NORMES DE FUNCIONAMENT
DE LA SALA D’EXPOSICIONS MERCÈ PALUZIE

1-

La Sala d’Exposicions Mercè Paluzie és una infraestructura que depèn de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt i està coordinada per la Regidoria de Cultura.

2-

La Sala d’Exposicions Mercè Paluzie té la finalitat de donar a conèixer les diverses
tendències de l’art actual: pintura, escultura, dibuix, gravat, fotografia, cartells i tot allò
que forma part del nostre patrimoni, tant per mitjà d’artistes de reconegut prestigi com
de nous valors del món de l’art o de col·lectius particulars.

3-

En la programació de la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie es tindran en compte tant
els artistes locals com els forans.

4-

Excepte en casos excepcionals, les exposicions individuals només es podran repetir,
com a mínim, amb un interval d’un any entre una exposició i l’altra.

5-

La persona o el col·lectiu que vulgui organitzar una exposició a la Sala d’Exposicions
Mercè Paluzie haurà d’efectuar la seva sol·licitud a l’Ajuntament i fer una descripció
detallada de les característiques de l’exposició que vol realitzar. Les sol·licituds, que
hauran de passar pel registre general d’entrada de documents, una vegada
acceptades, seran ateses per ordre d’arribada quan s’elabori el programa anual de la
Sala d’Exposicions Mercè Paluzie. Un cop autoritzada la utilització de la sala
d’exposicions, l’expositor signarà un document on constaran les condicions que es
reflecteixen en el present reglament i el compromís de compliment del projecte
presentat i aprovat per la Regidoria de Cultura

6-

La persona o el col·lectiu organitzador de l’exposició es farà càrrec de les despeses de
la inauguració.

7-

La durada de l’exposició es determinarà amb la persona o el col·lectiu que l’organitzi i
com a norma general el període serà de dues setmanes. S’han d’incloure dins aquest
temps els dies de muntatge i desmuntatge.

8-

La persona o el col·lectiu organitzador de l’exposició posarà els mitjans humans per al
muntatge i el desmuntatge.

9-

L’Ajuntament no es fa responsable del material exposat.

10- Està prohibida la venda pública de les obres i els objectes exposats durant el període
d’exhibició, així com qualsevol mena de signes acompanyant l’obra que tinguin un
significat comercial.
11- És totalment imprescindible el respecte a les instal·lacions i que el responsable de
l’exposició tingui cura de deixar-la en les mateixes condicions en què li ha estat
cedida. Altrament, l’expositor es responsabilitzarà del pagament dels desperfectes que
pugui ocasionar a les instal·lacions durant el muntatge/desmuntatge o durant
l’exposició.

12- Està TOTALMENT PROHIBIT clavar claus, grapes, agulles, etc., qualsevol objecte
punxant, tampoc cap tipus de cintes adhesives i qualsevol mena de suport que pugui
malmetre plafons i parets en general. Es disposa de 2 taules, cadires, plafons de
separació i guies amb ganxos que es desplacen per adaptar-se a qualsevol mida de
quadre, plafó, fotografia, etc. En cas que es necessiti material addicional, caldrà
especificar-ho en el moment de fer la sol·licitud.
13- La publicitat i la vigilància de les exposicions anirà a càrrec de la persona o col·lectiu
organitzador de l’exposició.
Els expositors podran fer servir qualsevol mena de mitjà publicitari per donar a
conèixer l’exposició, si bé amb l’afegitó “amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt” i segons els models que els proporcionarà la Regidoria de Cultura. En
aquest cas, el text serà redactat íntegrament en català.
14- L’Ajuntament farà difusió de les exposicions a través dels seus canals de comunicació.
15- Per a tot allò no contingut en aquest document, la cessió de l’espai es regirà pel
reglament d’ús d’espais municipals.

