El Club
Escola d’espectadors

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Es constitueix aquest club d’espectadors sobre la base de produir una programació estable
de música i arts escèniques.
Article 2
L’espai preferent d’exhibició així com la seu de referència del Club serà ca Flassada, la
Selva del Camp, Passatge de la Carnisseria, 20. Tanmateix, si sorgissin altres alternatives
condicionades per l’oferiment o la idoneïtat de l’espai es podrien considerar.
Capítol II. Els membres del club, els seus drets i les seves obligacions
Article 3
Poden formar part del Club totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària,
tinguin interès en les seves finalitats.
Article 4
Cal que es tingui capacitat d’obrar i es pot ser soci de ple dret a partir dels 18 anys.
Article 5
Són drets dels membres de ple dret del club:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions que es convoquin.
2. Exposar a les reunions tot el que considerin que pugui contribuir a la finalitat del club.
3. Rebre informació sobre la situació i administració del projecte.
4. Tenir accés als espectacles, amb el pagament de les quotes de membre, amb les
condicions que s’estableixen en aquest document.
Article 6
Son deures dels membres de ple dret del club:
1. Contribuir al sosteniment del Club amb el pagament de les quotes.
2. Els socis (com la resta d’espectadors) han de vetllar pel respecte cap als artistes.
3. Està prohibit als socis fer qualsevol tipus d’enregistrament dels espectacles.
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Article 7
Els menors de 11 a 17 anys poden assistir a les activitats del Club sempre que vagin
acompanyats d’un soci major d’edat i poden ser socis, si ho desitgen, previ consentiment
dels pares o tutors i pagant el 50% de la quota.
Els menors de 5 a 10 anys poden assistir a les activitats del club sempre que vagin
acompanyats d’un soci major d’edat i poden accedir gratuïtament als espectacles sempre
que no alterin el seu desenvolupament.
Article 8
Són causes per ser donat de baixa del Club:
1. Que ho decideixi la persona interessada. En aquest cas, només es requerirà una
comunicació mitjançant correu electrònic, sense necessitat de justificació o motivació.
2. No satisfer les quotes fixades. Si no es fa el pagament a l’avançada no es tindrà dret a
assistir als espectacles amb les condicions de les que gaudiran els socis de ple dret.
3. No respectar aquestes normes de funcionament.
Capítol III. El règim econòmic
Article 9
Els recursos econòmics del Club es nodreixen de les quotes fixades a principi de
temporada.
Article 10
La quota es pagarà mensualment i a l’avançada i donarà dret a una entrada als espectacles
que s’organitzin durant el mes.
Article 11
Els socis poden portar tots els acompanyants que vulguin sempre que els darrers paguin el
preu que s’acordi per accedir als espectacles.
Article 12
La forma de pagament serà per domiciliació bancària.
Capítol IV. Normes de funcionament
Article 13
Hi haurà com a mínim dues reunions de temporada, una per engegar-la i, una altra, per
fer-ne balanç.
Article 14
Els socis poden cedir la seva entrada a una altra persona que pot assistir en nom del soci.
Article 15
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Els espectacles començaran sempre puntualment i es faran, sempre que sigui possible, en
horaris familiars.
Article 16
La programació estarà condicionada a la disponibilitat dels artistes.
Article 17
Només es podrà fumar i beure en els concerts quan la llei ho permeti.
Article 18
Els socis i els espectadors han de vetllar pel respecte cap als artistes.
Article 19
La programació es farà entre octubre i maig. Malgrat això, si hi hagués alguna proposta
interessant, es podria ampliar la temporada excepcionalment.
Article 20
L’activitat del Club es privada.
Capítol V. Dissolució
Article 21
El club pot ser dissolt, si les finalitats del mateix no es poden assolir amb el pagament de les
quotes dels socis de ple dret. Es convocarà una reunió extraordinària, si fos el cas, per
comunicar i donar explicacions de la decisió.
Article 22
Els socis queden exempts de qualsevol responsabilitat personal, limitant la seva a complir
les obligacions, en les condicions establertes, contingudes en aquest document.
Article 23
En el cas de quedar romanent en el moment de la dissolució i un cop descomptades les
despeses que s’hagin produït quedaran per a l’associació cultural Anima’t.
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