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1. Introducció: qui som i quins objectius tenim 
 
La Negreta del Gòtic Espai social, carrer Sant Francesc 21 baixos és un espai veïnal 
autogestionat democràticament, per les persones i col·lectius que l'utilitzen 
regularment, i que vol ser obert a tothom qui comparteixi els nostres objectius i principis 
generals. 
 
Un espai propietat de l’Ajuntament però gestionat per la ciutadania, o sigui que es tracta 
d'un equipament públic, del i per al veïnat. 
 
És l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic, qui ha rebut la cessió de l’Ajuntament i 
qui ha signat el conveni i per tant, qui ha de complir les obligacions que aquest comporta. 
 
Creiem fermament que la millor via per la gestió comunitària de l’espai és 
l'autoorganització ciutadana, i que ha de ser, mitjançant, una assemblea conformada 
pels col·lectius i persones que utilitzen regularment l'espai, la forma de decidir com ens 
organitzem. 
 
La democràcia cooperativa, l’autogestió comunitària i la col·laboració en les activitats 
generals, en el manteniment, i en el bon funcionament general del projecte són els 
compromisos essencials per a totes les persones i col·lectius que formen part del l’espai 
 
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 institucions. 
 
2. Organització Interna i Òrgans de Funcionament 
 
El protocol té per objectiu facilitar l'organització de l'espai i la comunicació entre els 
col·lectius que l'utilitzen. També vol posar el mitjans per a fer possible activitats, per part 
dels veïns i les veïnes entitats socials i col·lectius de Ciutat Vella i Barcelona. 
 
Totes les decisions, els documents de gestió originats i els pressupostos de l'espai 
seran públics i accessibles. 
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2.1. Assemblea General  
 
És la trobada de totes les persones que formen els col·lectius i es trobarà al menys un cop 
a l'any. Poden participar en aquesta assemblea totes les persones vinculades als 
col·lectius que utilitzen regularment l'espai, o les persones a títol individual que organitzin 
activitats, ja siguin permanents o temporals.  
 
Les Assemblees són públiques i obertes, podrà intervenir qualsevol persona que ho 
sol·liciti prèviament amb dret a veu i sense vot a torn obert de paraula. 
 
Tasques i funcions: 

• aprovació del pressupost. 
• aprovació si s'escauen de modificacions del protocol de funcionament. 
• aprovació d’una memòria amb les activitats de l’espai la qual serà pública i 

servirà per a lliurar al Districte de Ciutat Vella en compliment del conveni de 
cessió. 

• qualsevol tema que proposi l’assemblea de gestió. 
• Ratificar noves incorporacions o baixes de col·lectius. 

 
Representativitat 
Els col·lectius tindran un màxim de 3 vots; cada un dels quals ha de ser exercit per un 
membre del col·lectiu corresponent present a la reunió. Els participants només podran 
emetre el seu vot en un dels col·lectius o activitats. Els vots emesos pels membres d’un 
mateix col·lectiu no han de coincidir necessàriament. Les persones individuals tindran 1 
vot. 
 
Si és donés que el nombre de persones a títol individual fos igual al número màxim de 
persones per col·lectiu que poguéssim votar, automàticament, els col·lectius passaríem a 
tenir 4 vots (igualment presencials). Amb aquest sistema volem potenciar la col·lectivitat, 
per damunt d'interessos particulars. 
 
Presa de decisions: 
Les decisions s'intentaran prendre per consens. En cas contrari s'aprovarà per 2/3 parts 
en segona votació i per majoria simple en tercera i definitiva. 
 



02.11.2015	   4	  
 

2.2. Assemblea de Gestió 
 
És l’òrgan sobirà de la gestió de l'espai, que decidirà els criteris d'utilització i els 
mecanismes de decisió. Un òrgan que té per objectiu una gestió i organització oberta i 
transparent, que intenti evitar la divisió tradicional entre gestors i usuaris de l’espai, 
enxarxant i potenciant els nostres col·lectius. 
 
Poden participar en aquesta assemblea totes les persones vinculades als col·lectius que 
utilitzen regularment l'espai, o les persones a títol individual que organitzin activitats, ja 
siguin permanents o temporals. 
 
Pels col·lectius que tinguin una activitat permanent la participació a l’assemblea de  
demanar el lliurament de les claus del local. 
 
