Reserva de dates d’utilització del local per a assajos.
S’intentarà que la utilització del local sigui equitativa i ben repartida entre els diferents muntatges
que puguin estar en curs simultàniament. Qualsevol conflicte d’interessos en aquest punt es mirarà
de resoldre de manera harmoniosa entre les direccions dels projectes implicats, amb flexibilitat i
generositat entre les diferents parts i fent servir el sentit comú.
S’establirà un calendari d’ús cada 2 mesos.
S’estableix que cada projecte té dret a escollir, com a mínim, un dia i una franja horària setmanal.
Prioritats:
• El projecte que ha d’estrenar tria primer des de 6 mesos abans de l’estrena.
• El segon a triar és el projecte que té la representació més propera.
• A continuació tria el projecte que té la representació a continuació. I així successivament.
• Si apareix un “bolo d’última hora” aquest també tindrà dret a ús del local però haurà de
negociar amb els altres projectes.
Tenir preferència no vol dir que no es pugui negociar.
La Junta Rectora resoldrà els conflictes que no s’hagin pogut solucionar per altres camins, i les seves
decisions seran d’obligat compliment.
Tot i que a la web de Gespa es publicarà amb caràcter informatiu la disponibilitat de dates i horaris,
la reserva no serà presa en ferm fins que la confirmi la persona responsable que es designarà com a
únic contacte i gestor per a les reserves. Aquesta persona en durà el calendari i el control.
Custòdia de claus.
La Junta Rectora tindrà especial cura del control de les claus del local, a fi d’evitar-ne l’ús incontrolat.
La direcció de cada projecte en curs nomenarà una persona, que serà dipositària d'un joc de claus i
responsable de tot el que la seva utilització impliqui, inclosa la neteja, mentre el projecte estigui en
curs. En tancar-se aquest projecte, la clau es tornarà a la Junta Rectora.
La Junta Rectora determinarà la localització d’un joc de claus que servirà només per situacions
d’emergència o imprevistes. Les persones que hi tinguin accés ho faran amb l’autorització de la Junta
Rectora i estaran obligades a tornar-la DINS DEL MATEIX DIA DE LA SEVA UTILITZACIÓ o, en cas que
aquesta utilització fos a la nit, L’ENDEMÀ AL MATÍ sense falta.
Cap persona –ni membres de Gespa ni de fora l’agrupació- estarà autoritzada a fer còpies de les
claus sense expressa autorització de la Junta Rectora.
Si algun professional (lampista, fuster, etc.) ha de fer alguna intervenció en el local, es procurarà que
hi vagi acompanyat d’algun membre de Gespa. Excepcionalment se li podrà lliurar un joc de claus
amb el coneixement d’algun membre de la Junta Rectora. S’estudiarà cas per cas.

