La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner
(d’ara en endavant l’organització), entitats responsables de la producció de l’exposició
“Patrimoni oblidat. Memòria literària”, fan públiques les bases per les quals es podrà
sol·licitar la programació de l’exposició.
BASES:
1. Es podrà demanar l’exposició per un mínim de 15 dies i un màxim d'un mes de
l’any 2019. Pel que fa al mes d’agost, tindran preferència les sol·licituds que
demanin la programació durant tot el mes.
2. Els centres d’estudis, entitats, associacions i institucions que ho desitgin hauran
de fer una petició proposant tres períodes en els quals estarien disposats a
acollir-la, amb les dates del dia de la inauguració i el dia de tancament,
numerats per ordre de preferència, indicant, si és el cas, els motius pels quals es
creu més convenient exposar-les en uns dies determinats.
3. El transport, el muntatge i el desmuntatge el realitzaran persones de
l’organització. L’entitat acollidora de l’exposició haurà de posar una persona per
ajudar en el muntatge (2 hores i mitja) i desmuntatge (dues hores). Sense el
suport d’aquesta persona del centre amfitrió, no serà possible el muntatge i el
desmuntatge. Si per haver manipulat l’exposició sense l’autorització de
l’organització, es produeix algun dany a l’exposició, el cost de la reparació serà
carregat a l’entitat acollidora.
4. L’espai proposat per a la programació de l’exposició haurà de gaudir de:
a. Fàcil accessibilitat: planta a peu de carrer o bé amb ascensor, facilitat per
a l’aparcament i la càrrega – descàrrega.
b. Espai net amb el terra pla.
c. Vigilància durant les hores d’obertura al públic.
5. L’organització facilitarà a l’entitat acollidora material de difusió: cartells,
targetons, catàlegs i el disseny de la invitació d’inauguració, i al mateix temps en
farà difusió en els seus propis mitjans. També, si l’entitat acollidora ho considera
oportú, s’assistirà a la inauguració.
6. Es valorarà que durant els dies d’obertura de l’exposició es realitzin activitats
relacionades amb les temàtiques de l’exposició, siguin conferències, debats,
taules rodones, presentacions de llibres, etc. L’organització, si s’escau, pot
facilitar contactes o suggerir propostes.
7. Pels centres d’estudis adherits a la CCEPC o entitats i institucions
col·laboradores amb el projecte, el preu per disposar-la serà de 200 € (IVA
inclòs), bàsicament per cobrir el transport, desplaçaments i dietes. Per a centres
d’estudis no adherits serà de 400 €. Per altres entitats o institucions el preu serà
de 600 €. En el cas dels territoris insulars caldrà tractar-ho particularment en
funció del cost del transport. En el cas de les peticions vingudes del País
Valencià, per motius de quilometratge, caldrà pactar i estructurar un circuït
itinerant continuat.
8. L’organització comunicarà la disponibilitat a les entitats proposants i un cop
acceptades les propostes de calendari es faran visibles a les respectives webs.
9. Altres variacions en les propostes hauran de ser tractades particularment amb
l’organització.
10. L’organització i l’entitat acollidora de l’exposició signaran un contracte de
compromís, redactat a partir de les presents bases.