Tasques de l'assemblea: 

• Definir com ens organitzem i definir la pressa de decisions. 
• Impulsar i aprovar comissions que desenvolupin tot allò que sigui necessari pel 

bon funcionament de l'espai 
• Admissió de noves activitats permanents, i aquelles altres, temporals o 

puntuals, que requereixin un consens. 
• Admissió de nous col·lectius a l'assemblea de gestió de l'espai 
• Assumir la gestió qualsevol imprevist o punt no especificat en aquest protocol 
• Fer control de l’ús de l’espai dels nous col·lectius. Informar i proposar la seva 

integració a la Gestió  
 
Representativitat 
 Els col·lectius tindran un màxim de 3 vots; cada un dels quals ha de ser exercit per un 
membre del col·lectiu corresponent present a la reunió. Els participants només podran 
emetre el seu vot en un dels col·lectius o activitats. Els vots emesos pels membres d’un 
mateix col·lectiu no han de coincidir necessàriament. 
Les persones individuals tindran 1 vot. 
 
Si és donés que el nombre de persones a títol individual fos igual al número màxim de 
persones per col·lectiu que poguéssim votar, automàticament, els col·lectius passaríem a 
tenir 4 vots (igualment presencials). Amb aquest sistema volem potenciar la col·lectivitat, 
per damunt d'interessos particulars. 
 
Presa de decisions: 
Les decisions s'intentaran prendre per consens. En cas contrari s'aprovarà per 2/3 parts 
en segona votació i per majoria simple en tercera i definitiva . 
 
Funcionament: 

• L'assemblea de gestió es reunirà periòdicament adaptant-se a les necessitats 
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del moment, mínim un cop al trimestre 
• Les assemblees seran convocades públicament  
• Convocar l’Assemblea General i extraordinàries quan es decideixi 
• Convocar trobada de col·lectius un cop a l’any. 

 
Els col·lectius o persones que realitzin activitats regulars i permanents han de participar 
obligatòriament a l’Assemblea de Gestió; dues absències seguides sense justificar faran 
que es valori demanar el retorn de claus del local. 
 
2.3 Comissions de Treball 
 
Les comissions porten a la pràctica les decisions de l'Assemblea de Gestió. Es podran 
crear les comissions que es considerin necessàries però n’hi haurà 4 de bàsiques pel bon 
funcionament del local. 
 Els col·lectius gestors han de comptar com a mínim amb un membre a cadascuna de les 
comissions bàsiques, a excepció de Tresoreria, a no ser que ho requereixi. 
 

2.3.1. Activitats i gestió de l’espai 
La comissió d’activitats i gestió de l’espai s'encarregarà: 
• de l’admissió d’activitats 
• de gestionar el calendari i els horaris d'ocupació dels espais. 
• rebrà les demandes de col·lectius i persones externes que vulguin desenvolupar 

alguna activitat. Presentarà les propostes a l’assemblea de gestió si s’escau 
aprovació específica 

• gestionarà les necessitats de l’activitat proposada 
• controlarà les claus de l’espai. Deixant i recollint-les per a activitats puntuals i 

controlant les còpies amb que compten els col·lectius permanents 
• Controlarà l’ús de l’espai dels nous col·lectius i farà una proposta d’entrada a 

l’Assemblea de Gestió quan aquests n’estiguin fent un ús permanent. 
 

2.3.2.Manteniment i neteja  
La comissió de manteniment i neteja s'encarregarà de: 
• la definició del usos, la decoració i el mobiliari dels espais. 
• manteniment de les instal·lacions: Executar el calendari de manteniment i 

redactar i mantenir actualitzat el manual d'instruccions. Aquest manual haurà 
d'estar en un lloc localitzable per als col·lectius. 

• manteniment dels aparell informàtics, xarxa i connexió telemàtica,  
• vetllar perquè els col·lectius mantinguin i tinguin cura de l’espai. Crear i 

gestionar un calendari amb els torns de neteja que han de realitzar els 
col·lectius.  

 
No hi hauran espais exclusius d’un col·lectiu o d’una activitat, però tots disposaran de lloc 
de magatzematge propi. 
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En principi es tracta d’espais el màxim de polivalents possibles però és la comissió de 
manteniment i neteja qui determina i avalua els usos dels espais, i si ho creu justificat, pot 
definir usos fixos. 

 
2.3.3. Comunicació  
La comissió de comunicació ha de facilitar i mantenir les eines necessàries per a la 
comunicació interna i externa 
 
2.3.4. Tresoreria 
La comissió de tresoreria s'encarregarà de : 
• presentació de pressupost anual. 
• gestionar els comptes de l'espai. 
• Informar de l’estat de comptes  
• proposar fórmules per a l’autogestió de l’espai a l’assemblea de gestió que les 

haurà d’aprovar 
 
No poden formar part d'aquesta comissió persones que no participin permanentment a 
l'assemblea de gestió. 
 
