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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 
LA MODEL 2023 

 

Criteris tècnics indicatius per a la selecció i validació de les propostes d’activitats: 

 

Totes les propostes, per tal de ser validades, hauran de complir amb els següents criteris: 

- Activitats de caràcter gratuït 

- Obertes a la ciutadania 

- Sense ànim de lucre 

- Promogudes per agents sense ànim de lucre 

- De temàtica vinculada a la memòria i als drets, a la transformació del propi espai de La Model 

o bé a la vida comunitària del barri de l’Esquerra de l’Eixample 

- De caràcter sòcio-polític, cultural o comunitari 

 

No s’acolliran activitats: 

- De caràcter privat 

- Amb ànim de lucre 

- Provinents d’entitats amb ànim de lucre 

- Amb cost per als assistents 

- Que es proposin amb menys de 15 dies d’antelació a la pròpia activitat 

- Que impliquin dinàmiques poc adequades per a l’equipament:  

o Cuinar dins el recinte (si que es podrà introduir menjar i serveis de càtering, però no es 

podrà elaborar el menjar dins l’equipament) 

o Alterar físicament l’interior de l’edifici (no es podran realitzar forats per a muntatge 

d’exposicions; s’haurà de fer ús de panells expositius mòbils o fer ús d’altres suports 

per no alterar les parets de l’equipament) 
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Les activitats hauran de complir aquestes condicions: 

- Les activitats hauran de respectar el recinte i els seus edificis pel seu valor històric, patrimonial 

i memorístic 

- Les activitats hauran de respectar els àmbits i condicions de les obres puntuals d’enderrocs, 

actuacions de millora de la seguretat de façanes, cornises, etc.   

- Les activitats hauran de respectar els aforaments màxims del conjunt del recinte i de cada un 

dels espais habilitats. 

- No es podran acollir activitats amb risc que puguin utilitzar la pirotècnia, el foc o qualsevol que 

precisi d’instal·lacions o condicions que puguin afectar a tercers i/o el propi edifici.  

- No es podran acollir activitats fora de l’àmbit del pati d’Entença i del recorregut de les visites. 

 

Aforaments de l’equipament 

 Pati d’entrada: fins a 290 persones de públic 

 Sala d’actes:  fins a 100 persones de públic 

 Sala d’exposicions:  fins a 100 persones de públic 

 Interior de l’antiga presó 

o Galeria 4: fins a 300 persones  

o Galeria 5: fins a 100 persones 

o Pati poliesportiu: fins a 450 persones 

 

Horaris  

En la proposta d’activitats a l’interior de La Model caldrà respectar l’horari de visites guiades i 

portes obertes. Actualment les visites guiades es realitzen tots els divendres de 17h a 18.30h, tots 

els dissabtes de 11h a 12.30h i de 17 a 19h i tots els diumenges de 10.30h a 13h. I les portes 

obertes cada divendres de 16 a 18h, dissabte de 10 a 14h i de 16 a 18h i diumenge de 10 a 14h.  

No es programaran actes que impliquin pernoctació a l’edifici. 

 


