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V CONCURS DE PINTURA RÀPIDA CAIXA RURAL VILA-REAL  

 

Fundació Caixa Rural Vila-real convoca el V CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L’AIRE 

LLIURE CAIXA RURAL VILA-REAL, segons les següents:  

 

BASES  

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA  

És objecte d’aquestes bases la regulació del V CONCURS DE PINTURA RÀPIDA CAIXA 

RURAL VILA-REAL, organitzat per Fundació Caixa Rural Vila-real en col·laboració amb El 

Bressol, la Diputació de Castelló, l’Ajuntament de Vila-real i el restaurant El Casino, amb la 

finalitat de promoure l’art i la cultura a través dels valors pictòrics i posar en relleu alguns 

dels llocs més rellevants de Vila-real.  

 

2. CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI  

Els premis es concediran atenent al valor artístic de l’obra, la seua originalitat, la tècnica 

empleada, els materials utilitzats i la capacitat de transmetre el tema del certamen. L’estil i 

la tècnica seran lliures i la temàtica serà ‘Escultures de Vila-real’.  

 

3. REQUISITS PER A PARTICIPAR-HI  

Podran participar tots els artistes tant de nacionalitat espanyola com estrangera que cursen 

i presenten sol·licitud dins el termini habilitat per aquestes bases, sempre que siguen 

majors d’edat.  

 

4. INSCRIPCIÓ  

Els participants podran inscriure’s mitjançant el formulari en línia, al qual es pot accedir a 

través de la pàgina web de la fundació (www.fundaciocaixarural.org) o acudint a la recepció 

del Centre Social de la Fundació Caixa Rural (plaça de la Vila, 2) de dilluns a divendres de 

9 a 14 hores. 

 

 

www.fundaciocaixarural.org
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El fet de participar en el certamen suposa la plena acceptació de la totalitat de les bases i 

el compromís del seu compliment d’aquesta convocatòria. Les sol·licituds d’inscripció i 

altres documents exigits per a la participació en el certamen es podran sol·licitar a través 

del formulari web en www.fundaciocaixarural.org, o bé lliurar-los amb la subscripció en 

paper a les dependències del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real.  

 

4.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA FITXA D’INSCRIPCIÓ  

El termini de presentació d’inscripcions finalitzarà el dijous, 3 de setembre a les 14.00 

hores.  

Després del concurs, a les 14.30 hores, es convidarà als participants a dinar una paella al 

restaurant El Casino. Els participants que vulguen quedar-se a dinar hauran d’inscriure’s 

abans del dijous 3 de setembre.  

Les dades i la informació inclosa en les sol·licituds seran tractades segons el  que estableix 

la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals (LOPD i 

RGPD, de protecció de dades de caràcter personal, i la seua normativa de 

desenvolupament).  

 

4.2. LLOC DE PRESENTACIÓ DEL FULL D’INSCRIPCIÓ  

Recepció del Centre Social de la Fundació Caixa Rural (plaça de la Vila, 2) o en el 

formulari en línia que trobaran en el web www.fundaciocaixarural.org.  

 

5. INSTRUCCIONS PER AL DIA DEL CONCURS  

1. El certamen se celebrarà el dia 5 de setembre de 2020 a Vila-real, entre les 9.00 i les 

13.30 hores.  

2. Tots els inscrits tindran l’obligació de censar-se davant del Centre Social de Fundació 

Caixa Rural Vila-real entre les 8.00 i les 8.45 hores del mateix dia del concurs, on rebran 

les indicacions oportunes en una xerrada tècnica abans de començar la jornada.  

3. Cada participant haurà d'anar proveït de tot el material que puga necessitar per al 

desenvolupament de l'obra, inclòs el cavallet, en el qual es mostrarà la seua obra al migdia.  

 

http://www.fundaciocaixarural.org/
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4. Els participants hauran de presentar el suport dels treballs que tinguen intenció 

d’utilitzar, que serà degudament segellat per a la seua identificació per part de 

l'organització del certamen.  

