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I 

La Residencia* 

La Residencia sera, abans que tot, una entitat moral, 
una associació espontania d'estudiants i de treballadors 
intel-lectuals, reunits dins una llar comuna i en un 
ambient de recolliment propici a l'estudi i a les acti
vitats de l'esperit. 

Contribuir a la creació i al manteniment d'aquest 
ambient, respectar-lo tothora és el deure de tot el que 
s'acull a l'hospitalitat d'aquesta casa. 

La Residencia desitja col-laborar en una obra d'ele
vació espiritual i ciutadana amb la joventut universi
té1ria, amb la de les Escoles que integren la Universitat 
Industrial i amb tots els bornes i institucions que re
presenten dins la nostra ciutat el món de la cultura. 
Amb tots establira i procurara mantenir una cordial 
relació. 

* La Residencia sera únicament per estudiants varons, 
salvant autoritzacions superiors. 
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II 

Els residents 

El mateix caracter de la institució imposa als resi
dents una adhesió sincera als ideals de millorament in
dividual i col·lectiu que la informen, corroborada per 
una irreprotxable correcció en llur llenguatge, en llurs 
actituds i en tota llur conducta dins i fora de la casa. 

III 

Pensions 

El preu mensual de la pensió sera, per als residents 
permanents, de 275 ptes., amb una quota d'entrada de 
50, i per als transeünts, de 300, sense quota d'entrada. 

El preu de les habitacions dobles, pensió completa, 
Sera de I5 i 12'50, 25 i 20 ptes. diaries, segons siguin 
ocupades per una o dues persones. 

El rentat i planxat de roba, així com el bany de 
pila, els desdejunis i tots els extraordinaris, es pagaran 
a part. 

-s-

Les pensions es pagaran íntegrament per endavant, 
abans del 5 de cada mes. 

Si es desitja abandonar l'habitació durant el curs, 
s'haun\ d'avisar amb una anticipació de quinze dies, i, 
en tot cas, s'abonara aquesta quinzena a partir del dia 
de l'avís. 

Del dia primer d'octubre fins als examens de fi de 
curs es cobrara als residents la pensió mensual sencera, 
exceptuant les vacances de Nadal i Setmana santa, du
rant les quals els que s'absentin abonaran únicament, 
per l'habitació que se'ls reservara, la quantitat de 2 pes
setes diaries. A aquests efectes, i mentre no es disposi 
altra cosa, es consideraran vacances de Nadal els dies 
compresos entre el 15 de desembre i el 7 de gener, i 
de Pasqua, els compresos entre el dissabte de Rams i 
el dimarts després de Gloria, 

IV 

Comptes corrents 

Els residents que, per llurs pares o per ells matei
xos, hagin confiat a l'Administració diposits de diner, 
no podran percebre mai de la Caixa quantitats que ul
trapassin la xifra del diposit. 
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V 

Desperfectes 

Tot desperfecte en la installació, vidres, mobles i ob
jectes de la casa sera reparat a despeses del causant. 

VI 

Horaris 

Els desdejunis es serviran al menjador, i mai, excepte 
en cas de malaltia, a les habitacions, de dos quarts 
de vuit a les deu del matí, i fins a tres quarts d'onze els 
dies de festa. 

El dinar es servira de la una a dos quarts de tres 
de la tarda, i el sopar, de les vuit a dos quarts de deu. 

Passades aquestes hores, els retardats no podran re
clamar que se'ls serveixi. 

De dos quarts de sis a dos quarts de set de la tarda 
es servira el te o el berenar, dins el menjador, als que 
ho desitgin. 

A fi de facilitar el servei de neteja de les habita-

-7-

cions, el resident deura llevar-se, inclús els dies festius, 
a hora que permeti fer-Io durant el matí. 

VII 

Menjador 

Els residents baixaran sempre al menjador correcta
ment vestits i cal¡;ats. 

