ESPAIS D’EXPOSICIÓ DELS CENTRES CÍVICS DE MATARÓ
Espais d’exposició del Centres Cívics
La cessió d'espais expositius és un dels serveis que ofereixen els centres cívics de la
ciutat, prioritàriament a entitats però també a persones o col·lectius. Atendrem
especialment les entitats i/o artistes ubicats en el territori de cada Centre Cívic.
Mataró disposa de 6 espais expositius situats als Centres Cívics de Molins (c. Nicolau
Guanyabens, 23-25), Rocafonda (c. Josep Punsola, 47), Pla d’en Boet (c. Juan Sebastián
Elcano, 6), Cerdanyola (psg. Ramon Berenguer III, 82-84), Cabot i Barba (Plç. de Miquel
Biada, 5) i Espai Gatassa (Josep Monserrat Cuadrada, 1).
Les exposicions que es realitzin s’hauran d’ajustar a la llei i als drets subjectius de
ciutadania. Per tant no es podran fer actes que facin apologia de la violència, terrorisme,
intolerància..., o que segreguin, pel contingut o per dret d’accés, a ningú per causa de
gènere, raça, cultura o religió.
1. Sol·licitud de l’espai expositiu
La utilització dels espais expositius hauran de ser sol·licitats mitjançant el full de sol·licitud
d’espais al qual caldrà adjuntar el currículum de l’artista/es, quan l’exposició no vingui
mitjançant una entitat; o bé la informació sobre el grup o entitat que sol·licita fer
l’exposició, així com una informació de l’exposició que es vol portar a terme. L’equipament
es reserva el dret de demanar informació ampliada sobre l’entitat/grup o empresa o sobre
l’exposició per a la qual es sol·licita l’espai.
Es podrà sol·licitar un espai expositiu puntual o diversos espais per fer-la itinerant.
2. Condicions de la cessió d’espai i seguretat
En funció del centre cívic, les obres que s’exposin compartiran espai amb altres activitats
socioculturals del centre, o bé es situaran en zones de pas (podeu consultar els diferents
espais en el dossier d’espais expositius).
Les sales no disposen de vigilància per a les exposicions.
El centre cívic no té cap assegurança que cobreixi possibles desperfectes o robatoris de
l’obra exposada, per tant, si així ho desitja, l’expositor pot contractar una assegurança al
seu càrrec.
Per norma general, l’horari d’exposicions serà el mateix que el d’obertura del centre cívic,
però aquest es podrà veure variat en casos puntuals per la programació del propi centre.
Com a equipament municipal, la cessió de la sales d’exposicions està exempta de taxes.
Per aquesta raó, tampoc no es poden realitzar activitats de tipus comercial.
Per norma general, les exposicions tindran una durada màxima de vint dies naturals. El
centre cívic, atenent a circumstàncies especials, pot allargar o escurçar la durada de les
exposicions.
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3. Material expositiu, transport i muntatge
El transport de les obres, el muntatge i l’assegurança van a càrrec de l’artista/es, grup o
entitat que realitza l’exposició.
Els centres cívics posaran a disposició dels expositors la infraestructura existent en els
equipaments, sempre que estigui disponible, consistent en alguns centres, de plafons, i en
altres de guies d’exposició.
No està permès clavar ni enganxar res a les parets, vidres, ni sostre, com tampoc no es
pot penjar res a les guies de llum. No es permet cap tipus de conducta que pugui
perjudicar el sostre o terra de la sala.
4. Difusió i inauguració
El centre cívic realitzarà, en cas que l’artista o entitat hi estiguin interessats, un cartell
‘Fem Mataró’ que distribuirà a les cartelleres municipals. També, si es demana, es
facilitaran 30 cartells per a la pròpia difusió.
Per a l’edició dels cartells l’interessat haurà d’omplir el full de sol·licitud de cartells ‘Fem
Mataró’ amb tota la informació necessària de l’exposició.
Si és l’entitat sol·licitant qui edita material de difusió de l’exposició es compromet que
aquesta sigui en català, sense faltes ortogràfiques i haurà d’incloure necessàriament el
logotip municipal com a organisme col·laborador, el qual se li facilitarà. Abans de fer
públic aquest material, aquest haurà de ser validat pel tècnic responsable.
En el cas que es desitgi celebrar la inauguració, caldrà concretar-ho en el full de petició
d’espais.
En cas d’entitats:
En/Na
, amb DNI
representant de l’entitat
accepto les condicions especificades per poder exposar als centres cívics de Mataró.

, com a
,

Signatura
Mataró,

d’ / de

de 20

.

En cas de particulars:
En/Na
, amb DNI
accepto les condicions especificades per poder exposar als centres cívics de Mataró.

,

Signatura

Mataró,
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