2.4. Processos d’integració o de baixa. Relació col·lectius 
 
Des de la Comissió d’Activitats es farà un control de l’ús de l’espai dels nous col·lectius. 
Serà aquesta comissió qui farà una proposta d’entrada a l’Assemblea de Gestió quan 
aquests estiguin fent un ús permanent de l’espai. 
 
Per activitats permanents s’entendrà més de dues reserves d’espai mensuals, o més de 
12 l’any. 
 
Passats els 6 mesos entenem que s’està fent un ús permanent de l’espai i es demanarà 
que es presentin a una Assemblea de Gestió. Posteriorment, cada col·lectiu haurà de 
debatre l’entrada d’aquest nou grup en les seves respectives assemblees i s’aprovarà a la 
següent Assemblea de Gestió. L ’Assemblea General ratificarà les noves incorporacions. 
 
En el cas que un col·lectiu no vulgui formar part de la gestió i estigui fent un ús permanent 
de l’espai se’ls comunicarà que poden reunir-se puntualment a La Negreta, però que 
hauran de buscar un espai alternatiu per continuar amb les seves activitats. La Comissió 
d’Activitats tindrà la potestat de valorar situacions excepcionals. 
Aquesta incorporació suposa una fase de 6 mesos de participació a les Assemblees de 
Gestió sense dret a vot per comprovar la idoneïtat.  
 
Qualsevol dels col·lectius gestors pot deixar de formar-ne part per decisió pròpia. En 
aquests cas ho comunicarà a l’Assemblea de Gestió per explicar els motius i retornarà les 
claus. 
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En cas d’incompliment dels protocols o normes d’ús serà decisió de l’Assemblea de 
Gestió donar-los de baixa. Els incompliments seran comunicats i tractats donant un temps 
per a permetre la seva resolució. L’Assemblea de Gestió valorarà l’actitud i esforç. Si es 
tracta d’incompliments reiterats podrà decidir la baixa del col·lectiu en qüestió. En aquest 
cas, comunicarà la seva decisió a l’Assemblea General qui l’haurà de ratificar o rebutjar.  
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3. Activitats i gestió de l'espai 
 
3.1. Definicions i criteris d’ús 
 
Prioritzar les activitats dirigides al veïnat del barri i del districte, que tinguin el màxim 
interès i benefici social per davant de les dirigides a la ciutadania en general. 
 
Sempre es prioritzarà l'ús social respecte a l’ús particular.  
 
Mai es permetran activitats destinades a generar guanys econòmics individuals. Es 
permetran activitats que generin lucre o el cobrament d'entrades sempre que es justifiqui 
la necessitat social o col·lectiva per generar recursos o cobrir despeses. 
 
Quan la aplicació dels criteris no generi consens dins la comissió d’activitats i gestió de 
l’espai es traslladarà la decisió a l’Assemblea de Gestió. 
 
3.2 Temporalitat i Agenda 
 
La temporalitat d’una activitat depèn de la disponibilitat dels espais, del calendari, dels 
recursos materials i del funcionament de la mateixa activitat, i l’aprovació de la comissió 
d’activitats i gestió de l’espai, o de l'assemblea de gestió. 
 
El calendari d'activitats s’haurà d’informar a través d’un calendari compartit. 
 
3.3 Gestió d'activitats Sol·licitud d’espais 
 
Les activitats poden venir proposades pels col·lectius o persones que utilitzen 
l'espai regularment o per col·lectius o persones que no estan vinculades a l'espai. 
 
Qualsevol col·lectiu que utilitzi l’espai, tant per activitats internes com obertes s’ha de 
comprometre no només a respectar les normes, sinó a participar en activitats comunes i el 
manteniment del local. 
 
Per sol·licitar una activitat s’actuarà segons s’especifica a continuació: 
 

• Els col·lectius o persones que utilitzen l'espai regularment que vulguin 
realitzar una activitat permanent o periòdica, hauran d’omplir la fitxa tècnica 
(es troba a la pestanya “documents” a la pàgina web) i, un cop se’n coneguin 
les característiques, l'assemblea de gestió decidirà si es fa i la comissió 
d'activitats i gestió de l'espai, organitzarà el calendari. A la fitxa han de quedar 
reflectides la finalitat i el valor social de l’activitat que es proposa. 

 
• Els col·lectius o persones que utilitzen l'espai regularment que vulguin 
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realitzar una activitat temporal o puntual seran els responsables de 
gestionar-la i fer-la constar al calendari. 

• Els col·lectius o persones que utilitzen l'espai regularment que proposin 
una activitat o taller de caire temporal es regiran pels mateixos criteris que 
les que no en formen part, però sempre tindran preferència en l’adjudicació 
d’una activitat, de l’horari o de l’espai. 

