
 

Si tens qualsevol dubte, pots consultar el nostre web https://cjguineueta.wordpress.com/ 

També pots enviar un correu a casaldejoves@gmail.com i mirarem de respondre’t aviat. 

CONVOCATÒRIA 2020 PER GESTIONAR EL PROJECTE BAR★TOLO DEL CASAL DE 

JOVES GUINEUETA 

 

PERÍODE DE CONVOCATÒRIA BARTOLO 2020  

Data límit per entregar de les documentacions requerides:   

Diumenge 5 de juliol a les 23.59 hores.  

Presentacions presencials dels projectes escollits:  

Del dilluns 13 al divendres 17 de juliol. La Comissió Gestora podrà convocar les persones que s’hagin 

presentat a la convocatòria a una trobada per tal de conèixer-nos i que detallin una mica més la seva 

proposta (no es tracta d’una entrevista personal). 

Resolució del projecte escollit:  

Del dilluns 20 al divendres 24 de juliol. S’avisarà a totes les persones presentades si han estat o no 

escollides. 

Incorporació:  

Dimarts 1 de setembre de 2020. 

CONTEXT 

El Casal de Joves Guineueta se situa dins l’equipament la Masia de la Guineueta, que s’autogestiona 

entre les entitats que hi formen part (Esplai Guineueta, Casal de Joves Guineueta i Ateneu Guineueta, 

les quals conformen la Masia de la Guineueta Associació de Lleure).  

> CONSULTA EL NOSTRE WEB PER A MÉS INFORMACIÓ! < 

 

Descripció del projecte BarTolo: 

El BarTolo és un projecte transversal de la Masia, tot i que la coordinació diària recau en el Casal de 

Joves Guineueta. El BarTolo se situa a la planta baixa, la qual també fa les funcions d’Espai de Trobada i 

d’entrada de l’equipament. S’encarrega, principalment, del projecte de bar de l’associació. També 

col·labora en la dinamització d’algunes activitats, com els divendres nit i d’altres que es puguin 

organitzar conjuntament amb l’equip de dinamització del Casal. A més, també serveix com a punt 

d’informació de la casa.  
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CONVOCATÒRIA 2020 PER GESTIONAR EL PROJECTE  

BAR★TOLO DEL CASAL DE JOVES GUINEUETA 

 

Si tens qualsevol dubte, pots consultar el nostre web https://cjguineueta.wordpress.com/ 

També pots enviar un correu a casaldejoves@gmail.com i mirarem de respondre’t aviat. 

INFORMACIONS DE LA CONVOCATÒRIA 

 

REQUISITS: 

- Estar familiaritzat amb l’associacionisme juvenil i el moviment de Casals de Joves. 

- Tenir experiència en participació i/o gestió de projectes. 

- Tenir una actitud proactiva a l’hora de dinamitzar grups i col·lectius. 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 

- Compartir l’ideari polític i educatiu dels Casals de Joves. 

- Disposar del certificat negatiu d’antecedents de delictes de naturalesa sexual. 

 

ES VALORARÀ: 

- Tenir experiència associativa. 

- Conèixer el teixit associatiu de Nou Barris. 

- Haver participat en barres autogestionades o en serveis de bar i hostaleria. 

- Coneixements d’aspectes tècnics de so i muntatge d’escenaris. 

 

TASQUES A DESENVOLUPAR: 

- Assistir a les reunions de la Comissió Gestora del Casal que tenen lloc un cop per setmana. 

- Assistir a les reunions de l’equip tècnic quan sigui requerit per assegurar una bona coordinació. 

- Participar d’esdeveniments puntuals del Casal de Joves. 

- Coordinar-se amb l’equip de dinamització del Casal de Joves. 

- Presentar a la Comissió Gestora la proposta d’activitats dels divendres nit amb previsió trimestral. 

- Programar activitats, tallers, xerrades, etc., de caire cultural, polític o d’interès per les usuàries, 

entre setmana conjuntament amb l’equip de dinamització. 

- Facilitar les claus de les sales de l’equipament en el seu horari d'obertura. 

- Vetllar pel compliment de la normativa de l’Espai de Trobada i de l’equipament. 

- Mantenir en bon estat l’espai de bar i del seu magatzem. 

