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SALA D’EXPOSICIONS 
NORMATIVA APROVADA 
 
Tothom que desitgi participar en una exposició del Centre Cívic Guinardó 
serà informat de les normes de funcionament. 
 
ANTECEDENTS: 
 

1) La programació de les exposicions la defineix trimestralment l’equip 
de dinamització del centre cívic.  

2) Les propostes d’exposicions s’hauran de fer arribar a la persona 
encarregada de la programació d’exposicions acreditant currículum 
vitae i artístic i un dossier com a mostra del treball a exposar. 
Aquesta documentació es pot fer arribar en paper a la recepció del 
centre cívic o per correu electrònic: informacio@ccguinardo.cat 

3) Les exposicions poden ésser d’artistes individuals (no es requereix 
viure al barri ni estar vinculat a cap grup artístic) o de tipus 
col.lectiva.  
 

 
NORMATIVA: 
 

1) Si l’obra ha estat seleccionada per ser exposada es complimentarà 
degudament aquest full de normativa, així com un document de 
responsabilitat de l’obra exposada. 

2) El període d’exhibició normal  és de 3 a 4 setmanes. 
3) L’autor serà el responsable d’aportar els materials necessaris per la 

perfecta col.locació de les obres en la sala d’exposicions (excepte 
ganxos i fil de pita). I també de la seva col.locació, seguint les 
indicacions que des del Centre se li indiquin. Les obres de paret 
s’hauran de penjar de les guies, en cap cas es podran penjar 
directament a les parets. 

4) Es plantejarà la possibilitat d’organitzar amb l’artista una activitat 
relacionada amb l’exposició. 

5) Muntatge: El muntatge es realitzarà entre la tarda del dia 
anterior de 15h a 21.30h i el mateix dia de la inauguració al matí, 
de 9h a 15h.  

6) Desmuntatge: Les obres exposades no podran ser retirades sota 
cap concepte de la sala per l’autor o la persona delegada (prèvia 
autorització signada del mateix), fins el matí del dia següent un 
cop acabada l’exposició en horari de 9h a 15h; i excepcionalment 
amb prèvia autorització del responsable de les exposicions a 
partir de les 20.30h del mateix dia que finalitza l’exposició.  
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7) El Centre Cívic Guinardó no es responsabilitzarà pel deteriorament o 

robatori de les obres exposades, o que no puguin ser retirades per 
l’autor en la data fixada, tot i que vetllarà per la seva integritat amb 
els mitjans disponibles. Si el participant vol estar cobert per algun 
tipus d’assegurança haurà de fer-ho a nivell particular. 

8) Els expositors no podran fer ús ni accedir a cap altre sala/es del 
centre cívic a part de la/es concertada/es, per deixar material, etc; a fi 
d’evitar interrompre altres activitats que s’estiguin realitzant. 

9) El personal del centre cívic tindrà potestat de cridar l’atenció de tota 
aquella persona, que sota el seu criteri, pugui ser causant d’un acte 
vandàlic, desordre en la sala d’exposicions i/o maltractament de les 
obres. Els participants de les exposicions tindran cura que es 
respectin totes les mesures de conservació del material cedit per 
Centre Cívic Guinardó. 

10) L’horari de visites de les sales d’exposicions a partir del dia de la 
inauguració serà: de dilluns a divendres de 9h a 22h; i dissabtes de 
10h a 14.30h i de 16h a 20h. 

11) L’acte d’inauguració es opcional, a criteri del propi expositor, i en 
tot cas, és responsabilitat seva. Només es podrà fer el dia que 
comença l’exposició de 19.30h a 21.30h. 

12) El Centre Cívic Guinardó realitza difusió digital i en paper de les 
exposicions. 

13) El Centre Cívic Guinardó realitza un vídeo a cada artista/col·lectiu i  
exposició per fer difusió d’aquesta al web del centre i formar part del 
seu arxiu al catàleg d’artistes. El vídeo serà penjat a la plataforma 
Youtube i també podrà ser publicat a les xarxes socials i similars 
d’aquest centre cívic. 
 
L’artista/expositor accepta la present normativa: 
 
 
Data:  
Nom artista/es: 
DNI: 
  
Signatura: 
 
 
 
  


