
10 PASSOS PER A LA UTILITZACIÓ DE L'ESPAI 
SOCIAL DEL GÒTIC LA NEGRETA  

 
 
CONTROL DELS ACCESOS EN ENTRAR I EN SORTIR 
 

1. Mentre hi ha actes o reunions, mantingueu la porta del carrer tancada o controlada 
per les persones que gestionen l’activitat.  

2. Abans de marxar comproveu que les portes que donen al pati estiguin tancades 
amb clau i deixeu les claus del pati al clauer que hi ha a la paret del despatx de 
l’entrada. 

3. En sortir de La Negreta o a la finalització de l’activitat en una de les sales, comproveu 
que els aparells de climatització i els llums estiguin apagats.  
Tanqueu la porta de l’entrada amb doble volta de clau. 

 
MANTENIMENT DE SALES I SERVEIS 
 

4. Col·loqueu les cadires apilades i ben posades tal com us les heu trobades.  
Si heu fet servir les cadires blanques al pati, tingueu cura de treure la terra de sota les 
potes abans de tornar-les a desar dins el local. 
Retorneu el material d’oficina, cuina o magatzem al seu lloc d’origen. 

5. Netegeu abans de marxar, escombreu l’espai on realitzeu l’activitat, si cal, fregueu el 
terra i netegeu abans de marxar. Hi ha un safareig i un armari al costat dels lavabos on 
trobareu els estris de neteja. 
En cas d’accedir al pati, escombreu la zona d’accés.	  

6. Buideu papereres quan estiguin plenes o hi hagi restes de menjar o llaunes. 
Trobareu bosses d’escombraries a l’armari al costat de la nevera. 

7. Els lavabos s’han de deixar nets, especialment si hi ha hagut força aforament. 
Reposeu el paper de vàter quan s'acaba; en trobareu a l’armari al costat de la nevera 
o al bany per a minusvàlids. 

8. La Negreta és un espai lliure de fum. Si consumiu cigarretes, utilitzeu el pati o sortiu al 
carrer. Un cop acabada l’activitat, buideu els cendrers del pati i mireu que no quedi 
cap ampolla ni got a sobre les taules o als racons. 

9. Controleu el pagament de les cerveses i altres begudes que trobeu a la nevera. Els 
beneficis serveixen per cobrir els costos de manteniment de La Negreta.  

 
EVITAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS 
 

10. A partir de les 22h eviteu aglomeracions davant la porta del carrer, no sortiu al pati i 
mantingueu la porta del pati tancada. 

	  