 

CONDICIONS: 

- El projecte s’autofinança amb els ingressos generats des del mateix BarTolo. 

- Es realitzaran 3 mesos de prova. Si la valoració resulta positiva per ambdues parts, es ratificarà la 

proposta del projecte. 

- El projecte tindrà una durada de dos anys. Si ambdues parts hi estan d’acord, es podrà prorrogar 

fins a un tercer any.  
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CONVOCATÒRIA 2020 PER GESTIONAR EL PROJECTE  

BAR★TOLO DEL CASAL DE JOVES GUINEUETA 

 

Si tens qualsevol dubte, pots consultar el nostre web https://cjguineueta.wordpress.com/ 

També pots enviar un correu a casaldejoves@gmail.com i mirarem de respondre’t aviat. 

INFORMACIONS SOBRE EL PROJECTE BARTOLO 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

- L’obertura del BarTolo va en funció de l’obertura del Casal: de dilluns a dijous de les 17 a les 22 

hores en horari d’estiu i de les 16.30 a les 21.30 hores en horari d’hivern. Els divendres podrà obrir 

fins les 00 hores (amb excepció d’alguns divendres que podrà obrir fins més tard). 

- Possibilitat d’obrir el BarTolo fora d’horari excepcionalment amb previ acord amb la Comissió 

Gestora. 

- Flexibilitat d’horari segons necessitats del projecte i amb acord previ amb la Comissió Gestora. 

- Es recomana un màxim de dues persones per dur a terme la gestió del BarTolo. 

 

ASPECTES TÈCNICS DEL BAR: 

- El BarTolo té dos espais units: la barra i la cuina.  

- La barra disposa de:  pica, barra, sortidor de cervesa, nevera de bar, dos armaris d’acer 

inoxidable i equip de música. 

- La cuina disposa de: nevera de bar, nevera i congelador domèstics, planxa, fregidora, màquina de 

cafè, microones, congelador industrial, forn petit elèctric i prestatgeries grans de magatzem. 

- Es faciliten tots els utensilis de cuina i la vaixella pel servei de bar.  

- En cas que es requereixi la reparació d’algun electrodomèstic, ho assumirà l’entitat. 

 

NORMATIVA NO MODIFICABLE DEL BARTOLO: 

- Dins la normalitat, no hi ha servei de taula. 

- No es disposa de servei de neteja del bar, és responsabilitat de la persona o persones que 

gestionin el BarTolo. 

- No hi ha servei de terrassa. Si es munta, s’autogestiona des de les persones que estan fent ús de 

l’espai. 

- Els preus dels consumibles es pactaran amb la Comissió Gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://cjguineueta.wordpress.com/&sa=D&ust=1589569819300000&usg=AFQjCNGZBNqTTC5iLQDHZhNI52Y63dPu0A
mailto:casaldejoves@gmail.com


CONVOCATÒRIA 2020 PER GESTIONAR EL PROJECTE  

BAR★TOLO DEL CASAL DE JOVES GUINEUETA 

 

Si tens qualsevol dubte, pots consultar el nostre web https://cjguineueta.wordpress.com/ 

També pots enviar un correu a casaldejoves@gmail.com i mirarem de respondre’t aviat. 

DOCUMENTACIONS A ENTREGAR PER A PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA 

 

- Carta de motivació de la persona o persones (en aquest cas, conjunta) que es presenten al 

projecte.  

- Document que reculli la proposta de gestió del BarTolo (mínim): 

- Proposta d’activitats setmanals. 

- Proposta d’activitats festives i/o culturals dels divendres nit. 

- Proposta dels productes que s’oferiran.  

- Proposta de preus dels productes.  

- Respondre el següent formulari: https://forms.gle/NSPLM1Hzj7TptnsQ6 

 

> La documentació s’ha d’enviar a casaldejoves@gmail.com. El correu ha de dur l’assumpte: 

“NOM+COGNOM CONVOCATÒRIA BARTOLO 2020” (Afegir la resta de noms en cas de més d’una 

persona). 

> Només es tindran en compte aquelles candidatures que hagin enviat tots els documents i respost el 

formulari abans del diumenge 5 de juliol a les 23.59 hores.  
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