 

El llistat definitiu de premis, amb els seus patrocinadors i quanties, serà exposat a les 

taules de l’organització el mateix dia del Certamen. 

13. La resolució del Jurat es donarà a conèixer a les 18.00 hores del 9 de maig. Un cop 
finalitzat el concurs, les obres guanyadores i tots els seus drets materials i intel·lectuals 

passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Mateu. Al mateix temps, cas d’existir 

obres guanyadores de premis concedits per patrocinadors privats, els seus drets 

materials i intel·lectuals passaran a mans de dits patrocinadors. 

14. El Jurat estarà composat per representants de l’Ajuntament i del Patronat de Cultura de 
Sant Mateu, i per persones vinculades al món de l’art. La resolució del tribunal serà 

inapel·lable, podent deixar també els premis deserts. 

15. Al mateix temps, d’entre els artistes participants en totes les categories, el Jurat triarà un 
total de quinze finalistes, incloent els premiats, amb els següents objectius: 

a. L’exposició de la seua obra de forma permanent al Museu Virtual Valentí 
Montoliu. 

b. L’exposició d’una de les seues obres participants en una col·lectiva sobre la 
XIV edició del Certamen, que tindrà lloc la a finals de novembre coincidint 

amb les Jornades Culturals de Sant Mateu, i amb una durada de dos setmanes. 

Respecte a això, l’Ajuntament s’encarregarà de la devolució de les obres 

exposades i no premiades als artistes. 

16. Les obres no seleccionades per a l’exposició podran ser recollides pels artistes prèvia 
presentació del resguard corresponent. El dret a recollir-les caducarà als 30 dies hàbils 

des de el dia del Certamen. Passat este període el Patronat Municipal de Cultura en 

podrà disposar. 

17. Els participants estan convidats a un esmorzar informal el mateix dia del Certamen. 
18. L’organització es reserva el dret de modificar les bases, o prendre decisions que no es 

reflecteixen a les mateixes en cas que fóra necessari, així com a solucionar qualsevol 

conflicte en la seua interpretació. La participació en el Certamen suposa la total 

acceptació de les bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal. 

 

 

 

 

 

 

 

Estes bases, així com el formulari d’inscripció, poden descarregar-se per Internet a 

http://santmateucultura.wordpress.com 


