
 

 

 

NORMATIVA PER PODER EXPOSAR A LA SALA DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS 
DE MATARÓ (Plaça Xammar, 2 – Mataró ). 

 

 

Per poder accedir a la Sala del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mataró 
caldrà presentar una proposta escrita sobre el contingut del projecte a exposar, que 
serà valorat per la Junta de l’Associació Sant Lluc per l’Art, que és qui té cura de la 
direcció artística, gestió i comissariat. 
 

Aquesta proposta consistirà en un dossier en format PDF que s’enviarà a la següent adreça 
electrònica associaciosantlluc@gmail.com  on hi haurà de constar:  

1. Explicació del projecte a exposar 
2. Imatges d’algunes de les obres a presentar, degudament fotografiades 
3. Breu currículum 
4. Dades de contacte de l’artista que fa la proposta: 

 Nom i cognoms 

 Adreça electrònica 

 Telèfon 
 

Una vegada valorada la proposta per la Junta de l’Associació Sant Lluc, es farà saber a l’artista 
interessat la resolució consensuada, per correu electrònic o bé per via telefònica. Posteriorment, es 
durà a terme una trobada presencial de l’artista amb l’Associació Sant Lluc  per signar l’acord 
arribat, on s’especificarà més detalladament els aspectes logístics, econòmics i de difusió.  
 

En cas de ser acceptada, una de les condicions de la sala és la de deixar una obra que passarà a 
formar part de la col·lecció del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Mataró. 
 

 L’artista es farà càrrec de: 

 L’embalatge i transport de les obres  

 El vernissatge el dia de la inauguració, si se’n vol fer. 
 

*El dia del muntatge serà el dimecres de la mateixa setmana de l’obertura de la mostra, a partir de 

les 15:00 hores. 

 

La inauguració serà sempre un divendres, a les 19 hores. 

 

L’exposició tindrà una durada de 4 setmanes + 3 dies. 
 

Les obres exposades podran estar a la venda, però en cap cas l’Associació Sant Lluc es farà càrrec de 
la compra; només el vigilant de sala podrà prendre nota de les dades de la persona interessada per 
tal que l’artista es pugui posar en contacte amb aquesta. 
 
 

La Junta de l’Associació Sant Lluc es reserva el dret de decidir d’eliminar alguna obra de les 
exposades, si així ho considera, per tal d’equilibrar el contingut de la proposta a l’espai expositiu. 
 

 


