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L’objecte de la present normativa és la regulació de les condicions d’utilització 
temporal de la sala municipal d’exposicions Sala Delger. 
 
Objectiu: 
 
L’objectiu de la sala municipal d’exposicions Sala Delger és donar a conèixer, 
difondre i promocionar tot allò relacionat amb la creació artística i cultural 
preferentment de Caldes de Montbui.  Per assolir aquesta funció, les sales 
romandran obertes de forma gratuïta per als artistes expositors. 
 
Participants:  
 
Es podran presentar tots els/les artistes que ho desitgin a través d’una proposta 
individual o col·lectiva. 
 
Modalitats: 
 
La sala està dotada d’Il·luminació i de suports adequats per a mostres d’obra 
pictòrica.  En el cas d’instal·lació d’un altre tipus de mostra, l’artista haurà de 
proveir els corresponents suports addicionals. 
 
Procediment de sol·licitud i confirmació: 
 
Els interessats hauran de presentar a Thermalia. Museu de Caldes de Montbui: 
una instància, segons el model que s’adjunta. 
Un currículum amb fotografia 
Un mínim de 10 fotografies de l’obra més recent, en les quals s’haurà d’indicar 
les dimensions i la tècnica de l’obra. 
Un projecte expositiu breu per tal d’avançar les directrius del treball que es vol 
exposar. 
 
Preferiblement tot aquest material, excepte la instància, s’haurà de presentar 
en format CD/DVD o llapis de memòria USB.  Es podrà adjuntar tota la 
documentació gràfica o escrita que es consideri oportuna per una millor 
comprensió de l’obra artística, així com un enllaç de la web de l’artista, en cas 
que en disposi d’una. 
 
No s’acceptarà cap proposta que no compleixi els requisits esmentats 
anteriorment. 
 
Programació de la Sala 
 
Es tindrà en compte la participació en anteriors convocatòries, donant prioritat a 
les noves sol·licituds. 
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El període d’exhibició serà com a màxim de 20 dies. 
 
En el model de sol·licitud s’inclou un apartat que permetrà a l’interessat establir 
una reserva de les dates que més li interessen per a l’exposició, no obstant 
aquesta reserva quedarà condicionada a la demanda de la mateixa data per 
part d’altres artistes.  Per tant es confirmarà la data adjudicada mitjançant 
correu electrònic o en cas de no tenir-ne per escrit. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de proposar a l’expositor la permuta o 
modificació de la data d’exhibició atorgada, si per raons d’urgència fos 
necessari. 
 
Els artistes que vulguin exposar es comprometen a: 
 
El transport de les obres a exposar. 
Adaptar-se a les condicions tècniques de la sala. 
Al muntatge i desmuntatge de l’exposició, sota la supervisió i coordinació de 
Thermalia. Museu de Caldes de Montbui. 
Deixar la sala d’exposicions en les mateixes condicions en què es trobava 
abans de l’exposició. 
De l’assegurança si es creu convenient de les obres exposades. 
La vigilància de l’exposició la farà la persona o col·lectiu que exposa. 
En el cas que els artistes vulguin celebrar la inauguració de l’exposició correrà 
al seu càrrec. 
Mantenir l’horari de visites bàsic de divendres de 17 a 20,00 h, dissabtes d’11 a 
14 h i de 17 a 20 h i diumenges i festius d’11 a 14 h.  Els dimarts, dimecres i 
dijous serà opcional obrir i en cas d’obrir es farà de 17 a 20,00 h. 
Assumir les despeses derivades dels desperfectes que es puguin generar a la 
sala. 
Qualsevol publicació que es faci de l’exposició, correrà a càrrec de la persona 
interessada. 
Incloure a les publicacions el logo de l’Ajuntament, el del Museu Thermalia i el 
de la Sala Delger. 
A la tercera planta del mateix edifici hi ha la seu del Setmanari Montbui i VOTV, 
i per tant les exposicions hauran de conviure amb aquests dos serveis que 
tenen espais independents en una planta a part. 
 
Els expositors accepten aquestes normes i es comprometen a complir-les 
íntegrament. 
 
L’Ajuntament declina qualsevol responsabilitat tant per l’obra exposada com 
pels visitants. 
 


