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L’exposició està formada per 29 plafons de 90x170 cm, muntats sobre marcs separadors de fusta.  
Es presenta en dues versions: 
Completa: 29 plafons, més un plafó de crèdits de 35x35 cm 
Reduïda: 18 plafons (marcats al revers amb un gomet vermell), més  un plafó de crèdits de 35x35 cm. 
Cal que indiqueu quina versió voleu quan feu la sol·licitud. 

Els plafons vénen embalats en 5 caixes de fusta (A,B,C,D,E), amb tapa, nanses i rodes.  
A cada caixa hi van 6 plafons.  
En el cas que tingueu la versió completa, és important que, a l’hora de retornar-la, col·loqueu  
els plafons marcats amb gomet vermell en les caixes A-B-C. 
Els plafons s’han d’embalar de dos en dos encarats, amb el suport de fusta mirant cap enfora,  
per evitar que es malmetin. 

Muntatge OPCIÓ A:
en el dors dels plafons hi ha uns marcs separadors de fusta que estan perforats. Per mitjà d’aquests forats es 
poden subjectar amb guies universals de cable amb presoner ajustable o bé directament a paret amb claus 
de ganxo (alcayatas)

Muntatge OPCIÓ B:
els marcs de fusta duen incorporades unes tires de velcro adhesiu de 20 mm. S’ha d’adquirir l’altra part del 
velcro adhesiu i fixar-lo a la paret. Es recomana que sigui velcro de la marca Pahio o de la marca Velcro amb 
de 20 mm amb adhesiu Hook. Cal tenir en compte que a l’hora de retirar el velcro adhesiu de la paret,  
es pot malmetre la pintura.

CARACTERÍSTIQUES I MUNTATGE
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EXPOSICIÓ COMPLETA

PLAFÓ 1 PLAFÓ 4PLAFÓ 3PLAFÓ 2 PLAFÓ 6PLAFÓ 5 PLAFÓ 8 PLAFÓ 9 PLAFÓ 10

PLAFÓ 11

PLAFÓ 7

PLAFÓ 12 PLAFÓ 13 PLAFÓ 14 PLAFÓ 16 PLAFÓ 17PLAFÓ 15 PLAFÓ 18 PLAFÓ 19 PLAFÓ 20

PLAFÓ 21

PLAFÓ 30

PLAFÓ 23 PLAFÓ 24 PLAFÓ 25 PLAFÓ 26 PLAFÓ 27 PLAFÓ 28PLAFÓ 22 PLAFÓ 29

Relació dels 29 plafons de 90x170 cm i el de 35x35 cm dels crèdits que configuren l’exposició completa.
Cal tenir una disponibilitat d’uns 31 metres linials aproximadament tenint en compte un espai de 15 cm entre plafons. 
El muntatge es farà preferentent amb l’ordre establert en aquest esquema.
S’entreguen en 5 caixes de fusta (6 plafons per caixa + crèdits).
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PLAFÓ 1 PLAFÓ 4 PLAFÓ 6PLAFÓ 5 PLAFÓ 8 PLAFÓ 9PLAFÓ 7 PLAFÓ 12 PLAFÓ 13

PLAFÓ 14 PLAFÓ 16 PLAFÓ 17 PLAFÓ 20 PLAFÓ 25 PLAFÓ 24 PLAFÓ 25 PLAFÓ 26 PLAFÓ 28

EXPOSICIÓ REDUÏDA
Relació dels 18 plafons de 90x170 cm mínims i el de 35x35 cm dels crèdits que configuren l’exposició reduïda.
Cal tenir una disponibilitat d’uns 19 metres linials aproximadament tenint en compte un espai de 15 cm entre plafons.
El muntatge es farà preferentent amb l’ordre establert en aquest esquema.
S’entreguen en 3 caixes de fusta (6 plafons per caixa).

PLAFÓ 30
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DIFUSIÓ
Per fer difusió de l’exposició, es posa a disposició un cartell neutre en format PDF i un altre editable en format INDD/IDLM a l’enllaç següent:
www.granollers.cat/can-jonch/hiroshima-nagasaki/itinerancia
La producció d’aquest material de difusió anirà a càrrec de l’entitat i/o administració sol·licitant.

CARTELL NEUTRE
Format PDF alta resolució

CARTELL EDITABLE
Format PDF alta resolució
3 camps editables: DATES, LLOC i POBLACIÓ

CARTELL EDITABLE
Format INDD / IDML amb tipografies i vincles per a Mac
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CONDICIONS DE PRÉSTEC
1 
L’exposició itinerant Hiroshima-Nagasaki. Per un món sense armes 
nuclears és de propietat i està gestionada per Can Jonch. Centre de cultura 
per la pau (Ajuntament de Granollers). Pot ser demanada per qualsevol 
institució o entitat degudament reconeguda, mitjançant un escrit adreçat  
a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, carrer del Rec, 19, 08401 
Granollers, en el qual s’hauran de fer constar els motius de la sol·licitud. 

