CESSIÓ TEMPORAL DELS ESPAIS SITUATS AL CENTRE ARTESANAL DE MENORCA
La Fundació Foment del Turisme de Menorca, a través del Centre Artesanal, té com a finalitat
general la promoció i l'impuls del sector artesanal menorquí, amb l'objectiu de fomentar la
competitivitat i la qualitat d'aquest sector, a nivell nacional i internacional. Per aquest motiu,
desplega la seva acció de foment, entre d'altres formes, mitjançant la cessió voluntària de l'ús
esporàdic i puntual dels espais situats al mencionat centre.
Així mateix, atès que el Consell Insular de Menorca disposa d'una Comissió Insular Assessora
d'Artesania vinculada al departament que té atorgades les competències en matèria
d'artesania, les sol·licituds d'ús dels espais del Centre seran traslladades a aquesta comissió
que s'encarregarà de fer-ne la selecció. El Centre Artesanal inclourà les propostes
seleccionades en el programa anual d'activitats.
1. Els espais
El Centre Artesanal de Menorca disposa dels següents espais de caire polivalent:




Entrada, amb una superfície de 45m² (aproximadament) i un aforament màxim de 30
persones.
Sala didàctica, amb una superfície de 35m² (aproximadament) i un aforament màxim de
20 persones.
Biblioteca, amb una superfície de 28m² (aproximadament) i un aforament màxim de 18
persones.

2. Els beneficiaris
Podran fer ús dels espais i instal·lacions situats al Centre Artesanal de Menorca associacions i
entitats vinculades al sector artesanal i persones artesanes individuals que ho sol·licitin pel
procediment establert en aquest reglament i que compleixin els requisits que es fixen en aquest
document.
3. Les propostes
Les propostes d'activitats que la Comissió avalua són projectes d'exposicions d'arts plàstiques i
visuals relacionades, preferentment, amb la temàtica artesana. Així mateix, també s'avaluaran
projectes de tallers, demostracions, conferències o similars.
Les propostes s'hauran de rebre en un dossier, de màxim 20 fulls en format A4, en paper o en
suport digital, on s'inclogui:





CV de l'artesà o entitat. Dades imprescindibles són els llocs on ha exposat i els
premis o mencions que hagi pogut rebre. S'han d'incloure fotografies de la seva
producció artesana o activitats més rellevants.
Proposta a desenvolupar. Descripció de l'obra o activitat en text (títol, format, mida,
materials, suport), fotografies de totes les obres que es volen exposar o bé esbossos
del projecte i la valoració econòmica aproximada de l'obra.
Dates en què es preveu exposar. El temps d'ús de l'espai serà d'un mes prorrogable
segons disponibilitat.
S'ha d'adjuntar una proposta o suggeriment del muntatge i exposició i la valoració
per portar-la a terme.

4. Entrega de propostes
La recepció de dossiers es pot fer presencialment o per correu postal al Centre Artesanal de
Menorca, carrer Metge Camps, s/n – 07740 es Mercadal o per correu electrònic a
centre@artesaniademenorca.com

5. Terminis
Els terminis per acceptar propostes és de primers de juny fins a finals d'octubre del mateix any.
Els projectes presentats fora de termini es podran tenir en compte en funció de la disponibilitat
de l'espai.
Les propostes s'entregaran a la Comissió, que es reuneix un mínim de tres vegades l'any, a fi
que n'emeti una resolució en la major brevetat possible.
La proposta s'inclourà en el programa d'activitats de l'any corresponent.
6. Condicions

















Els dossiers presentats que no hagin estat seleccionats, es podran recuperar recollintlos personalment a les oficines del Centre Artesanal de Menorca fins a tres mesos
després de fer-se pública la resolució de la Comissió.
La Comissió pot considerar la convocatòria deserta.
La participació a aquesta convocatòria representa l'acceptació d'aquestes bases i el
veredicte de la Comissió, així com la renúncia a tota reclamació legal relativa als
continguts d'aquestes bases.
L'artesà o entitat seleccionada permet al Centre Artesanal de Menorca la utilització de
forma gratuïta de les obres presentades per a fer difusió de l'activitat.
L'artesà o entitat es comprometrà que, com a mínim, una obra o una part d'una obra
lliure de drets pugui ser reproduïda per part del Centre Artesanal de Menorca per fer-ne
difusió i marxandatge per al mateix Centre.
El trasllat de les obres fins a l'espai expositiu va a càrrec de l'artesà o entitat.
L'artesà o entitat organitzadora assumirà la total responsabilitat de les peces i elements
decoratius de la seva propietat o representació que s'exposin en aquestes sales durant
el temps que estiguin dipositades.
El Centre Artesanal de Menorca no es fa responsable del furt de les peces dipositades
en els seus espais. L'artesà, o entitat, és responsable de fer-ne l'assegurança
corresponent.
El Centre Artesanal de Menorca podrà fer el seguiment del procés creatiu de l'obra que
s'exposarà.
L'artesà o entitat es farà càrrec del muntatge i desmuntatge de l'exposició amb la
supervisió i ajuda tècnica del personal del Centre Artesanal de Menorca.
L'artesà o entitat es compromet a muntar i desmuntar l'exposició d'acord a la
disponibilitat de l'espai.
En el cas de desenvolupar-se activitats que comportin fer venda de les obres
exposades o qualsevol altre tipus de transacció comercial durant el període d'exposició
al Centre Artesanal de Menorca, s'acordarà una comissió econòmica.
Es podran comercialitzar aquells productes dels artesans que tenguin cedit l'ús de la
marca de garantia Artesania de Menorca.
El Centre Artesanal de Menorca es compromet a fer difusió de l'activitat en els termes i
mitjans que consideri més adequats tot utilitzant imatges lliures de drets de les obres
que s'exposaran.
S'acordarà el dia de la inauguració i, en el cas que es faci, una roda de premsa per
presentar l'exposició.
Les activitats i preparatius s'hauran de desenvolupar dins de l'horari propi del Centre
Artesanal de Menorca.

Per a més informació adreceu-vos a les oficines del Centre Artesanal de Menorca, carrer Metge
Camps, s/n – 07740 es Mercadal. Tel. 971 154 436, a/e: centre@artesaniademenorca.com

