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BASES PER EXPOSAR AL CENTRE CÍVIC: 
 
 
CONDICIONS DE CESSIÓ 
 
- L’ús de la sala d’exposicions és gratuït. 
- Pot sol·licitar-ho qualsevol persona, col·lectiu, associació o entitat que ho 
desitgi. 
- La durada aproximada de l’exposició serà d’entre dues setmanes i un mes. 
- Si durant el muntatge o desmuntatge s’extravia o espatlla algun material del Centre 
Cívic anirà a càrrec de l’expositor. 
- La sala d’exposicions no té vigilància de seguretat. El Centre no té cap assegurança 
de les obres, i no se’n fa responsable de possibles danys. 
- L’expositor s’encarregarà del muntatge de la exposició (2-3 dies abans de la 
inauguració) i del desmuntatge (1 dia després). Puntualment, podrà rebre suport del 
personal del centre. 
- El Centre no ajuda econòmicament en la producció d’obres proposades. 
- L’horari de la sala d’exposicions és de dilluns a divendres, de 8.00h a 22.00h 
ininterrompudament, i els dissabtes de 10.00h a 14.00h. Els festius està tancada. 
 
 
RECOLZAMENT 
 
- Durant la inauguració, hi ha la possibilitat de realitzar alguna activitat artística 
relacionada amb la mostra. El Centre Cívic donarà suport tècnic. 
 
 
DIFUSIÓ 
 
- El Centre Cívic fa difusió de totes les mostres mitjançant cartelleria al districte i 
Centres Cívics, mailing i xarxes socials 
- L’artista pot sol·licitar que es faci arribar difusió electrònica o postal al seu cercle 
d’influència. S’encoratja a l’artista a fer una difusió específica per assegurar una 
assistència raonable el dia de la inauguració. 
- Tota publicitat sobre la exposició haurà d’incloure el logotip institucional del Centre 
Cívic Besòs. 
- Per fer una correcta difusió, cal que l’artista entregui tota la informació necessària 
puntualment. 
 
 
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
 
- Cal omplir la butlleta de sol·licitud d’exposició detallant al màxim les característiques 
de la mostra. 
- És recomanable fer arribar un currículum de l’artista i un dossier en pdf de la mostra. 
- És important que quedi ben clares les necessitats tècniques de la mostra. Els artistes 
poden sol·licitar una visita per veure in situ la ubicació. 
- Les mides de la sala d’exposicions són 13,20m x 3,70, amb una paret divisòria 
d’1,70m de llarg. Poden exposar-se unes 20 fotografies a les guies habilitades. (plànol 
adjunt) 
- El Centre Cívic donarà resposta a la proposta via e-mail, i es reserva el dret a 
conservar la informació per a posteriors programacions. 


