CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES EXPOSITIVES SALA D’EXPOSICIONS
JOAN ALSINA CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT 2018
El Centre Cultural La Farinera del Clot obre una nova convocatòria de propostes expositives per
programar durant tot el 2018 a la Sala d’Exposicions Joan Alsina, amb voluntat de fomentar la
difusió de les arts plàstiques i visuals.
El termini de presentació de projectes serà del dilluns 2 d’octubre al dilluns 30 d’octubre,
ambdós dies inclosos.
CRITERIS DE SELECCIÓ
Les obres seran seleccionades per una Comissió formada per persones representants del Centre
Cultural, i persones independents professionals del món artístic i multidisciplinari, tenint en
compte:
- La qualitat tècnica.
- La coherència del projecte.
- La integració dins l’espai expositiu i la seva viabilitat.
- La interdisciplinaritetat.
- El seu interès social o col·lectiu.
- L’aposta creativa.
Es valorarà que la proposta vingui acompanyada d’activitats paral·leles orientades a la població en
general.
CONDICIONS DE CESSIÓ
- Pot sol·licitar-ho qualsevol persona, col·lectiu, associació o entitat que ho desitgi.
- L’ús és gratuït i no té caràcter comercial (no es pot vendre cap obra).
- La durada de l’exposició serà d’una mitjana de 15-20 dies.
- No es contempla la possibilitat d’utilitzar les parets com a espai expositiu, sinó només els
plafons i les peanyes.
- Si durant el muntatge o desmuntatge s’extravia o es malmet algun material, anirà a càrrec
de la persona expositora.
- No es disposa de vigilància per a les exposicions.
- El Centre no té cap assegurança per a les obres exposades.
- L’expositor s’encarregarà del muntatge -3 dies- i desmuntatge -1 dia-. Hi ha la
possibilitat de negociar aquests terminis.
- El Centre no facilitarà cap ajut econòmic per la producció ni pel transport.
- El Centre facilitarà una plaça de pàrquing per la descàrrega tant del muntatge com del
desmuntatge de l’exposició.
- L’exposició haurà d’anar acompanyada d’un text introductori que contextualitzi les obres
(temàtica, tècnica, intencionalitat,..)

La Comissió descartarà propostes que incloguin continguts racistes, sexistes, homòfobs o que
vulnerin els drets de les persones.
SUPORT
- Els projectes han de ser pensats per a exhibir-se bàsicament dins la sala Joan Alsina, o bé,
en espais estratègics de l’edifici sempre que sigui viable.
- Es valoraran aquelles propostes que incloguin la realització d’activitats participatives,
educatives, artístiques o complementàries.
- El Centre oferirà suport tècnic en temes d’il·luminació i d’organització de l’espai expositiu,
en cas que sigui necessari.
- Hi ha la possibilitat de realitzar una petita actuació (de tipus teatral, musical,
conferència…) durant la inauguració, a concretar amb la programació del
Centre.
DIFUSIÓ
- El Centre editarà un punt de llibre divulgatiu que podran recollir les persones visitants de
l’exposició des del dia de la inauguració.
- Es farà difusió mitjançant tots els elements propis del Centre (agenda, CLIC) als altres
centres de la ciutat així com pel barri del Clot – Camp de l’Arpa.
- Si la persona expositora vol fer altres tipus de material publicitari, aquests hauran
d’incloure obligatòriament els logotips institucionals del Centre Cultural i n’assumirà la
despesa econòmica.
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
- Omplir el full de sol·licitud adjuntat
- Presentar el projecte a exposar (màxim 1 pàgina)
- Indicar si hi ha previstes activitats paral·leles.
- Documentar les obres (fotos, gravacions,...) formats, materials, tècniques...
- Lliurar-la a la recepció del Centre Cultural (Gran Via de les Corts Catalanes, 837) en un
únic sobre, a la caràtula del qual s’ha d’incloure ‘Convocatòria Exposicions Sala Joan
Alsina 2018’, el títol de la proposta i el nom/noms de les persones que presenten la
sol·licitud.
- També es pot lliurar a través de correu electrònic a l’adreça ccfarinera@gmail.com en un
únic enviament sota el títol ‘Convocatòria Exposicions Sala Joan Alsina 2018’.
RESOLUCIÓ
- Totes les propostes seran contestades durant el mes de novembre a través del correu
electrònic facilitat. La resolució no es comunicarà via telefònica.
- El Centre podrà convocar a les persones o entitats integrants del projecte a una reunió
prèvia a la selecció de projecte per tal d’obtenir-ne més informació.
- La documentació presentada no serà retornada.

La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement i la plena acceptació de les
bases i condicions. L’organització resoldrà unilateralment qualsevol circumstància no prevista
en aquestes bases.

