
 
 

 

Condicions de préstec 

 

El Museu de Cervera posa a disposició d’institucions i entitats degudament reconegudes, l’exposició 

itinerant Josep Benet. En la desfeta i el redreç. 

L’exposició ha de ser sol·licitada mitjançant un escrit adreçat a la direcció del museu en el qual s’han 

de fer constar els motius de la sol·licitud. 

L’entitat sol·licitant disposa d’una sol·licitud de préstec que cal emplenar, signar i enviar al Museu (es 

pot descarregar de la web o demanar-la per correu electrònic al museu). En el moment de la recepció 

de la sol·licitud, el MCC procedirà a confirmar el préstec.  

El préstec de l’exposició està exempt de pagament. 

Ateses les característiques de les exposicions, el sol·licitant assumeix les despeses de transport 

(recollida i retorn), muntatge i desmuntatge de l’exposició i, si s’escau, l’adaptació de l’exposició als 

seus espais. 

El sol·licitant ha de proporcionar al MCC un plànol de la sala d’exposicions on serà instal·lada la 

mostra. 

El local on s’instal·la l’exposició ha de tenir unes condicions de seguretat suficients contra robatori i 

vandalisme. 

L’entitat sol·licitant es compromet a reposar tot el material que hagi pogut patir algun dany com a 

conseqüència del transport i les operacions de manipulació, com també durant l’estada en el local 

escollit pel sol·licitant i el retorn fins al lloc d’origen.  

En cas de qualsevol contratemps o desperfecte, el sol·licitant ho ha de notificar immediatament al 

Museu per tal que es puguin iniciar els tràmits de resolució del problema. 

Per conèixer la incidència de l’exposició en cada població on s’exhibeix, l’entitat sol·licitant ha de 

comunicar el nombre de visitants rebuts i en el cas que s’elabori un recull de premsa, n’ha de fer 

arribar una còpia al MCC. 

El MCC proporcionarà a l’entitat sol·licitant una mostra de la invitació i el cartell de l’exposició. Si cal 

fer-ne adaptacions específiques, les despeses d’adaptació i edició aniran a càrrec del l’entitat 

sol·licitant. 

En el cas que la institució o entitat sol·licitant editi invitacions i cartells, ha de fer constar en aquests 

materials el logotip (es pot descarregar de la web o demanar-lo per correu electrònic al museu). Així 



 
 

 

com si es fan agendes d’activitats, notes o anuncis de premsa, ràdio o televisió, s’hi ha de fer constar 

que l’exposició està produïda i cedida pel Museu de Cervera.  

En cas que el sol·licitant desitgi organitzar la inauguració amb la presència del comissari de 

l’exposició, visites o altres tipus d’activitats, s’haurà de posar en contacte directament amb ell (Jordi 

Oliva). Les despeses que comportin aquestes gestions aniran a càrrec de l’entitat sol·licitant.  

El Museu de Cervera es reserva el dret de modificar, per causes de força major, les dates de cessió 

acordades. 

Per a qualsevol aclariment podeu adreçar-vos a: Museu de Cervera (telèfon 973533917). 

Correu electrònic: museu@museudecervera.cat). 

 

Signatura de la institució sol·licitant conforme coneix les condicions de préstec exposades pel Museu i les 

accepta. 
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