 
• Els col·lectius o persones que no estan vinculades a l'espai que vulguin 

realitzar una activitat temporal o puntual hauran d’omplir la fitxa tècnica i la 
comissió d'activitats i gestió de l'espai, l'aprovarà el més ràpidament possible. I 
si s'escau la traslladarà a l'assemblea de gestió. A la fitxa ha de quedar 
reflectida la finalitat i el valor social de l’activitat que es proposa. 

 
• Els col·lectius o persones que no estan vinculades a l'espai que vulguin 

realitzar una activitat permanent han de formar part de La Negreta. 
 
S’exigeix als convocants de l’acte o grup promotor que deixin l’espai ordenat i net per a 
ser utilitzat per altres activitats. 
 
3.4 Retorn de les activitats 
 
Tant els col·lectius com les persones que conformen l’Assemblea de Gestió, com totes 
aquelles persones que duguin a terme activitats temporals i puntuals, han de fer un retorn 
social. 
 
Es demanarà un compromís de mínims: participació a les activitats organitzades per la 
Negreta i la incorporació al calendari de neteges periòdiques. Es començarà a aplicar a 
partir del tercer mes d’activitat regular. 
Es poden incorporar d’altres formules de cooperació. Serà la Comissió d’Activitats qui 
s’encarregarà de comunicar i fer pública aquesta informació. 
 
El retorn social podrà ser: 
 

• 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 d'altres activitats que s'organitzin des de l'espai. 
 
L’aprovació del retorn social dependrà del tipus d’activitat i la farà la comissió d’activitats i 
gestió 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. 



02.11.2015	   10	  
 

 
Quan el retorn no generi consens dins la comissió d’activitats i gestió de l’espai es 
traslladarà la decisió a l’Assemblea de Gestió. 
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3.5 Valoració de les activitats 
 
En funció de cada activitat s’han de fer avaluacions periòdiques del seu funcionament i del 
seu retorn i social. La sol·licitud per realitzar una activitat obliga a facilitar la informació que 
fa possible la valoració. Es farà una valoració anual a la primera Assemblea de Gestió de 
l’any següent. 
 
Amb les activitats temporals i puntuals es demanarà una breu descripció tècnica del 
resultat de l’activitat i nombre de persones que ha participat via correu electrònic. També 
es demanarà una avaluació del funcionament del local en temes logístics (clima, llums,, 
lavabos, tancament ....). 
 Aquesta informació serà recollida per la comissió d'activitats i gestió de l’espai. 
 
Amb les activitats permanents cada col·lectiu o persona portarà a terme el seu 
seguiment, mantindrà actualitzat el calendari i el seguiment de les reunions o activitats 
puntuals que generi. Es farà una avaluació anual a l'assemblea de gestió. Aquesta 
informació serà recollida per la comissió d'activitats i gestió de l’espai. 
 
Es farà una avaluació anual a l’Assemblea de Gestió de totes les activitats. Aquesta 
informació serà recollida per la comissió d’activitats i gestió de l’espai. 
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3.6 Activitats polítiques sindicals o religioses 
 
L’ Espai Social del Gòtic La Negreta és un espai apartidista i laic. 
 
En el cas que un partit polític, organització política, organització sindical, organització 
religiosa o qualsevol mena d’entitat vinculada a ells sol·liciti un espai per a la realització 
d’una activitat de caràcter esporàdic, dirigirà la sol·licitud a l'assemblea de gestió. 
 
Quan es facin actes puntuals d’organitzacions polítiques, sindicals o religioses amb 
convocatòria pública no es podran exhibir símbols partidistes a l’exterior del l'espai, ni es 
podrà utilitzar la imatge corporativa, el logotip o la tipografia de l'espai de manera que no 
s’identifiqui la seva imatge amb l’entitat convocant ni amb el contingut de l’acte. No es 
podran exhibir símbols a l’exterior de l’espai llevat del cartell de l’acte. 
 
Cap de les organitzacions que participi en un procés electoral no podrà fer actes en 
període de campanya o precampanya electoral. 
 
A l'espai no tindrà cabuda cap organització o activitat que enalteixi la xenofòbia, el 
racisme, el feixisme o el nazisme, que no respecti els drets humans, la lliure orientació 
sexual o la igualtat de gènere, la llibertat religiosa o que vagi en contra de la solidaritat 
entre els pobles. 
 
A l' espai no hi pot haver exhibició permanent de simbologia partidista. El respecte a la 
pluralitat ideològica i el laïcisme seran signes d’identitat de l’espai. 


