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ÀMBIT D’ARTS PLÀSTIQUES
XIII PREMI DE PINTURA 
I. LES OBRES
I.1. Poden optar al Premi de Pintura totes les obres úniques i 
originals de creació artística sense limitació de tema, matèria, 
format o tècniques.

I.2. Una vegada presentades, les obres no podran ser retira-
des del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi modifi-
cacions. 

I.3. Totes les obres participaran anònimament, per la qual 
cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra.

I.4. A l’edició de 2021 del Premi de Pintura, no es podran pre-
sentar els autors guardonats en les tres edicions anteriors 
(2018, 2019 i 2020).

I.5. Cada autor pot presentar un màxim d’una obra. En el cas 
que l’obra estigui format per més d’un element (per exemple, 
un díptic, un tríptic, etc.) s’entendrà, a tots els efectes, que la 
sèrie és una sola obra.

I.6. El copyright de les obres ha de ser propietat de l’autor. 
L’Ajuntament d’Algaida queda eximit de qualsevol responsa-
bilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de 
la legislació vigent que puguin incórrer.

I.7. La participació en el Premi implica l’acceptació per part de 
l’autor que les obres  presentades puguin ser exposades pú-
blicament a la web de l’Ajuntament d’Algaida. Així mateix, els 
guardonats cedeixen els drets de reproducció de les obres 
premiades a l’Ajuntament d’Algaida. 

II. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
II.1. El termini de presentació de les pintures comprèn de di-
lluns dia 15 de a dilluns dia 22 de febrer de 2021, ambdós in-
closos.

II.2. Les obres es poden presentar mitjançant dos procediments: 

II.2.1. Personalment a les Oficines Municipals de la Casa de 
la Vila d’Algaida (C/ del Rei, 6) de dilluns a divendres de 
9.00 a 13.00 hores. Es lliurarà un rebut acreditatiu d’ha-
ver-les dipositades.

II.2.2. Per correu certificat o per servei de missatgeria. En 
aquest cas:

II.2.2.1. Les obres s’han de presentar dins dels terminis 
establerts.

II.2.2.2. El rebut de lliurament de correus o de l’empresa 
de missatgeria serà el document que acrediti la parti-
cipació.

II.2.2.3. L’Ajuntament d’Algaida en cap cas no es farà res-
ponsable dels desperfectes que s’hagin pogut produir 
durant el transport.

II.3. Normes de presentació:

II.3.1. Totes les obres participaran anònimament. Per 
aquest motiu el nom de l’autor ni la firma no poden apa-
rèixer en cap lloc del treball.

II.3.2. Les obres aniran identificades amb un títol a la part 
de darrera del treball.

II.3.3. Les obres s’han de presentar damunt un suport rígid 
o envasades, preparades per ser exposades; això és, amb 
un sistema de subjecció incorporat.

II.3.4. Juntament amb els originals els participants han de 
remetre la següent documentació:

II.3.4.1. Un sobre clos —la plica— on s’han de detallar les 
dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi 
postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte 
i fotocòpia del DNI, passaport o tarja de residència. Op-
cionalment, es pot incloure un breu currículum de l’ar-
tista. A l’exterior del sobre ha de constar la modalitat a 
la qual es participa, el títol de l’obra i que es tracta del 
sobre de les dades personals.

II.3.4.2. Un altre sobre que ha de contenir la fitxa tècnica 
de l’obra presentada: títol, mesures, tècnica utilitzada 
i altres dades que es considerin oportunes. Opcional-
ment, es pot acompanyar d’un text breu amb l’explica-
ció de l’obra. A l’exterior del sobre ha de constar la mo-
dalitat a la qual es participa, el títol de l’obra i que es 
tracta de la fitxa tècnica.

II.3.4.3. Un CD o USB, identificat amb el títol de l’obra i 
la modalitat, amb una fotografia de l’obra presentada. 
Aquesta imatge digital ha d’estar en format JPG, comp-
tar amb una resolució mínima de 300 ppp i tenir una 
grossària d’entre 3 i 8 Mb sense comprimir.

II.4. Si no es compleixen tots els requisits de presentació, 
l’obra serà considerada fora de concurs.

II.5. L’Ajuntament d’Algaida adoptarà les mesures necessàri-
es per a la conservació i custòdia de les obres presentades al 
Premi de Pintura, però en cap cas no es fa responsable de les 
possibles incidències ni dels deterioraments que es pogues-
sin produir.

