Concurs per la gestió del servei del bar menjador “El Lokal” a l’Ateneu
Popular 9 Barris
Amb aquest document, l’Associació Bidó de Nou Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9 Barris, té
com a objectiu obrir un procés de selecció per gestionar el servei de Bar Menjador de què disposa
l’Ateneu Popular 9 Barris.

Antecedents
L’Ateneu Popular 9 Barris és un equipament cultural públic gestionat per Bidó de Nou Barris. L’Ateneu
va sorgir de la lluita de veïns i veïnes de Nou Barris per enderrocar, l’any 1977, una fàbrica d’asfalt i
reconvertir-la en l’espai cultural que és avui. Està situat al carrer Portlligat, 11-15 de Nou Barris,
Barcelona.
Bidó de Nou Barris és l’associació responsable i encarregada de gestionar tot allò que passi a l’Ateneu
Popular 9 Barris. Bidó ha marcat la missió, visió i valors següents per l’Ateneu:
•

•

•

Missió: L'Ateneu és un equipament cultural de gestió comunitària i un agent polític que a través
de la participació, el gaudi i l'esperit crític de la cultura, potencia la transformació social a través
de pràctiques col·lectives, entenent la cultura com a dret intrínsec de tots i totes i les comunitats.
Visió: L'Ateneu contribueix, des de la cultura, a una societat lliure, compromesa, crítica i solidària
on les persones, de forma col·lectiva, decideixen sobre el que els afecta i gestionen els recursos
comuns. L'Ateneu és un espai generador de pensament crític i d'aprenentatge de pràctiques
col·lectives.
Valors: democràcia directa; accessible i popular; interdependències i suport mutu; territori i
proximitat; compromís i corresponsabilitat; inconformisme i creativitat, i sostenibilitat.

Podeu trobar més informació a https://ateneu9b.net/qui-som
L’Ateneu és un projecte de gestió comunitària. Per tant, creiem que veïns i veïnes tenen el dret i la
responsabilitat de participar en la seva gestió, en tant que afecta la seva quotidianitat. Per conèixer
millor com es gestiona, podeu consultar-ho aquí: https://ateneu9b.net/qui-som/gestio

Finalitats i objectius de Bidó de Nou Barris respecte el servei de bar menjador
Des de Bidó de Nou Barris volem que el servei de bar menjador esdevingui un complement de l’espai
relacional i de la programació cultural de l’Ateneu Popular 9 Barris. L’espai del Lokal és una de les
principals portes d’entrada a l’equipament i funciona com a punt d’informació general de l’Ateneu,
espai de trobada comunitari, on es troben veïns i veïnes de manera informal, famílies vinculades al
projecte de l’Ateneu, públic de les programacions culturals, etc. També funciona com un espai de
programacions culturals i d’arts escèniques, de reunions de les entitats del territori, de l’equip tècnic
de l’Ateneu, com de les seves comissions i grups de treball.
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En aquest context és on volem que prengui sentit el servei de bar menjador de L’Ateneu Popular 9
Barris. És per això, que considerem important que tingui en compte els següents aspectes:
La funció del servei bar menjador dins l’Ateneu Popular 9 Barris
●
●
●
●
●
●
●

Practicar i promoure les cures i el bon tracte, com també cuidar l’espai, tenint present que El Lokal
és un punt d’acollida i de primer contacte amb l’Ateneu.
Ha de ser un espai obert a totes les persones.
Promoure els valors que es volen transmetre a l’Ateneu
Combatre actituds feixistes, racistes i de discriminació sexual.
Esdevenir un espai de difusió del projecte comunitari de L’Ateneu.
Formar part de l’engranatge de l’Ateneu participant en espais de treball del projecte pel correcte
funcionament del servei
El bar menjador ha de ser un exemple de consum conscient i responsable i de compromís amb el
medi ambient.

Tipus de producte
●
●
●

Servir productes de proximitat, ecològics i de comerç just, sempre que sigui possible.
Disposar de producte fresc, casolà, de proximitat i amb una opció d’oferta saludable, aplicat als
àpats de les diferents franges horàries.
Tenir una oferta gastronòmica inclusiva (opcions veganes, vegetarianes i omnívores).

Model econòmic i laboral
●

●

Des de Bidó de Nou Barris es treballa en base als valors de l’economia social i solidària. Es valoraran
les propostes laborals i econòmiques en relació al servei de bar que estiguin compromeses amb
aquests valors.
El projecte pel servei de bar menjador ha de tenir un pla de viabilitat econòmica que contempli les
característiques socioeconòmiques on està ubicat l’Ateneu Popular 9 Barris.

Impacte comunitari de la proposta de servei bar menjador
•

Es valorarà favorablement propostes complementàries al servei de bar restaurant que incorporin
un mirada i impacte comunitari.

Descripció de l’espai de bar menjador de l’Ateneu Popular 9 Barris (el Lokal)
La categoria és de bar-restaurant (antiga C3). El bar menjador està situat al Lokal, dins l’Ateneu
Popular 9 Barris. Aquest espai té les següents funcions:
•

Programació i difusió cultural: on es desenvolupen activitats d’arts escèniques coordinades i
pensades des de la comissió de programació de l’Ateneu.
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•

•

Espai relacional: cobreix la necessitat d’interacció de la comunitat, un lloc de trobada menys formal
i espai idoni per a les relacions intergeneracionals, l’intercanvi d’idees i coneixements, creació de
vincles, confiances i afinitats.
Punt d’acollida i d’informació: el Lokal és l’entrada principal a l’Ateneu i esdevé una manera
d’apropar-se al projecte, rebre informació, conèixer gent, com també un espai d’acollida i vincle
entre persones i comunitats de Nou Barris i de fora.

