
 

 
 

 

 

O Museo Máis Pequeno da Cidade (MPC) 

O MPC inspírase na idea orixinal de Noemí Batllori, "O Museo Máis Pequeno do Mundo", que 
pretende achegar a arte ao público infantil e adulto. 

 
Con esta iniciativa dos centros socioculturais queremos ofrecer un estupendo plan artístico sen 
saír da cidade, sen limitacións de capacidade, ao aire libre, sen aglomeracións nin colas, sen 
horarios e con entrada de balde, e todo isto dentro dunha caixa de 13 x 13 cm. 

 
Queremos converter a cidade de Compostela nun museo de microsalas de arte, que estará 
aberto desde Día Internacional dos Museos, o 16 de maio, ata o 14 de xullo do 2023. 

 

Como se crea o MPC? Quen pode participar? 

Calquera persoa con creatividade pode achegar a súa obra ao MPC. O único requisito é querer 
expresarse e facelo nun oco de 13 x 13 cm. 

 
Pode ser unha desas actividades manuais que fas na túa casa, cunha caixa de cartón, papel, 
pompóns, purpurina, folios de cores, rotuladores, figuriñas, cola… e moita imaxinación. 

 
Primeiro plasmas a idea nun debuxo para despois darlle forma con materiais, preferiblemente de 
refugallo. Para rematalo tes que recoller no centro sociocultural máis próximo a túa caixa e meter 
dentro a túa creación. 

 
Unha vez montado vén a outra parte: conseguir que o vexa canta máis xente mellor. Para logralo 
imos colocar as obras nas tendas de Santiago, formando un verdadeiro museo, O Museo Máis 
Pequeno da Cidade. Repartiremos un mapa no que estarán sinaladas as tendas colaboradoras 
para que poidas localizar as obras e visitar a túa e tamén a do resto de artistas. 

 
Agora que sabes como vai, apúntaste? 

 

Bases 

1. Obxectivos 

 
O Museo Máis Pequeno da Cidade (MPC) é unha intervención sociocultural e artística que 
pretende achegar o mundo da arte á veciñanza compostelá e promover a súa participación 
activa, fomentando á vez a creación de comunidade e a mobilidade entre diferentes barrios. 

 
2. Participación 

 
A participación nesta actividade, que non implica ningún tipo de concurso, está aberta a calquera 
persoa que o desexe e que se inscriba no proxecto. 

 
Admítese unha única obra por participante, que pode ser unha creación individual ou en grupo, e 
debe ser orixinal, inédita. 



As obras que se expoñan deberán contar cun mínimo de calidade polo que a organización do 
proxecto poderá facer unha selección previa. 

 
3. Inscrición 

 
As inscricións pódense formalizar en persoa nun centro sociocultural ou enviándoas ao enderezo 
de correo electrónico ccpreinscricions@santiagodecompostela.gal. 

 
É imprescindible achegar cuberto e asinado o formulario de inscrición que pode descargase na 
sede electrónica do Concello de Santiago (solicitude CC002 do trámite “participación en 
actividades municipais da Rede de Centros Socioculturais”). 

 
A cada participante entregaráselle a caixa de cartón na que debe realizar a montaxe da obra. 

 
4. Prazos 

 
Inscrición: do 13 ao 24 de marzo 

 
Entrega da caixa: do 27 de marzo ao 14 de abril 

Entrega da obras nos centros: do 17 ao 21 de abril 

Montaxe das obras nos espazos expositivos: do 2 ao 15 de maio 

Exposición: do 16 de maio ata o 14 de xullo 

Devolución das obras: do 11 ao 15 de setembro 

 
5. Recepción das obras e devolución das obras 

 
As obras entregaranse no centro sociocultural que se indicara no formulario de inscrición. 

 
Cada caixa acompañarse dun deseño da obra (bosquexo máis ou menos detallado da obra 
contida na caixa), no que figure o seu título e o nome das persoas autoras e a súa idade. 

 
6. Exposición 

 
As obras seleccionadas exporanse nos locais comerciais de Santiago de Compostela que 
colaboren. 

 
A cada participante entregaráselle un mapa cos puntos expositivos das obras. 

 
7. Cesión de dereitos 

 
A inscrición e participación neste proxecto implica autorizar a divulgación do nome das persoas 
autoras e ceder os dereitos das obras para o seu tratamento a través de calquera sistema e 
soporte que permita fixar, inserir, difundir, reproducir, divulgar, explotar ou comunicalas 
publicamente. Esta cesión non ten ningún tipo de limitación xeográfica ou territorial. 

 
8. Aceptación das bases e interpretación 

 
As persoas participantes aceptan expresamente, sen reserva nin limitación, cumprir todas e cada 
unha destas bases. 

 
Calquera incidencia que poida xurdir e que non estea recollida nestas bases será resolta pola 
organización da actividade. 
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