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CONDICIONS D'ÚS 

Qui som, què volem i com funcionem? 

L’espai social del Gòtic La Negreta és un espai veïnal autogestionat 
democràticament per les persones i col·lectius que l'utilitzen regularment. Aquest 
espai és fruit de l’empenta dels moviments socials i de moltes lluites en defensa 
dels drets dels veïns i veïnes de Barcelona, i particularment del Barri Gòtic. Fidel 
al seu origen la Negreta és un espai que vol ser obert a tothom qui comparteixi els 
nostres objectius i principis generals*, sempre prioritzant l'ús social respecte a l’ús 
particular.  

Objectius:  

• Enfortiment, dinamització i creació de xarxes socials i comunitàries. 

• Posar les condicions per fer possible un veïnat actiu, crític i mobilitzat. 

• Potenciar tots els projectes que treballin per a la transformació social. 

• Donar aixopluc i infraestructures estables per a tothom que treballi en defensa 
dels drets socials i per al desenvolupament del dret a la ciutat. 

• L’autosuficiència econòmica i la independència ciutadana respecte a  fonts de 
finançament extern i d’institucions. 

La Negreta, espai obert i cooperatiu 

La comissió d'activitats, composta per membres dels col.lectius que conformen La 
Negreta, té per objectiu gestionar el calendari d'activitats, admetre activitats 
externes i facilitar la cooperació entre La Negreta i els col·lectius o persones que 
hi desenvolupin activitats. 

A La Negreta no s’hi permeten activitats destinades a generar guanys econòmics 
individuals. En canvi, sí que es permeten activitats que produeixen guanys o 
remunerades, sempre que se’n justifiqui la necessitat social o col·lectiva per 
generar recursos o cobrir les despeses de l’autogestió del local. La cessió de 
l’espai és gratuïta. No obstant això, es demana a les entitats i persones que 
realitzin  activitats temporals o puntuals un retorn social, com per exemple: 

• El foment de la solidaritat i la cooperació del teixit social i comunitari. 

• Treballar en els objectius de l'espai i compartir els principis. 

• La implicació en el projecte, amb la participació a les assemblees, a les 
jornades de treball col·lectiu i altres activitats que s'organitzin des de l'espai. 



• En els casos d’activitats externes i que recaptin fons econòmics es demanarà 
un 10% dels beneficis recaptats. Aquest percentatge serà revisable segons la 
realitat de cada col·lectiu. 

 
*Per a més informació, podeu consultar el protocol de funcionament que es va 
actualitzant i definint anualment en les nostres assemblees generals.  
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Manteniment del local 

La Negreta és un espai compartit i autogestionat. Això vol dir que el seu ús 
requereix de la col·laboració i responsabilitat de tothom. 

No comptem amb un servei de neteja i, per tant, l’ús  habitual o puntual del local 
implica que cada grup sigui responsable del seu manteniment. Recordeu que l’ 
Espai Social del Gòtic La Negreta és un espai lliure de fum. Si consumiu 
cigarretes, utilitzeu el pati o sortiu al carrer. 

No es permet l’ocupació de l’espai per un grup o una entitat diferent de la que 
consta a la fitxa de sol·licitud, ni la realització d’una activitat diferent de la descrita 
a la fitxa. 

L’entitat o grup sol·licitant té la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el 
mateix estat en què es trobaven abans d’utilitzar-les, mitjançant Els 10 passos 
per a la utilització de L’Espai Social del Gòtic La Negreta i de retornar la clau 
a la persona de referència assignada de la comissió d’activitats. La neteja i els 
desperfectes que es puguin ocasionar aniran a càrrec de l’entitat i/o persona 
responsable de l’activitat.  

Els canvis de distribució del mobiliari, s'han de demanar prèviament i aniran 
sempre a càrrec de l’entitat organitzadora.  

En cas que es vulgui enganxar o clavar objectes a les parets, terra o sostre caldrà 
demanar prèviament si, i com, es pot fer. 

L’Espai Social del Gòtic La Negreta no es fa responsable del material propietat de 
les entitats i no disposa d’espais d’emmagatzematge de material. 

Les diferents cessions d’espais a una mateixa entitat, encara que es tracti d’una 
programació periòdica,  no suposarà la possibilitat d’establir la seu social de 
l’entitat al local. 

Horari de cessió 

L’horari per a activitats obertes al públic és de dilluns a divendres de 8 a 23 h i el 
cap de setmana de 9 a 22h. 

Procediment de sol·licitud i reserva 

La cessió de l’espai s’ha de formalitzar seguint el procediment establert en aquest 
document. 
 
La sol·licitud es portarà a terme mitjançant la fitxa on s’haurà de fer constar 
l’activitat que es vol realitzar, la persona o les persones responsables, l’espai 
concret que es necessita i l’horari d’utilització. 



 
La sol·licitud serà valorada i, si cal, es demanarà l’ampliació de la informació per 
tal de determinar la compatibilitat de l’activitat proposada amb la resta d'activitats 
així com la seva idoneïtat amb l’esperit i criteris establerts al protocol de 
funcionament de La Negreta.  
 
Després que l’entitat sol·licitant hagi acceptat les condicions d'ús i hagi enviat la 
fitxa a: lanegretadelgotic@gmail, la reserva de l’espai es confirmarà via correu 
electrònic o per telèfon. 
 
Si es considera que no s’ha complert els criteris o les normes d’ús de l’espai, 
s’avisarà a les persones responsables qui disposaran d’un termini no superior a 
una setmana per subsanar l’incompliment en qüestió. Si l’incompliment no es 
subsana, es denegaran futures cessions de l’espai. 