L’espai consta d’una sala/espai de trobada, barra interior, cuina industrial, magatzem i possibilitat
d’espai exterior.
A l’annex 1 trobareu el plànol de l’espai.
Descripció dels serveis a cobrir:
Des de Bidó de Nou Barris, es demana que el servei de bar menjador cobreixi com a mínim:
•
•
•

Programacions i activitats culturals: oferta adequada de beguda i menjar que complementi les
programacions culturals de l’Ateneu en el seu horari variable
Serveis de menjar diari als migdies d’entre setmana
Servei de bar complementari a l’espai de trobada els dimarts, dijous i divendres en horari de tarda

La implementació d’aquest servei haurà de facilitar i conviure amb els usos i activitats que es donen
en aquest espai: presentacions d’exposicions, espectacles de petit format, concerts, etc. També caldrà
garantir puntualment, que entitats de l’equipament o col·lectius, puguin gestionar aquest espai previ
acord amb l’Ateneu Popular 9 Barris i el bar menjador.
L’horari d’obertura del servei de bar menjador s’haurà de pactar prèviament amb Bidó de Nou Barris.
En cap cas, des de l’entitat que gestioni el servei de bar menjador de l’Ateneu, en podrà fer un ús
privatiu, un servei privat i/o llogar l’espai a tercers. Tampoc està permesa la instal·lació de màquines
escurabutxaques ni la instal·lació de televisions per al públic.

Bases per optar a la gestió del servei de bar menjador de l’Ateneu Popular 9 Barris
Aquestes bases són amb les que es prendrà la decisió d’elecció del projecte que gestionarà el servei
de bar menjador que disposa l’Ateneu. El concurs té facultat de convocar-lo Bidó de Nou Barris.
Les persones interessades hauran de presentar en un sobre tancat la sol·licitud (annex 2) i adjuntar la
documentació que es demana:
1. Projecte de gestió: estructura organitzativa, pla de viabilitat econòmica, proveïdors, productes,
àpats, neteja, propostes mediambientals, proposta de preus al públic, i altres.
2. Experiència en el sector: aportar Currículum.
Lloc i termini de presentació
El termini de presentació dels projectes serà entre el 7 d’octubre del 2021 i el 14 de novembre del
2021 (ambdós inclosos). Fora d’aquest termini no s’admetrà cap projecte.
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Els projectes s’hauran de presentar en format digital a comptes@ateneu9b.net dins del termini
establert.
Abans de la presentació del projecte es podrà visitar l’espai. Per fer-ho, caldrà concertar cita prèvia a
comptes@ateneu9b.net
Resolució
Un cop seleccionat el projecte, el dia 13 de desembre de 2021 es procedirà a fer públic el resultat i es
comunicarà al projecte guanyador, així com a la comunitat de l’equipament.
Bidó de Nou Barris es reserva el dret a convocar a una entrevista als projectes presentats abans de
resoldre el concurs.
El servei s’haurà d’iniciar a partir de finals de gener amb previ acord amb Bidó de Nou Barris.
Condicions pel conveni
Bidó de Nou Barris té un conveni de gestió ciutadana amb Districte de Nou Barris - Ajuntament de
Barcelona amb una durada concreta. És per això que s’ofereix contracte/conveni d’1 any de durada
amb possibilitat de pròrroga anual per la gestió del servei del bar menjador de l’Ateneu Popular 9
Barris sempre i quan hi hagi acord mutu entre les parts.
L’import mensual en concepte de contraprestació per l’explotació del servei de bar menjador és de
500€/mensuals + IVA durant 12 mesos l’any, essent possible la revisió o període de carència amb previ
pacte amb Bidó de Nou Barris en funció dels resultats econòmics. En aquest concepte està inclosa la
despesa energètica i d’aigua. En cas de pròrroga del servei, ambdues parts es reuniran i realitzaran una
valoració sobre el funcionament econòmic del servei, per tal de revisar aquest import.
El projecte escollit serà el responsable del manteniment i neteja dels espais usats pel desenvolupament
del servei de bar menjador.
Totes aquestes disposicions i clàusules quedaran recollides i desenvolupades en el contracte/
conveni per la gestió del servei de bar menjador.
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ANNEX 1 - PLÀNOL SITUACIÓ EL LOKAL - BAR MENJADOR
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ANNEX 2
SOL·LICITUD PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-MENJADOR DE L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS
En/Na ........................................................................................................... amb DNI ....................... ,
en nom de (raó social si escau) ...............................................................................................................,
sol·licita concorre al concurs per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei de bar-menjador de
l’Ateneu Popular 9 Barris, convocat per Bidó de Nou Barris. També facilita les següents dades de
contacte per període del concurs: telèfon de contacte ................................................... i correu
electrònic ..............................................................
Lloc........................., data...................
Signatura
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