
 
 
 

ACORD DE COL·LABORACIÓ 
L’ANIMAL A L’ESQUENA – ___________ 

 
 
A través d’aquest document confirmem la residència de __________a L’animal a 
l’esquena, centre ubicat al Mas Espolla, Celrà – Girona, durant el període comprés 
entre el __________ i el _________de_______a l’espai ___________(Estudi NAU o 
Estudi MASIA) 
 
 
Aquest document inclou els termes i condicions que regularan aquesta residència, en 
el que consta la signatura del artista responsable de la companyia convidada o del seu 
representant legal i la del president de l’associació ACCES/L’animal a l’esquena. 
 
La signatura d’aquest document comporta que tots els membres de la companyia 
resident coneixen el protocol d’ús de les instal·lacions de la Nau Estudi/Sala dels Arcs i 
de la casa oferta com a allotjament. 
  
L’animal a l’esquena es compromet a: 
 
      -    Cedir l’espai de treball de _______________(Estudi NAU o Estudi MASIA) 

      durant les 24h per dur a terme el projecte____________ 
 

- Fer difusió pública del projecte de treball a través de la web del centre i de les 
seves newsletters, d’acord sempre amb els criteris de la companyia i 
respectant els drets d’autor. 

 
- Facilitar la fitxa tècnica de l’espai de treball a la companyia resident, perquè 

aquesta pugui acordar amb l’equip de L’animal el seu ús i disponibilitat. 
La companyia no podrà manipular el material tècnic sense el consentiment dels 
responsables tècnics del centre. 

 
- Proporcionar dues assistències tècniques que seran realitzades per Punt de 

Fuga, empresa tècnica col·laboradora de L’animal a l’esquena, sent la segona 
d’aquestes assistències dedicada a la preparació dels espais pel dia de la 
presentació pública, mostra del treballen procés al públic assistent. 

 
- Assegurar connexió wifi oberta i gratuïta. L’animal a l’esquena no es 

responsabilitza ni financerament ni judicialment en el cas que algun dels 
membres de la companyia efectuï descàrregues a través del servei wifi de 
L’animal a l’esquena que puguin incórrer en alguna acció il·legal. 

 
- Oferir els serveis de telèfon, impressió de documents i altres ajudes 

relacionades amb la gestió, sempre i quan sigui dins dels horaris d’oficina. 
L’animal a l’esquena no disposa d’un espai dedicat a oficina de producció per a 
les companyies. 
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- Cedir a la companyia resident la casa llogada per L’animal a l’esquena al 
Carrer Jacint Verdaguer número 3, 17460 de Celrà, amb les següents 
característiques: 

 
o Allotjament amb un màxim de 4 habitacions: dues habitacions amb llit 

doble, una habitació amb dos llits individuals i una habitació amb un llit 
individual. 
A la planta superior de la casa hi resideix la Neus Villà, col·laboradora 
de L’animal. Encara que el seu allotjament és independent, comparteix 
amb els residents els espais comuns. 
 

o Els serveis de la casa són compartits per tots els residents allotjats: 
bany, cuina, jardí, rentadora... 

 
o S’ofereix als residents llençols, mantes i tovalloles així com els utensilis 

de cuina. 
 

o L’animal no es responsabilitza de la neteja dels espais durant l’estada 
dels residents. 

 
L’animal a l’esquena no es fa càrrec de les despeses de transport i dietes dels 
residents. 

 
La companyia/artista resident es compromet a: 
 
- Facilitar la informació necessària: text i imatges, per compondre el material de 

difusió de les activitats de L’animal a la web, les newsletters del centre, per a la 
premsa i per a la redacció del projecte anual. 
 

- Mencionar a L’animal a l’esquena en els crèdits del projecte com a centre 
col·laborador. I sempre que sigui possible, incloure-hi el logotip que us 
facilitarem. 

 
- Realitzar una sessió de portes obertes del treball desenvolupat durant la 

residència pel públic habitual de L’animal a l’esquena. Cada companyia 
determinarà el format i la durada d’aquesta presentació. Aquesta presentació 
serà gravada en vídeo per a l’arxiu de L’animal. 

 
- Accedir a l’enregistrament d’una entrevista realitzada per Leo Castro, persona 

encarregada de la documentació de L’animal a l’esquena, en la que es parlarà 
sobre el treball de l’artista resident amb la finalitat d’incorporar aquest material 
al l’arxiu. 

 
- Fer una aportació setmanal de _______euros per a ajudar a cobrir les 

despeses de manteniment i serveis de la sala  ___________(Estudi NAU o 
Estudi MASIA) i de la casa d’allotjament.  
L’animal a l’esquena emetrà una factura com a justificant de recepció de 
l’aportació. 
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- Fer-se responsable de l’ús dels materials i espais cedits. En cas de trencament 
o avaries causades per un mal ús, la companyia assumirà la reparació i si es 
dóna el cas, la substitució d’aquest material: material tècnic de l’estudi, 
materials domèstics de l’allotjament, claus de l’estudi o de la casa... 

 
- Seguir la selecció i recollida de residus (plàstic, vidre, orgànic, rebuig) segons  

la política marcada per l’Ajuntament de Celrà al respecte; amb aquesta finalitat, 
s’explicarà el sistema i calendari de recollida. 

 
- Facilitar la coordinació d’arribades i sortides dels residents. Els residents 

hauran d’arribar en dies laborables. Si no fos possible, s’haurà de pactar 
l’arribada en dies festius. 

 
Maneres de funcionar: 
 

1. La nau-estudi està equipada de nevera i microones. No està permès cuinar  
a la nau. Demanem que mantingueu en bon estat de neteja la zona       
d’emmagatzematge de menjar. 
A la masia hi ha cuina de butà, nevera i utensilis bàsics per cuinar. Demanem 
que mantingueu en bon estat de neteja la zona d’emmagatzematge de menjar. 

  
2. No està permès fumar en els espais comuns. 

 
3. Si us plau, feu ús raonable de les calefaccions, del consum d’aigua i del 

consum elèctric per una millor sostenibilitat dels edificis i l’entorn. 
 

4. No està permès l’estància d’animals a la casa d’allotjament i als espais de 
L’animal a l’esquena. 

 
5. L’animal a l’esquena es troba dins del Parc d’Interès Natural de les Gavarres, 

zona protegida. Sota cap concepte es pot acampar ni fer foc. Us preguem que 
cuideu els exteriors i ens ajudeu a mantenir-los nets de runes, cigarretes, 
plàstics i altres deixalles. 

 
 
 
L’equip de L’animal a l’esquena us dóna la benvinguda, i està a la vostra disposició en 
tot el que pugui ajudar-vos. Esperem que gaudiu d’una agradable estada. 
 
 
 
 
Nom i signatura    Nom i signatura 
del responsable de la residència  del responsable de L’animal a l’esquena 
 
 
 
 
 
 
 

Celrà, xxxxx de 2017 