El to en les converses de menjador sera moderat, 
evitaran en tota ocasió el parlar en veu massa alta. 

VIII 

Biblioteca 

Els llibres de la Biblioteca seran tractats amb cura, 
i respectat l'ordre en els prestatges. 

Els diccionaris, enciclopedies i altres obres de ca
racter auxiliar, així com les revistes del mes corrent, 
no sortitan mai de la sala de lectura. 

De les obres restants, sera permes de portar-se'n 
a l'habitació no més de dos volums durant breus dies, 
deixant signada una papereta amb el títol de !'obra, el 
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nom de !'autor i la data de sortida, que s'inutilitzara 
en retornar el .llibre. 

IX 

Jo es 

En la saleta destinada als jocs, així com en les ha
bitacions, no es jugaran més que els taxativament per
mesos i a les hores que es fixin, devent acabar a les 
onze de la nit, i procurant sempre que les veus i so
rolls no ressonin fora de la sala. 

En el joc de ping-pong s'usan\ calc;:at lleuger, a fi 
de no molestar els concurrents a la sala de lectura. 

X 

Esports 

Tot resident satisfara mensualment a la casa una 
quota de 2'5o ptes., la qualli donara dret a fer ús deis 
camps d'esports a les hores i en les condicions que la 
Comissió d'Esports de la Residencia fixi, d'acord amb 
les altres entitats usufructuaries i amb esperit de veri
table companyonia entre totes. 

-9-

Per al joc de tennis sera obligatori usar calc;:at de 
lona amb sola de canem, pantaló de fil o de franel·la i 
camisa d'esport. Per als altres jocs, una indumentaria 
adequada, que es fixara si cal. 

S'evitaran dins els camps d 'esports els crits inneces
saris, a fi de no molestar els residents que habiten les 
ales proximes de l'edifici. 

XI 

Silenci 

En tot !'interior de la casa deu considerar-se pro
hibit xiular, cantar, parlar a crits i tot el que pogués 
donar-li un to impropi d 'aquestes cases d'estudi, l'at
mosfera natural de les quals és el silenci, i on les matei
xes recreacions han d'ésser cultes i refinades. 

També es prohibeixen en les habitacions dels resi
dents els altaveus i gramofons. 

Tenint en compte les condicions especials de resso
nancia deis pisos, els residents que habitin els alts tin
dran esment de no molestar en la cosa més mínima els 
dels b_aixos, i a la n.it i en llevar-se procuraran usar ca]
c;:at lleuger per !'interior de l'habitació. 
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A partir de les onze del vespre deu finir dins la casa 
tota conversa o soroll que pugui molestar els que des
cansen. 

XII 

Junta de Residents 

Una Junta, elegida d'entre ells mateixos per tots 
els residents, encarregada de recollir i transmetre a la 
Direcció llurs desigs i iniciatives i de col·laborar en la 
realització d'aquestes, vetllara, al costat de la Direc
ció, per l'exacte i puntual compliment d'aquests pre
ceptes, a l'observan9a dels quals es compromet tot aquell 
que accepta un lloc dins aquesta casa. 

Els membres d'aquesta Junta seran els guies i con
sellers naturals deis residents més joves, sobre els quals 
exerciran una discreta tutela. 

XIII 

Inadaptat s 

" -Els , qUe, lÍO vulguin O no sapiguen adaptar-se, de
mostrant amb actituds inconvenients llur insolidaritat , .. . . .. 

-11-

amb l'ideal de la Residencia, que és una llar per a gents 
cultes, seran considerats dins ella com a simples intru
sos, i en podran ésser expulsats en qualsevol moment i 
sense explicacions. 

XIV 

Adicions a l Reglament 

Els avisos manats fixar per la Direcció en qualsevol 
moment tindran la for9a d'articles complementaris 
d'aquest Reglament, que la Junta directiva, o la sim
ple Direcció, podran modificar sempre que convingui. 
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