
Bases del Concurs: Gestió de la Barra de la
Monifesta’t 2023

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Des del Grup de Treball de la Monifesta’t obrim un concurs per gestionar la barra de la
Monifesta’t 2023! L’esplai guanyador podrà destinar els guanys del cap de setmana a fer
realitat un projecte de l’esplai.

2. REQUISITS DE LES PARTICIPANTS I EL CONCURS

El concurs està obert a tots els esplais d’Esplac que són socis de ple dret o socis
observadors. Els esplais us hi podeu presentar a títol individual o en equip, agrupant-vos
amb altres esplais, sempre que tots formeu part d’Esplac.

Aquells esplais que participin en el concurs han de presentar tant el projecte que volen
finançar, com un document explicatiu sobre com serà la gestió de la barra. Haureu d’enviar
tots els documents abans del 20 de febrer al correu electrònic organització@esplac.cat
amb l’assumpte: Concurs Barra Monifesta’t 23.

Un Comitè de Valoració valorarà i atorgarà una puntuació sobre 10 punts als projectes, i el
dia 28 de febrer es farà públic el nom del projecte i esplai guanyador del concurs a través
de les xarxes socials d’Esplac i posant-nos en contacte amb vosaltres.

3. BASES DEL CONCURS

El fet de participar en aquesta convocatòria comporta el coneixement i l’acceptació
d'aquestes bases.

● Els beneficis que s’aconsegueixin de la barra aniran destinats, un 20% al pressupost
d’Esplac i el 80% restant per a l’esplai. L’esplai ha de destinar els beneficis al projecte
presentat a concurs i, en cas de realitzar més guanys dels necessaris per dur a terme el
projecte, els haurà de destinar a l’activitat ordinària de l’esplai.

● Els beneficis de la barra (els diners en metàl·lic) seran gestionats durant tota la trobada
pel mateix esplai, sense fer-ne responsable, en cap cas, a l’equip organitzador de la
trobada.

● La gestió de la barra (prèvia, durant i posterior a la trobada) és responsabilitat al complet
de l’esplai guanyador del concurs. És aquest qui s’encarrega, de manera autònoma, de la
contractació de tots els serveis que li siguin necessaris, el transport i la recollida de
material necessari.
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● Per la gestió de la barra, l’esplai ha de tenir en compte la Carta de gestió responsable
de recursos aprovada per l’Assemblea General Ordinària d’Esplais Catalans. Esplac
facilita la carta a l’annex 1 del present document.

● Per la gestió de la barra, l’esplai guanyador ha de complir amb el Protocol contra
agressions de la Monifesta’t 2023 que Esplac els facilitarà. Caldrà que les persones
que gestionaran la barra assisteixin a la formació sobre el protocol.

● A la barra només es podrà servir en gots reutilitzables que portaran les participants o
facilitarà Esplac. Des d’Esplac es concretarà com en serà la gestió.

● L’equip de comunicació d’Esplac farà difusió de l’esplai i el projecte guanyadors sempre
que els enviïn la informació necessària. La difusió de les activitats pròpies de la barra
aniran a càrrec de l’esplai.

4. HORARIS DE LA BARRA

La barra de la Monifesta’t 2023 estarà situada al parc de la Riera Blanca durant les hores
indicades a continuació

Dia
DISSABTE

20 de maig
DIUMENGE 21 de maigtítol

Hora 22.00 - 02.00 h 12.00 a 16.00 h

Activitat

A les 20.30 h acaba l’Acte Unitari, i hi
haurà sopar de carmanyola. A partir de
les 22.00 h començarà el concert + PDs
al parc de la Riera Blanca i acabarà a les
02.00 h

L’esplai guanyador haurà de tenir la
barra a punt per a les 22.00 h

De 12.00 h a 14.00 h farem un espai de
vermut, monòleg o actuacions a la Riera
Blanca i a continuació el dinar unitari
fins a les 16.00 h

L’esplai guanyador haurà de tenir la
barra a punt per a les 12.00 h

Localització
Barra

Parc de la Riera Blanca Parc de la Riera Blanca

Serveis

Refrescos, begudes sense alcohol,
begudes amb alcohol, menjar (opcional),
alternatives per a persones veganes,
celíaques, i altres intoleràncies

Refrescos, begudes sense alcohol,
begudes amb alcohol, menjar (opcional),
alternatives per a persones veganes,
celíaques, i altres intoleràncies
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5. EL PROJECTE

5.1. Format

Com ha de ser la presentació del projecte?

