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CARTA DE SERVEIS DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA CV 

 

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, organisme del sector públic 

instrumental, s'encarrega de vertebrar l'oferta expositiva en la Comunitat Valenciana. 

Es va constituir l'any 1996 per iniciativa de la Generalitat Valenciana, les Diputacions 

provincials d'Alacant, Castelló i València i els Ajuntaments de les tres capitals de província. 

L'esperit de col·laboració de les diferents institucions públiques es va plasmar en aquest 

projecte que, d'aquesta manera, coordina i dirigeix activitats que cobreixen una part 

important de la programació de les sales i museus de les tres províncies: a València, en el 

Museu de Belles arts, el Centre del Carme, les Reials Drassanes de València i la Fundació 

“Chirivella Soriano”; a Castelló el Museu de Belles Arts i l’Espai d’Art Contemporani (EACC); 

i a Alacant el Museu de Belles arts (MUBAG), la Llotja del Peix, el Castell de Santa Bárbara, 

el Centre Cultural Les Cigarreras o el Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA). 

 

El Consorci de Museus ha desenvolupat diverses línies de treball seguint els seus principis 

fundacionals. Sense deixar de costat la revisió històrica de l'art valencià, i tenint en compte 

la necessitat de fer costat a l'art i als artistes actuals, l'entitat es troba en un procés de 

transformació cap a un nou model de gestió basat en la igualtat i en la professionalització 

del sector artístic valencià. 

 

Per primera vegada en una institució cultural valenciana, la major part de la seua 

programació d'exposicions es decidirà per concurs públic a través de diverses 

convocatòries i la selecció dels projectes per part de jurats qualificats i independents. 

 

Els diferents concursos públics per a artistes, comissaris i institucions; el diàleg entre les 

col·leccions dels diferents museus de la xarxa que compon el Consorci de Museus; així com 

les col·laboracions amb altres centres d'art de l'Estat espanyol compondran la programació 
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dels pròxims anys d'aquesta institució cridada a fer costat al sector cultural valencià i als 

seus professionals. 

 

SERVEIS 

 • CONVOCATÒRIES: 

 

 ◦ Escletxes, convocatòria de producció artística i suport a la investigació; 

 ◦ V.O, convocatòria de comissariat; 

 ◦ 365 dies, convocatòria de comissariat d'una sala del Centre del Carme durant un any; 

 ◦ 365 dies a la Llotja, convocatòria de comissariat d'una sala de la Llotja del Peix d'Alacant 

durant un any (en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alacant);  

 ◦ Altaveu, convocatòria per a projectes d'inclusió i cohesió social; 

 ◦ Educadors, convocatòria d'educació artística inclusiva; a més de les convocatòries de 

projectes per a relectures de gènere i multiculturalitat; de producció artística en entorns 

educatius i de revisió de trajectòries artístiques. 

 ◦ CCCC MUSIC LAB: incubadora de talent emergent musical 

 

 • RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES 

 

 ◦ Cultura Resident, programa de residències de mediació cultural, creació, producció i 

investigació en diferents ciutats europees i espanyoles. 

 ◦ Programa de trobada de Cultura Resident 

 

 • PUBLICACIONS, dels catàlegs de cadascuna de les exposicions realitzades amb 

descàrrega gratuïta en pdf. 

 

 • ACTIVITATS CULTURALS, alguns exemples 

 ◦ #CCCCenViu RECORREGUTS ACOMPANYATS 

 ◦ CCCC RÀDIO. SENSE LÍMITS CREATIUS  
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 ◦ FESTIVAL CINEMA JOVE  

 ◦ FESTIVAL PHOTOALICANTE 2021 

 ◦ VIHSIBLES FESTIVAL 2021 

 ◦ ESPAI DE TELLES- primera infància 

 ◦ Itineraris didàctics. 

 ◦ Convocatòries i conferencies 

 ◦ Visites i tallers per al públic infantil i activitats per a joves. ‘ 

 ◦ Tallers de dibuix. 

 ◦ Cursos i visites per a professorat. 

 ◦ Cicles de cinema i concerts. 

 ◦ Presentació de llibres 

 

 • EDUCACIÓ-MEDIACIÓ 

 

 • #CCCCenViu RECORREGUTS ACOMPANYATS 

 • CALAIX- Taller per a famílies 

 • ESCOLA DEL GARGOT 

 • DEBAT El so de l'experiència 

 • EDUCACIÓ PER Al FUTUR- Programa escolar amb centres d'ESO 

 • CONTES A CASA 

 • PERMEA OBERT 

 • EL BERENAR 

 • ESCOLA D'ESTIU 

 

 • CESSIÓ D'ESPAIS 

 

Possibilitat de celebrar actes institucionals i corporatius en determinats espais públics del 

Museu, així com visites guiades a les exposicions temporals fora de l'horari habitual, 

mitjançant l'abonament de les taxes i preus establits per la legislació vigent. 
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