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 PAUTES DEL SERVEI DE SUPORT A LA CREACIÓ 
 

 Es revisaran les condicions pactades d’assaig trimestralment amb els possibles canvis que se’n 
puguin derivar.  
 

 En el cas que finalitzi el període de residencia i encara hagués més necessitat de sales es 
valorarà amb la persona referent del servei la seva continuïtat i les condicions. 
 

 El Centre Cívic es reserva el dret d’ anul·lar un assaig o realitzar un canvi de sala sempre que 
ho cregui convenient.  
 

 En cas que una companyia no faci ús de la sala el dia que la té asignada, cal que avisi al Centre 
Cívic amb antelació per tal de poder-ne fer ús per una altra activitat. 
 

 Les sales cedides seran usades única i exclusivament per a l’activitat pactada i mai per a usos 
personals o per activitats amb ànim de lucre. 
 

 L’equip de música i altres materials del centre es deixaran només si no es necessiten per les 
activitats del centre. En cas contrari serà la companyia la que ho haurà de portar i podrà 
guardar al centre. 
 

 Les companyies hauran de deixar l’espai d’assaig tal i com se l’han trobat. 
 

 Si la companyia necessita material d’altres sales cal que demani permís a recepció i un cop 
acabat l’assaig el torni al seu lloc. 
 

 Queda prohibit fumar dins el Centre Cívic. 
 

 Les companyies hauran d’apuntar-se en el full d’assistència, al taulell de recepció, per cada dia 
d’assaig. Preguem puntualitat tant a l’entrada com sortida. 
 

 En el cas que l’horari d’assaig coincideixi amb el tancament del centre (22 h/14 h/20 h) caldrà 
que el grup surti de la sala 15 minuts abans de l’hora de tancament. 
 

 El material de l’espectacle que les companyies deixin al magatzem del teatre del Centre Cívic cal 
que estigui ben ordenat i senyalitzat. El centre no es fa responsable d’aquest material i caldrà 
que la companyia el retiri en un termini màxim de dues setmanes un cop acabada la residència. 
 

 No es permet tocar o manipular el material d’altres companyies. 
 

 No es permet manipular el material tècnic de l’Espai Escènic TÍSNER si no és amb la presència 
de personal especialitzat del Centre Cívic.  
 

 El Centre Cívic es farà càrrec de tots els elements de difusió externa de la presentació del 
projecte l’espectacle però la companyia s’implicarà en la seva distribució. En cas de voler 
programes de mà, els haurà de preparar la companyia. 


