INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS
Carrer Jaume Huguet, 1 - 43800 Valls

BASES PER A EXPOSAR A LA SALA SANT ROC
Els interessats a exposar a la Sala Sant Roc de Valls a partir de setembre de l’any en curs i fins
al juliol del pròxim any, bé siguin persones físiques, entitats o associacions, hauran de presentar
un dossier1 amb fotografies i explicació de l’obra que es pretén exposar, així com un breu
currículum de l’artista o petita memòria de l’entitat o associació. També poden proposar les dates
que més els convingui, encara que això no assegurarà que els hi siguin atorgades.
El dossier s’haurà de rebre a l’Institut d’Estudis Vallencs, carrer Jaume Huguet, 1 de Valls, abans
del penúltim divendres del mes de maig2. Les peticions es registraran per ordre de recepció, a
l’efecte de tenir-ho en compte pel cas d’haver de considerar aspectes de capacitat i/o coincidència
de dates. Els sol·licitants que no puguin ésser atesos seran degudament informats i se’ls retornarà
el material gràfic presentat. No s’acceptaran sol·licituds ni dossiers enviats per correu
electrònic.
La Comissió d’Exposicions decidirà quins són els candidats que tindran dret a exposar i les dates
en què ho podran fer, tot i que, degut a les característiques de la Sala en relació a l’Ajuntament de
Valls, les dates podrien ser modificades de manera excepcional. Els expositors seleccionats hauran
de signar un document de compromís d’acceptació de les bases que es facilitarà a la secretaria
de l’IEV.
Aquesta sala d’art té caràcter no lucratiu, i disposa d’una assegurança per al continent però no per
al contingut. Els expositors no hauran de pagar cap import per a la utilització de la Sala, però
hauran de cedir una obra de les exposades per al fons de l’entitat.
Les despeses d’assegurança així com les corresponents a catàlegs, postals, o qualsevol altre
material imprès, aniran a càrrec de l’expositor, tot i que hauran de ser prèviament revisats per la
Comissió d’Exposicions. A tot el material imprès referent a les exposicions es farà constar la
col·laboració de l’IEV. El no compliment d’aquesta norma podrà suposar la retirada del material
imprès. La Comissió d’Exposicions serà la que determini les condicions particulars que s’escaiguin.
Els horaris de la Sala Sant Roc són els següents:
Totes les exposicions s’inauguraran sempre a les 8 del vespre (en cas d’haver-se de produir alguna
modificació en l’horari d’obertura, es comunicarà prèviament a l’expositor).
Els horaris habituals de visita establerts per la Sala Sant Roc són:
- D’abril a octubre: De dimarts a dissabte de 7 a 9 del vespre; dissabtes, diumenges i festius de 12 a 2
del migdia.
- De novembre a març: De dimarts a dissabte de 7 a 2/4 de 9 del vespre; dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 2 del migdia.
Dilluns tancat.

Aquestes bases es publicaran a la premsa local i comarcal i al Full del Mes de l’IEV durant el mes d’abril,
amb les dates exactes, i marquen l’inici de l’acceptació de propostes.
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No existeix un model unificat.
Les peticions per a exposar a la Sala Sant Roc s’han d’enviar sempre entre els mesos d’abril i maig (penúltim divendres)

