
Cicle expositiu Reinventar el possible / Accionar l’imaginable

Concepte / Concepto Cost / Coste

Comissariat del ciclo / Comisariado del ciclo 12.000,00 €

Disseny gràfic del cicle / Diseño gráfico del ciclo 3.569,50 €

Quart moment. ...suposa tot açò una possibilitat?
Centre del Carme, 08.03 – 20.05.2018

Concepte / Concepto Cost / Coste

Producció d’obres / Producción de obras  708,76€

Honoraris artistas / Honorarios artistas 7.200,00 €

Pintura sala / Pintura sala 580,80 €

Transport i muntatge / Transporte y montaje 3.629,27 €

Traducció i Subtitulació video /Traducción y 

subtitulación video 

272,00  €

Llibres de consulta / Libros de consulta 83,12 €

Assegurances / Seguro 106,15 €

Full de sala / Hoja de sala 505,40 €

Rotulació / Rotulación 378,49 €

Desplaçaments muntatge i inauguració / 

Desplazamientos montaje e inauguración

1.300,00 €

Total cost exposició Quart moment /

Total coste exposición Cuarto momento
      14.763,99 €

L’exposició  Reinventar  el  possible  /  Accionar
l’imaginable. Constel·lacions d’un tot infinit ès

un  projecte  del  Consorci  de  Museus  de  la
Comunitat Valenciana.  Amb l’objecte de garantir

la transparència i el dret a la informació pública,
segons  la  Llei  2/2015,  de  2  d’abril  de  la
Generalitat,  de  Transparència,  Bon  Govern  i

Participació  Ciutadana  de  la  Comunitat
Valenciana,  el  Consorci  de  Museus  de  la

Comunitat  Valenciana  establix  com  a  prioritat
l’aplicació  del  codi  de  bon  govern i  accés  a  la

información

La exposición  Reinventar el possible / Accionar
l’imaginable.  Constel·lacions d’un tot infinit es

un  proyecto  del  Consorci  de  Museus  de  la
Comunitat Valenciana. Con el objeto de garantizar

la  transparencia  y  el  derecho  a  la  información
pública, según la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat,  de Transparencia,  Buen  Gobierno  y

Participación  Ciudadana  de  la  Comunitat
Valenciana,  el  Consorci  de  Museus  de  la

Comunitat Valenciana establece como prioridad la
aplicación del código de buen gobierno y acceso a

la información.
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