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L’objecte de la convocatòria permanent és la presentació de projectes expositius i 
mostres d’interès social o professional per a la seva exhibició a les seus del CEESC, com 
a complement a altres propostes expositives fruit d’iniciatives institucionals i/o de 
col·laboració amb altres institucions publiques i privades. 

L’espai disponible a la seu del CEESC a Barcelona (c. Aragó,141-143, 4a planta) és de 
26m2.  

Les propostes que així ho permetessin es podrien adaptar als espais disponibles a la 
seu del CEESC a Girona (c. Ibèria, 4, baixos) en un segon moment d’exhibició que 
s’acordaria amb els proposants. 

Pot presentar-s’hi qualsevol persona física o jurídica, tant nacional com internacional, 
de manera individual o col·lectiva. 

Les persones interessades hauran de presentar les seves sol·licituds de participació a 
través de l’adreça de correu projectes@ceesc.cat (Assumpte: Expo). 

Les candidatures es poden enviar en qualsevol moment, en tractar-se d’una 
convocatòria oberta. Si la proposta té una temporalitat concreta, cal presentar la 
proposta amb un mínim de 90 dies abans de la inauguració proposada. 

La sol·licitud ha de contemplar, com a mínim: 

 Títol i resum del projecte, en format pdf (400 paraules màxim). 

 Memòria tècnica del projecte: temporalitat (cas que hi hagi proposta en 
aquest sentit), característiques de muntatge, necessitats tècniques, 
esbossos i imatges, pressupost… (3.000 paraules màxim). 

 Currículum vitae de les persones o institucions proposants (400 paraules 
màxim). 

La selecció de projectes serà duta a terme per l’equip tècnic del CEESC que incorporarà 
en el seus processos de valoració aquelles persones de l’organització que estimi 
oportunes. Segons els següents criteris (no excloents): 

 Interès professional de la proposta. 
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 Valor artístic i/o cultural de la proposta. 

 Sintonia amb les línies programàtiques del CEESC. 

 Programació d’activitats paral·leles a l’exposició. 

 Durades mínima i màxima de la proposta. 

Es prioritzaran les propostes de persones i agents en què hi hagi persones associades 
al CEESC, així com les que no hagin exposat anteriorment. 

El CEESC notificarà abans de 30 dies a les persones responsables dels projectes 
seleccionats la proposta de dates per a la realització del projecte, per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils manifestin la seva voluntat de formalitzar l’acord, s’hi ajustin 
els detalls o se’n proposin les adaptacions corresponents. Si no es concretés l’acord o 
no es fes en el termini establert, s’arxivarà la petició sense cap altre tràmit. 

Organitzar una exposició monogràfica de l’obra, de comú acord amb els autors i per un 
període no inferior a 15 dies. 

Editar un targetó de presentació i invitació a la inauguració de l’exposició per a la seva 
distribució digital. 

Difondre la realització de la mostra pels canals de comunicació habituals. 

El CEESC aportarà personal de suport per a les tasques de muntatge i desmuntatge de 
la mostra i vetllarà pel seu correcte manteniment. 

Abonar les despeses corresponents a transport, assegurança, muntatge i desmuntatge 
fins a un màxim de 200€, prèvia justificació documental. 

Els projectes seleccionats hauran de ser presentats, com a mínim, amb un mes 
d’avançament a la inauguració, amb un dossier definitiu del projecte, acordat amb els 
serveis tècnics del CEESC. Qualsevol possible modificació del projecte original haurà 
d’estar suficientment motivada i ser acordada. 

Els proposants aportaran les imatges i els textos que se li demanin per a la realització 
de la difusió de la mostra. 

El responsable del projecte expositiu serà l’encarregat del muntatge de l’exposició, el 
seu disseny expositiu, la distribució de les obres… 


