
SALA POLIVALENT TOMÀS RAGUER 
Normativa pel funcionament  
 

Condicions d’ús 
 

 El Museu Etnogràfic de Ripoll cedeix gratuïtament l’espai de la sala polivalent a totes 
aquelles persones o institucions , sense ànims de lucre, i es compromet a mantenir-la 
oberta en el mateix horari de funcionament del museu (de dimarts a dissabte de 10 a 
13:30 i de 16 a 18h i els diumenges de 10 a 14 h). 

 El Museu Etnogràfic posa a disposició tot el material que hi ha a la sala polivalent, 
cadires, projector, altaveus, guies per a exposar-hi plafons, etc. 

 Si l’activitat s’ha de fer fora de l’horari d’obertura normal del museu caldrà pactar les 
condicions prèviament. I fer-se càrrec de qualsevol extra que representi pel personal o 
pels equipaments del museu. 

 A part del personal propi de recepció i de les mesures de seguretat, pròpies del museu, 
la sala no disposa de vigilant. 

 Les persones o institucions interessades en fer ús de la sala es faran càrrec del 
muntatge i desmuntatge i de les despeses que pugui generar. Així com de les despeses 
de difusió i promoció al marge de les que pugui fer el propi museu. 

 

 
 

SALA DE TEMPORALS AGUSTÍ CASANOVA 
Normativa pel funcionament  
 
 

Condicions dús 
 

 El Museu Etnogràfic de Ripoll cedeix gratuïtament l’espai de la sala d’exposicions a 
totes aquelles persones o institucions , sense ànims de lucre, i es compromet a 
mantenir-la oberta en el mateix horari de funcionament del museu (de dimarts a 
dissabte de 10 a 13:30 i de 16 a 18h i els diumenges de 10 a 14 h).  

 A part del personal propi de recepció i de les mesures de seguretat, pròpies del museu, 
la sala no disposa de vigilant. 

 En el cas que fos una persona o entitat amb ànim de lucre (és a dir que tragués 
rendiment econòmic de l’exposició),  es cobrarà un lloguer de 200 € per mes. 

 Les persones o institucions interessades en exposar-hi es faran càrrec del muntatge i 
desmuntatge i de les despeses que pugui generar. Així com de les despeses de difusió i 
promoció al marge de les que pugui fer el propi museu. 

 

 

 

 

 

 

 


