CESSIÓ D’ESPAIS EXPOSITIUS A ASSOCIACIONS D’ART
CONTEMPORANI: CARBONERA / CISTERNA
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2013
BÒLIT, CENTRE D’ART CONTEMPORANI. GIRONA
El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona obre la convocatòria
per a la cessió d'un espai d'exposició o per a presentacions
adreçada a associacions d’art contemporani de Girona ciutat
per a la programació 2013-2014 regulada per les bases
següents:
Objectius:
Aquesta primera edició de la convocatòria pretén posar a
disposició de les associacions d’art contemporani de la ciutat de
Girona un equipament que està format per dos espais: la
Carbonera i la Cisterna. Aquests espais es poden cedir durant
tot l’any, excepte per Nadal i durant l'exposició de Temps de
Flors (del 16 de desembre de 2013 al 16 de gener de 2014 i de
l'1 al 31 de maig de 2014).
Es recomana que s’hi realitzin esdeveniments o presentacions
expositives puntuals o de curta durada. Els projectes han de ser
adequats per dur-se a terme en aquest espai, que presenta un
alt índex d'humitat, condicions ambientals naturals i que quan
s’utilitza resta obert a l'exterior.
Descripció dels espais:
La Carbonera i la Cisterna tenen l’accés a la pujada de Sant
Feliu, 2. No disposen de lavabo, ni de calefacció, ni de
climatització.
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Carbonera
Espai: 65 m²
És una sala d’arquitectura singular, amb volta de canó i una
llanterna que dóna una mica de llum natural a l’espai. Està
equipada amb un carril de focus central i uns cables
paral·lels, de suport expositiu, a banda i banda. Cal adaptar
els muntatges als suports ja existents per no malmetre les
parets de pedra. La porta, de grans dimensions, s’obre
diàfana al carrer la qual cosa convida a l’accés.
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Cisterna
Espai: 95 m²
És una sala de planta quadrada de 95 m², amb un pilar
central i sostres alts, que li confereixen una singular
sonoritat. Està equipada amb un carril d’enllumenat de
forma quadrada i disposa, en tres de les parets, de cables
que permeten penjar elements.
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Condicions:
El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona aportarà suport
logístic, cedirà els materials expositius que tingui disponibles,
oferirà assessorament quan a elaboració i execució dels
projectes artístics i expositius i donarà suport en la comunicació
de l’activitat o esdeveniment.
L’entitat s’haurà de fer càrrec de les despeses de gestió i
producció de la proposta artística.
La cessió gratuïta es regularà a través d’un conveni entre
l’Ajuntament de Girona i l’associació.
Dotació:
Borsa d’ajuda per a la contractació de serveis de porteria i per
a la producció de la senyalització exterior (banderola) de 3.000
euros per a tota la convocatòria.
Cessió de materials expositius que estiguin disponibles com ara
peanyes, materials audiovisuals, etc.
Disponibilitat:
2013: fins al 15 de desembre
2014: del 17 de gener fins al 30 d’abril i de l’1 de juny fins al
15 de desembre
Entrega de documentació:
La documentació que cal lliurar és la següent:
- Instància de petició
- Dades de registre de l’associació i descripció de la trajectòria
en el camp de la cultura, la creació i l’art contemporanis
- Projecte que es vol dur a terme: còpia impresa o digital (pdf,
màxim 5 MB) de les propostes que es volen realitzar, breu
descripció del projecte expositiu o d’activitat, necessitats de
muntatge, pressupost, forma de finançament, dates i horaris en
què es preveu utilitzar l'espai.
Caldrà enviar les propostes per correu certificat o lliurar-les en
mà al Registre de l’Ajuntament de Girona, en un sobre únic,
tancat, amb la informació següent:
CONVOCATÒRIA
CESSIÓ
CONTEMPORANI
Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1
17004 Girona

ESPAIS

ASSOCIACIONS

ART

Es verificarà que el segell de correus o registre de lliurament
coincideixin amb el termini de la convocatòria.
Els dubtes i les consultes relatives a aquesta convocatòria es
resoldran per correu electrònic: bolitconvoca@bolit.cat
Termini de presentació, resolució i atorgament:
Al llarg de l’any es resoldran diverses convocatòries:
1. Presentació abans del 24 de juliol. Resolució: 31 de juliol
de 2013
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2. Presentació abans del 20 de setembre. Resolució: 27 de
setembre de 2013
3. Presentació abans del 24 de gener de 2014. Resolució: 7
de febrer de 2014
4. Presentació abans del 6 de juny de 2014. Resolució: 20 de
juny de 2014
La direcció del Bòlit notificarà la resolució personalment a
l’interessat/da.
Després de cada resolució es publicaran els períodes cedits i els
disponibles al web del Bòlit. Cada nou període d'admissió de
propostes només oferirà els espais que hagin quedat
disponibles en anteriors resolucions.

Criteris de valoració:
No es valoraran els projectes que no compleixin les bases de la
convocatòria.

Acceptació de les bases:
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació
d’aquestes bases així com dels canvis que, com a conseqüència
de factors aliens a l’organització, es puguin produir
posteriorment.
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