
 
 
 

Bases per a la convocatòria de la XXVIII edició de l’exposició 
d’Artistes de Sant Joan Despí per poder exposar temporalment a la 
sala d’exposicions Centre Jujol – Can Negre, edició 2021. 

 

El Centre Jujol – Can Negre de l’Ajuntament de Sant Joan Despí té una part 
concebuda com a sala d’exposicions. La seva funció és promoure i difondre 
l’obra d’autors i autores que desitgin participar en la mostra d’artistes de Sant 
Joan Despí. És per aquest motiu que s’organitza la convocatòria d’artistes.  

 

1.- Objecte de la convocatòria 

Organitzar una exposició per a qui vulgui mostrar la seva obra al Centre Jujol – 
Can Negre de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, des del 16 de juny al 18 de 
juliol de 2021. 

2.- Característiques de la convocatòria 

Els artistes podran presentar una obra.  

Modalitats especificades: pintura, ceràmica, escultura, fotografia.  

3.-  Participació 

Podran optar a participar-hi els i les artistes que estiguin empadronats a la 
ciutat de Sant Joan Despí. 

Artistes majors de 18 anys. 

4.- Condicions 

 L’obra haurà d’estar correctament embalada.   

 Els projectes no podran superar una antiguitat màxima de 3 anys. 

 Complir els terminis d’inscripció: del 3 de maig al 16 de maig de 2021. 

 Complir els terminis de lliurament de l’obra a la sala d’exposicions: del 7 
al 13 de juny de 2021. 

 Complir els terminis de recollida de la peça del 21 al 28 de juliol de 
2021. 

 Si cal, especificar la col·locació de la peça. 

 Preparada per ser penjada, en el cas de que sigui un quadre, plafó... 

 Les mides de les obres estaran compreses entre un màxim 180 cm X 
180 cm. 

 



 
 
 

5.- Característiques de les exposicions 

L’horari d’exposicions establert serà el següent: 

            De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17.30 a 20 h  

            Divendres de 10 a 13 h i diumenges de 11 a 14 hores 

    Festius tancats 

 

El muntatge i desmuntatge de l’obra va a càrrec de l’organització per part del 
Departament de Cultura, Centre Jujol – Can Negre. La col·locació de les peces 
anirà en funció del número d’entrada de la sol·licitud, no obstant podrà ser 
susceptible de canvis, atenent el criteri de l’organització a l’estètica global de 
l’exposició.  

El dia de la inauguració serà dijous 16 de juny a les 20h, (excepte en canvis de 
programació municipal), el vernissatge de la inauguració serà costejat per 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. El model d’inauguració dependrà de les 
mesures i a les autoritzacions sanitàries que en aquell moment es puguin 
realitzar. 

L’assegurança de les obres anirà a càrrec de la persona expositora. 

Les sales d’exposició del Centre Jujol – Can Negre disposen de servei de 
recepció des del dia de la inauguració fins que s’acabi l’exposició, inclòs el 
muntatge i desmuntatge.  

L’Ajuntament farà la difusió de les exposicions segons model característic del 
Centre Jujol – Can Negre imprès i a través de la web municipal, les agendes 
culturals i les xarxes socials. 

 

Sempre i quan les mesures adoptades pel Departament de Sanitat de 
la Generalitat de Catalunya per tal de frenar l'expansió del 
coronavirus (Covid-19) ho permetin.  

 

 

Sant Joan Despí, març 2021 

 
 
 