II.6. L’obra premiada passarà a ser propietat exclusiva de 
l’Ajuntament d’Algaida, que podrà exposar-la i reproduir-la 
en qualsevol tipus de suport o tècnica.

III. EXPOSICIÓ DE LES OBRES
III.1. Amb la finalitat de mostrar a tots als con-
cursants i al públic en general els treballs que 
participen al Premi, l’Ajuntament d’Algaida re-
alitzarà una exposició virtual de totes les obres 
pictòriques participants a la pàgina web dels 
Premis.

III.2. Complementàriament, durant unes dates i 
uns horaris que es faran públics oportunament, 
tendrà lloc a la Sala d’exposicions del casal Pere 
Capellà d’Algaida una mostra de totes les obres 
concursants. En el cas que el Jurat faci una tria 
de les obres que presentin un major interès, a 
la pàgina web dels Premis es farà públic el títol 
de les obres seleccionades.

IV. EL GUARDÓ
IV.1. S’estableix el següent premi:
Premi de Pintura: Rosa d’Or de la Pau i premi en 
metàl·lic de 500 euros a la millor obra.

IV.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas 
es podrà fragmentar les dotacions ni repartir 
les quantitats.

IV.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els 
guardons atorgats i exigir el reintegraments 
de les quantitats econòmiques percebudes i 
la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les 
obres guanyadores incompleixen qualsevol 
dels requisits assenyalats en aquestes bases, 
particularment si no fossin inèdites o originals.

V. EL JURAT
V.1. El Jurat estarà format per persones desta-
cades del món de la cultura i de les arts, jun-
tament amb la Regidora de Cultura de l’Ajun-
tament d’Algaida, que actuarà en qualitat de 
presidenta, i el tècnic cultural que farà les fun-
cions de secretari, ambdós amb veu però sense 
vot. El nom dels integrants del Jurat es farà pú-
blic oportunament.

V.2. El Jurats es reuniran entre dia 12 de març 
i dia 4 d’abril de 2021 per a valorar els treballs 
presentats a la convocatòria i s’obriran les pli-
ques de les obres premiades. L’Organització 
avisarà particularment els autors guardonats.

V.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els 
premis.

V.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

V.5. Qualsevol obra presentada que no s’adap-
ti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà 
declarada fora de concurs, sense opció a poste-
rior recurs.

V.6. Els casos no prevists en aquestes bases 
seran resolts per la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Algaida.

VI. LLIURAMENT DELS PREMIS
VI.1. El lliurament dels guardons del Premis Cas-
tellitx 2021 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura 
que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Ca-
pellà d’Algaida dilluns, dia 5 d’abril  de 2021. 
L’acte serà retransmès en directe per Titoieta 
Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de 
la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).

VII. PUBLICACIÓ DELS TREBALLS
VII.1. L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtu-
alment a Internet les fotografies de les obres 
guardonades amb la Rosa d’Or, dins la Col·lec-
ció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament 
d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des 
de www.ajalgaida.net). Així mateix, una còpia 
en paper de l’obra guardonada passarà a for-
mar part de l’Exposició Permanent dels Premis 
Castellitx, al casal Pere Capellà d’Algaida.

VII.1. L’Ajuntament d’Algaida pot autoritzar, 
també, la lliure publicació dels treballs premi-
ats als seus autors. Hauran, però, de fer cons-
tar la distinció que han obtingut als Premis Cas-
tellitx, així com l’any de concessió del guardó.

VIII. OBRES NO PREMIADES
VIII.1. Les obres no premiades podran ser retira-
des per l’autor o representant autoritzat entre 
dia 19 d’abril i dia 3 de maig de 2021, ambdós 
inclosos, de 9.00 a 13.00 h. Les obres presenta-
des per correu o empresa de missatgeria seran 
retornades prèvia sol·licitud de l’autor, que cor-
rerà a càrrec de les despeses. En cas de no reti-
rar-les, s’entendrà que les obres presentades es 
cedeixen en propietat exclusiva a l’Ajuntament 
d’Algaida de forma gratuïta.

IX. FINAL
IX.1. La participació als Premis Castellitx 2021 
suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i 
dels drets i obligacions que se’n deriven.

* * *
Al web dels Premis Castellitx, accessible des 
de www.ajalgaida.net, trobareu més informa-
ció sobre com presentar treballs als Premis. A 
més, a l’adreça de correu premiscsastellitx@
ajalgaida.net i al telèfon 971 66 56 79, estam 
a la vostra disposició per a si precisau de més 
informació.
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