2 
L’exposició itinerant Hiroshima-Nagasaki. Per un món sense armes 
nuclears es pot sol·licitar en versió completa (29 plafons de 90x170 cm  
+ 1 plafó de crèdits de 35x35 cm) o bé en versió reduïda (18 plafons de  
90x170 cm + 1 plafó de crèdits de 35x35 cm). En el cas de demanar la versió 
completa és important que a l’hora d’embalar-la per retornar-la es posin a les 
caixes A-B-C els plafons amb gomet vermell, recordeu que van 6 a cada caixa.

3 
El període de cessió es recomana que no sigui inferior a 15 dies ni superior  
a 30 dies. 

4
Perquè la cessió sigui confirmada s’haurà d’emplenar, signar i segellar  
la butlleta de préstec que trobareu a la web de Can Jonch. Centre de  
Cultura per la Pau (www.granollers.cat/can-jonch) i enviar-la en format  
PDF a canjonch@ajuntament.granollers.cat. Rebreu un correu electrònic  
per informar de l’estat de la sol·licitud. Entre la recepció d’aquesta butlleta  
i la data prevista per a l’inici del préstec és convenient que hi hagi com  
a mínim un marge de 15 dies. 

5
El sol·licitant es fa càrrec de la gestió i les despeses de transport (recollida  
i retorn; càrrega i descàrrega), muntatge i desmuntatge, i de la producció  
del material de difusió  (a la web trobareu un cartell en PDF).

6
El local on s’instal·li l’exposició haurà de tenir prou condicions de seguretat 
contra robatori i vandalisme. 

7
El sol·licitant es compromet a contractar una pòlissa d’assegurança per a 
l’exposició sol·licitada per a qualsevol medi de transport, a tot risc des de la 
seva recollida fins al retorn al lloc d’origen, de pèrdua, dany i faltes materials 
que pugui patir qualsevol part del material expositiu i embalatge. La pòlissa 
d’assegurança haurà de ser tramesa escanejada i per correu electrònic a 
canjonch@ajuntament.granollers.cat abans de la recollida de l’exposició. 
L’exposició será revisada, en el supòsit que s’hagués de reposar o revinilar algun 
dels plafons, es comunicaria a l’entitat i/o institució i s’adjuntarà una fotografia 
(veure annex). Aquest s’haurà de reposar en el màxim de 15 dies des de la data 
del comunicat. 

8
En tota la difusió que es faci de l’exposició (invitacions, programes, cartells, 
agendes d’activitats, notes o anuncis de premsa, ràdio, etc.) s’haurà de fer 
constar que està cedida per Can Jonch. Centre de cultura per la pau 
(Ajuntament de Granollers). Trobareu els logotips a la web. 

9
El sol·licitant es compromet a lliurar dos exemplars de qualsevol tipus de 
material de difusió que elabori o editi referent a l’exposició. 

10
Per conèixer la incidència de l’exposició en cada població on es mostri i en  
el cas que l’entitat sol·licitant n’elabori un recull de premsa, caldrà que en faci 
arribar una còpia a Can Jonch. Centre de cultura per la pau (Ajuntament  
de Granollers). Així com també es facilitarà el nombre de visitants que hagi 
rebut la mostra durant el seu període d’obertura. 

11
Can Jonch. Centre de cultura per la pau (Ajuntament de Granollers)  
es reserva el dret de modificar, per causes de força major, les dates de cessió 
acordades. 

12
Per a qualsevol aclariment caldrà adreçar-se a: Mireia Nogués  
tel. 93 842 68 32, canjonch@ajuntament.granollers.cat, Can Jonch. Centre  
de Cultura per la Pau, carrer del Rec, 19, 08401 Granollers)
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ANNEX
En el supòsit que s’hagués de reposar o revinilar algun dels plafons,  
es comunicarà a l’entitat i/o institució i s’adjuntarà una fotografia.  
Aquest s’haurà de reposar en el màxim de 15 dies des de la data del  
comunicat i tindrà el cost següent:

PLAFÓ DE REPOSICIÓ DE PVC
Producció d’un plafó de 90x170 cm
PVC negre de 5 mm de gruix
Aplicació gràfica mitjançant impressió digital sobre vinil i laminada
Marc de la part posterior del plafó de 50x130 cm i 1,9 cm de gruix
186 € + IVA / unitat

VINIL DE REPOSICIÓ
Producció d’un vinil de 90x170 cm
PVC negre de 5 mm de gruix
Aplicació gràfica mitjançant impressió digital laminada
103 € + IVA / unitat



Carrer del Rec, 19 
08401 Granollers
tel. 93 842 68 32

http://www.granollers.cat/can-jonch 
canjonch@ajuntament.granollers.cat


