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CONSELL COMARCAL 

DEL MO�TSIÀ 

 
BASES ESPECÍFIQUES 7è CONCURS DE PINTURÀ RÀPIDA DEL  

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ 
 
Podran participar tots els artistes de la comarca o tots aquells que no en siguin,  
però que estiguin o hagin estat matriculats en alguna de les escoles d’Art o 
Batxillerat Artístic del Montsià. 
 
El tema és lliure, a elecció de l’artista, però ha de ser un motiu del municipi 
d’Ulldecona (paisatges, monuments, ambients, gent, etc.), l’obra ha de ser 
realitzada a la vista del públic i es podrà portar material (fotografia, peces 
d’escultura…) per tal de desenvolupar-la. 
 
Els procediments pictòrics poden ser oli, acrílic, aquarel·la i dibuix. També 
s’accepten els procediments mixtos. No cal presentar l’obra emmarcada, però 
les aquarel·les i els dibuixos han d’anar sobre un suport rígid. 
 
MIDES    Oli, acrílic, i mixtos: mínim 18 F i màxim 30 F. 

Aquarel·la i dibuix: 65 x 50 cm. 
 
El termini de preinscripció finalitza el dia 17 d’octubre de 2014 , a les 12.00 
hores a la seu del Consell Comarcal del Montsià, i a l’Ajuntament d’Ulldecona, 
el termini d’inscripció finalitza el mateix dia del  concurs . Tots els participants 
han d’aportar una còpia del DNI; els que no siguin de la comarca han de justificar 
la seva vinculació mitjançat la matriculació o certificat d’estudis en alguna de les 
escoles d’Art o Batxillerat Artístic del Montsià. Als participants se’ls atorgarà un 
número per ordre d’inscripció. 
 
El concurs serà el diumenge, 19 d’octubre de 2014 i començarà a les 8.30 
hores del matí a l’Ajuntament d’Ulldecona . Els participants hauran de fer 
constar, en el moment de la preinscripció/inscripció, el lloc escollit per fer la seva 
obra. Cada participant ha de presentar la tela o suport amb què participarà al 
concurs a fi que sigui segellat per l’organització. S’oferirà esmorzar a les 
persones participants. 
 
Les obres acabades es presentaran signades a l’Ajuntament d’Ulldecona, abans 
de les 14.00 hores del mateix dia del concurs. A cada autor o autora se li donarà 
un rebut de l’obra lliurada. 
 
L’obra premiada quedarà en propietat del Consell Comarcal del Montsià.  
 
Les obres no premiades seran lliurades al Consell Comarcal que les exposarà a 
la sala d’exposicions Emili Vives del Consell Comarcal del Montsià, 
posteriorment, pels voltants de Nadal, les exposarà l’Ajuntament d’Ulldecona. Els 
autors podran designar un preu a les seves obres per a una possible venda al 
públic. 
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Una vegada clausurada l’exposició d’Ulldecona, els autors podran retirar les 
seves obres en el termini d’un mes. Les que no hagin estat recollides dintre 
d’aquest període es considerarà que els autors hi renuncien i passaran a ser 
propietat del Consell Comarcal del Montsià. 
 
1r PREMI:  400 € 
 
  
 

 

 


