
DONA I PODER 
 
La V MOSTRA COL·LECTIVA D’ART es dedicarà al poder de les dones . 
Podem parlar de les habilitats, de les capacitats, de la lluita, de 
l’empoderament, de l’èxit, del coratge, del lideratge.... de les dones i fer-ho des 
dels més diversos punts de vista. L’exposició s’organitza amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones (8 de març) i tindrà lloc des del 6 de març fins al 23, 
a la Torre del Fanal. Es tracta d’una activitat col·lectiva, organitzada 
conjuntament entre l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de la Garriga 
i les i els artistes.  
 

BASES 
 
1.- Participants 
Hi poden participar dones i homes, a partir de 16 anys.  
 
 
2.- Disciplina artística 
Qualsevol (arts visuals, escèniques, musicals...) sempre que giri al voltant del 
tema proposat. 
 
 
3.- Inscripció 
Les persones interessades han de fer arribar la fitxa d’inscripció a 
pigualtat@ajlagarriga.cat.  
 
 
4.- Nombre de places 
Les places són limitades a l’espai de què es disposa. En cas que hi hagués 
més obres que espai, s’admetrien per rigorós ordre de recepció de les fitxes 
d’inscripció.  
Així mateix, l’organització pot rebutjar una obra si no s’ajusta als requisits de la 
Mostra (per temàtica, dimensions....). 
 
 
5.- Data límit d’inscripció 
Del 28 de novembre de 2014 al 15 de gener de 2015. 
 
 
6.- Grups de treball 
Totes les persones participants es comprometen a participar en algun de les 
tasques, en què hi haurà una persona responsable i d’altres de voluntàries i 
que són les següents: 
 

� Preparació de l’acte d’inauguració. 
� Organització d’activitats paralel·les 
� Realització del cartell i del díptic 
� Elaboració d’un text sobre el tema a què es dedica la Mostra 
� Repartiment de cartells 

   



7.- Dates de l’exposició 
Del 6 al 31 de març de 2015.  
 
 
8.- Dia de la Inauguració 
6 de març, a les 20 h.  
 
 
9.- Lloc de l’exposició 
Torre del Fanal-Casal Popular (c/ Can Noguera, 76) 
 
 
10.- Horari de l’exposició 

� De dilluns a divendres, de 17 a 20 h.  
� Dissabtes d’11 a 14 h i de  17 a 20 h. 
� Diumenges d’11 a 14. 

 
 
11.- Recepció de les obres 
A la Torre del Fanal, el 4 de març d’11 a 14 i de 17 a 20 h.  
 
 
12.- Muntatge 
El muntatge és a càrrec de l’organització.  
 
 
13.- Recollida de les obres 

� 1 i 2 d’abril de 17 a 20 h.  
Finalitazat el termini de recollida s’entendrà que l’artista renuncia a l’obra.  
 
 
14.- Cura de les obres  
L’organització tindrà cura de les obres, però no es farà responsable del 
possible deteriorament, pèrdua, ruptura o qualsevol altra accident. No hi haurà 
pòlissa d’assegurança.  