Podeu enviar-nos un dossier per escrit, un vídeo, una presentació en diapositives o qualsevol
altre format de presentació que vulgueu.

5.2. Tema

1. Presenteu a concurs un projecte que voleu dur a terme a l’esplai durant l’any 2023
o 2024. El projecte que presenteu ha de ser coherent amb els valors d’Esplac.

2. El projecte ha d’incloure la participació d’infants (no pot ser un projecte o activitat
només per a monis).

3. Els esplais que us presenteu junts, podeu presentar projectes diferents, però el
recompte de punts serà global fent la mitjana dels dos projectes.

5.3. Contingut

- Qui sou:
- Presentació de o dels esplais.

- Projecte que voleu finançar:
- Justificació de la necessitat o motivació del projecte i objectius.
- Presentació de les accions i calendari: què voleu realitzar i quan.
- Metodologia participativa: Com participen els agents implicats.
- Metodologia organitzativa: Com us coordinareu per dur-lo a terme.
- Pressupost: incloent les partides econòmiques i els recursos necessaris per

realitzar el projecte.
- Pla de comunicació: com comunicareu el projecte, tant a nivell extern com a

nivell intern de l’esplai.
- Gestió de la barra:

- Com serà la barra a nivell d’infraestructura.
- Quins serveis, productes i/o activitats oferirà la barra?
- Mecanismes i/o protocols de gestió responsable de recursos i residus.
- Normativa de la barra
- Pressupost d’ingressos i despeses de la barra previstes. Us adjuntem un

model per si el voleu utilitzar.
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Podeu presentar els vostres projectes fins al dia 20 de febrer enviant un correu a:
organització@esplac.cat, incloent-hi dues persones de contacte (noms complets, telèfons

i correu electrònic).

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valoraran els projectes atorgant-los una puntuació sobre 10, seguint els següents criteris:

6 punts de valoració pel projecte a finançar:

● 0,5 punts - Llenguatge clar i entenedor. Presentació acurada i curosa.
● 2 punts - Justificació pedagògica del projecte.
● 0,5 punts - Valoració realista de les possibilitats i capacitats de l’esplai: volem

projectes que pugueu fer realitat. Val més poc però bé! Si teniu un curs complicat i per
això presenteu un projecte més senzill, expliqueu-nos-ho.

● 1 punt - Previsió i planificació organitzativa.
● 1 punt - Creativitat i innovació.
● 1 punt - Presenten el projecte més d'un esplai conjuntament.

4 punts de valoració per la gestió de la barra:

● 0,75 punts - Inclusió de mecanismes i/o protocols de gestió responsable dels recursos
i residus plans d’igualtat i/o protocols contra agressions.

● 1,75 punts - Proposta de bar: infraestructura, productes i activitats (es valorarà
positivament la diversitat de productes oferts).

● 1,5 punts - Planificació i gestió econòmica.

7. COMITÈ DE VALORACIÓ

El Comitè de Valoració estarà conformat per:

- Membre de l’Equip de Coordinació
- Membre de la Comissió GSDD
- Membre del Grup de Treball de la Monifesta’t
- Membre de la Secretaria Tècnica
- Membre Reduint Petjada
- Membre Línies Pedagògiques

Si l’esplai d’una de les membres del jurat es presenta, aquesta persona no en valorarà el
projecte.
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En cas que un membre del jurat hagi de renunciar, se substituirà per una persona del mateix
equip.

8. NORMATIVA DE LA BARRA

La barra ha de complir els horaris d’obertura i tancament de la barra indicats en el punt 4
d’aquest document.

Queda prohibida la venda d’alcohol a menors d’edat. En cas de dubte, es demanarà el DNI.

Qualsevol incompliment de les bases d’aquest document, prèvia o durant la celebració de
l'acte es trencarà automàticament l'acord pres i Esplac passarà a gestionar el bar.

9. ANNEXOS

● Carta de gestió responsable de recursos d’Esplais Catalans (provisional: pendent
d’aprovar a l’AGO).

● Model de pressupost.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat  | @esplaiscatalans

5

https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2020/01/Carta_Gestio_Responsable_Recursos.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nt-x_ZLzwCbWEzCxo2kjrYw2YY-QgvGPuZ28lufHD5M/edit?usp=sharing
http://www.instagram.com/esplaiscatalans