5. Només s'admetrà un suport per concursant. Independentment del moment en el qual 

s'haja realitzat la inscripció, cap participant estarà exempt de segellar el bastidor en el lloc i 

horari anteriorment esmentat (davant del Centre Social Fundació Caixa Rural Vila-real, 

plaça de la Vila, 2).  

6. El suport haurà de ser llis, rígid i de color blanc (llenç, tauler, etc.), d'un mínim de 50 cm i 

un màxim de 100 cm per cada costat.  

7. Els participants facilitaran obligatòriament a l'organització un telèfon mòbil i indicaran el 

lloc triat per a pintar perquè el jurat puga localitzar-los durant el període de creació artística.  

8. Els participants podran representar els grups escultòrics de Vila-real que s’indiquen a 

continuació:  

-Estàtua del Llaurador (Plaça del Llaurador) 

-Estàtua de Jaume I (Plaça de Jaume I) 

-Estàtua de Polo Bernabé (Jardí de Sant Pasqual) 

-Estàtua del Pastoret (Ermitori Verge de Gràcia) 

-Estàtua de Francesc Tàrrega (Plaça l’Alguer) 

-Estàtua de Sant Pasqual (Plaça Sant Pasqual) 

-Estàtua Cardenal Tarancón (Avda. Cardenal Tarancón) 

9. És imprescindible per a la recepció de l'obra que es presente sense signar. Seran 

automàticament desqualificades aquelles que no complisquen aquesta normativa. Cada 

autor podrà signar la seua obra a partir de la lectura de la decisió del Jurat.  

 

6. PREMIS  

Els premis establerts són els següents:  

PRIMER PREMI: 500 €  

SEGON PREMI: 200 €  

PREMI DEL PÚBLIC: 100 €  
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Totes les obres premiades del concurs passaran a ser propietat de Fundació Caixa Rural 

Vila-real. Serà aplicable als premis en metàl·lic, la legislació vigent en matèria d'IRPF, a 

l'efecte dels descomptes corresponents.  

Com agraïment per la seua participació en el concurs es convidarà a dinar una paella als 

participants que s’hagen inscrit abans del dijous 3 de setembre, tal i com s’ha indicat 

anteriorment.  

 

7. JURAT  

El Jurat estarà compost per experts en Belles Arts i Arts Plàstiques i membres i 

col·laboradors de Fundació Caixa Rural Vila-real.  

 

8. PRESELECCIÓ D'OBRES I EXPOSICIÓ D’AQUESTES  

Una vegada concloses les obres, cada artista lliurarà la seua davant del Centre Social de la 

Fundació Caixa Rural Vila-real, a la plaça de la Vila, 2. La recepció de les obres serà fins a 

les 13.30 hores del dia 5 de Setembre de 2020, i s’exposaran per al Jurat en la Plaça de la 

Vila amb el seu cavallet corresponent. En cas de superar el nombre d’obres a l’espai 

habilitat per la seua exposició, el Jurat seleccionarà les millors i eliminarà de l’exposició i 

concurs aquelles que sota el seu criteri considere.  

És imprescindible per a la recepció de l'obra que es presente sense signar, seran 

automàticament desqualificades aquelles que no complisquen aquesta normativa. Cada 

autor podrà signar la seua obra a partir de la lectura de la decisió del Jurat.  

 

9. DECISIÓ I PREMIS  

Els guanyadors es decidiran el dissabte en finalitzar la deliberació del Jurat, excepte el 

premi general del públic, què es farà a través de la pàgina de Facebook de la Fundació 

Caixa Rural Vila-real, a partir de la selecció d’un màxim de 6 obres que el jurat triarà a 

banda de les 2 premiades. L’obra guanyadora del premi general del públic serà la que 

obtinga més “M’agrada” abans del diumenge 13 de setembre a les 23 hores.  
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10. CESSIÓ DE LES OBRES GUANYADORES A FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-

REAL  

Els tres guanyadors del concurs cediran les obres que creen en el mateix a l’entitat 

organitzadora: Fundació Caixa Rural Vila-real. 

 

  


