Espais per a la promoció social
Amb l’objectiu de difondre les polítiques i les accions que permeten a les entitats de
serveis socials millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, cedirà espais propis d’algunes de les seves
estacions, perquè aquestes institucions puguin exposar i informar als clients d’FGC
dels seus projectes i activitats.
Els espais que se cediran, sempre que estiguin disponibles, són els següents:
ESTACIONS
Línia Barcelona-Vallès
•
•
•
•
•
•
•
•

Pl. Catalunya: vestíbul Bergara
Provença: vestíbul enllaç Metro
Gràcia: passadís entre accessos
Sarrià: vestíbul superior
Terrassa-Rambla: passadís Blasco de Garay
Universitat Autònoma: vestíbul superior
Sabadell-Estació: al costat del quiosc
Sabadell-Rambla: vestíbul intermedi

Línia Llobregat-Anoia
•
•
•
•
•
•

Pl. Espanya: vestíbul superior
Ildefons Cerdà: passadís sortida Centre Comercial
Gornal: vestíbul
L’Hospitalet-Av. Carrilet: accés Av. Carrilet/Rambla Marina/carrer Cobalto
Manresa-Alta: vestíbul
Igualada: accés andana

TRENS:
FGC disposa d’uns espais publicitaris a l’interior dels trens (espais tertúlia) que es
podran cedir en la mesura que estiguin lliures.

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ A ALGUNES ESTACIONS
Se cediran espais als vestíbuls d’algunes estacions (segons disponibilitat) per lliurar
documentació informativa, sempre i quan la distribució es faci amb personal d’entitats
d’integració social (persones amb disminucions)

Com sol·licitar els espais:
Cal emplenar la butlleta d’inscripció següent:
Nom de l’entitat:
Domicili:
Tipus d’entitat (públiques, privades d’iniciativa social o privades d’iniciativa mercantil):
NIF o DNI del titular:
Número de registre:
Telèfon de contacte:

Persona responsable:
Correu electrònic
Pàgina web (si en té):
Espai que sol·licita (cal sol·licitar 3 espais, per ordre de preferència):
(Desplegable amb estacions)
Mes (cal sol·licitar 3 mesos, per ordre de preferència):
(Desplegable mesos de juny ’11 a juny ’12)

Adjudicació d’espais:
FGC rebrà les sol·licituds d’espais i els adjudicarà, intentant respectar les prioritats o
preferències de les entitats, així com la temporalitat. En cas que hi hagi dos o més sol·licituds
del mateix espai o del mateix mes, s’adjudicarà per ordre de sol·licitud.
Un cop rebudes les inscripcions, FGC contactarà amb l’entitat per informar de l’adjudicació
final.

Condicions de participació
•
•
•
•
•
•
•

•
•

No es podran exposar imatges i/o textos que puguin resultar ofensius per als clients
d’FGC o inadequats pels infants.
El textos hauran d’estar, com a mínim, en català
Les entitats es faran responsables dels objectes exposats, així com de les despeses de
muntatge, desmuntatge i/o trasllat
Les entitats es comprometran a no vendre objectes ni a realitzar accions comercials en
els espais d’FGC
Les entitats expositores manifestaran per escrit l’acceptació dels criteris establerts per
FGC
Totes les entitats expositores faran constar en els materials divulgatius de l’exposició,
la col·laboració d’FGC
Les entitats s’obliguen a tenir contractada i vigent una pòlissa de responsabilitat civil
per cobrir les contingències que es puguin produir davant tercers o a les pròpies
instal·lacions
Les entitats es comprometen a deixar els espais en les mateixes condicions en què els
van trobar
La durada de les exposicions serà d’un mes natural, en tots els casos

