NORMES DE LA SALA MUNICIPAL D’ART I EXPOSICIONS ANDREU
DAMESON I ASPA
La Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i Aspa és una sala
d’exposicions que depèn de l’Àrea de Cultura.
Té com a finalitat donar suport, promocionar i oferir difusió a exposicions
organitzades per:
- Entitats de la Garriga
- Àrees de l’Ajuntament
- Persones individuals (artesania, disseny, etc.)
Així doncs la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i Aspa és un
espai cultural obert a tothom i accessible a tota aquella persona o associació que
vulgui exposar, accepti les condicions que fixa la mateixa sala i sigui seleccionada
per l’Àrea de Cultura, amb els límits lògics que suposa el calendari.
•

Selecció de les exposicions:

Per poder exposar a la sala s’ha de presentar una sol·licitud (instància) a l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament incloent quina exposició es vol dur a terme, les dates
aproximades i les característiques generals.
És convenient adjuntar amb la sol·licitud: un Currículum Vitae (en el cas que el
sol·licitant sigui un individu) o una descripció de la trajectòria (en el cas que es
tracti d'una entitat o grup), una memòria explicativa del material que es vol
exposar i un book de fotografies del material que s’exposa.
L’Àrea de Cultura, segons criteris d’interès i qualitat, i en funció de les
disponibilitats del calendari, escollirà les exposicions corresponents.
És convenient portar la sol·licitud amb la màxima previsió possible, per poder
estudiar la proposta amb temps suficient, ja que els calendaris anuals es van
confeccionant, en la mesura del possible, a un any vista. Les sol·licituds es poden
entrar per Registre a l’Ajuntament de dilluns a de dilluns a divendres de 9h a 14h i
dilluns i dijous de les 16.30 a les 19h
•

A càrrec de l’expositor:

Les persones responsables de l’exposició s’encarregaran del transport de les
obres, i el muntatge i desmuntatge, els dies i hores acordats amb l’Àrea de
Cultura. Aquest punt es concretarà al mateix moment en què l’Ajuntament aprovi
la realització de l’exposició.
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L’artista o entitat s’ocuparà de la vigilància de la sala en l’horari establert, de dijous
a diumenge i festius, i del refrigeri de la inauguració, si es creu oportú.
L’artista o entitat s’ocuparà de realitzar una activitat paral.lela a l’exposició. (visita
guiada de l’exposició, xerrada, taller...)
La persona sol·licitant haurà de proporcionar a l’Àrea de Cultura informació de
l’exposició per tal de poder realitzar-ne la publicitat. Aquesta informació s’haurà
d’aportar amb un mínim d’un mes d’antelació respecte de la data d’inauguració. En
la mesura del possible, l’artista col·laborarà en el disseny i imatges per la
publicitat.
•

A càrrec de l’Àrea de Cultura:

L’Àrea de Cultura s’encarregarà de la realització de la publicitat de l’exposició
(article dins la publicació municipal mensual, inclusió dins l'agenda local
d’activitats, així com a la premsa especialitzada en cultura).
Igualment l’Àrea de Cultura s'encarregarà de l’edició dels cartells i de l'elaboració
de les invitacions a l’acte inaugural. En aquest sentit, la persona sol·licitant pot
proporcionar a l’Àrea de Cultura el seu mailing amb format d’etiquetes, per enviar
invitacions corresponents a l’acte inaugural a persones del seu interès per tal que
s'efectuï l’enviament de les invitacions personals des de l’Ajuntament.
•

Horari i durada de les exposicions:

De maig a juliol l’horari de la sala serà el següent:
-De dijous a dissabte de 17.30 h a 20.30 h.
-Diumenges i festius d’11 h a 14 h.
De setembre a abril:
-De dijous a dissabte de 17 h a 20 h.
-Diumenges i festius d’11 h a 14 h.
La durada de les exposicions dependrà de la programació establerta, malgrat que
en la mesura del possible tindran una durada de tres caps de setmana, amb la
inauguració el divendres a les 20h i la colenda en diumenge.
•

Normes Generals:

L’espai útil de la sala és aproximadament de 100 m2 amb parets blanques i llises
amb unes guies col·locades a la part superior per penjar quadres, plafons...
No es podran tallar els fils de niló que aguanten els quadres sense el
consentiment de l’Àrea de Cultura. Com a alternativa als fils de niló, també es
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diposa de barres metàl·liques per penjar a les guies de la sala. Queda totalment
prohibit fer qualsevol tipus de forat a les parets.
També la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i Aspa disposa de
sis plafons de fusta com expositors pels espais centrals de la sala i diversos cubs
de fusta expositors a disposició de les persones sol·licitants. Tot aquest material
cal demanar-lo amb un mínim d’un mes d’antel·lació.
Es tracta d’una sala municipal i per aquest motiu queda totalment prohibida la
venda de qualsevol obra d’art, objecte o material que s’exposi a la sala.
Davant de qualsevol dubte o aclariment caldrà dirigir-se a l’Àrea de Cultura.

Una vegada llegides les normes de la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu
Dameson i Aspa, jo, ...........................................................................................
en representació de l’entitat ......................................................................................
accepto les normes establertes per poder-hi exposar.

El/la sol·licitant

La Garriga, .... d’/de ......................... de .............
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