
FUNCIONAMENT CAFETA  FLOR DE MAIG
 
Qualsevol col·lectiu interessat en realitzar una “cafeta” a la Flor de Maig, s’haurà 
de posar en contacte amb la comissió d’activitats 
(activitatsflordemaig@gmai
data sol·licitada. 
 
De la mateixa manera, s’hauran de tenir en compte els punts següents:
 
Horaris i música: 

 

• Les activitats han de ser obertes i gratuïtes, per tant, no es pot cobrar 
entrada. 

• Al cartell no posarà “f

• Per a utilitzar l’equip de so, les persones de la Flor de Maig que saben com 
funciona us donara

• Si l’activitat es preveu sorollosa c
conciliadora, per avisar de l’horari

• Les “cafetes” seran ma
quan la “cafeta” es faci un dijous, l’horari serà des de l'inici previst 
h.- 
 
 

Espai: 

 

• Quan s’obri la Flor per fer un acte, s’h
magatzem) 
 

• Per tenir cura del bon ambient amb el veïnat, és important evitar que hi hagi gent al 
carrer, perquè no es generin
 

• A l’hora de la cessió del espais, l’Assemblea de la Flor de Maig va decidir que les 
“cafetes” no es fan per a recollir diners només, si no que han te tenir un conting
vide-fòrum, xerrades, etc. Més a més, per las reserves, els col·lectius i gent del barri 
tindran preferència sobre col·lectius de fora. 

 

• Es necessari un depòsit de 50
assegurar que es deixa l'espai
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es”. El motiu és 



 

• L'horari de les “cafetes” de cap de setmana
de la matinada. Es demanarà que tot i quedar
música a la 1h. 
 
 
Neteja: 

 
Al finalitzar l’activitat, l’espai haurà de quedar com s’ha 

 

• S’haurà de netejar a fons cuina i lavabos

• Escombrar i fregar passadís, sales grans i rebedor.

• Escombrar i fregar escales  

• Llençar la brossa 

• Vigilar que quedi neta l’entrada i zona de carrer

• Per a activitats que convoquin molta gent, cal 
repassar els espais, comprovant que tot quedi net.

 
 
Begudes i mejars: 

 
Els menjars oferts han de ser fred, tipus pinxos
elaboració és possible fer servir els estris de la Flor de Maig. 
al pot per al manteniment.
 
En principi, les begudes “standar” 
Els preus de venda seran els mateixos que els de La Flor de Maig.
Es pot complementar l’oferta de la barra 
comestibles que no hi siguin a la Flor de Maig:
 
Les begudes de la Flor de M
 

• S’ha d’apuntar el saldo ini
ha a una carpeta a la cuina.

• Un cop acabada, cal tornar a comptar el saldo
i del que s’hagi recollit el 60% es per a la Flor, el 40% per qui organitza la 
cafeta. 

• S’entén que els productes que no siguin aportats per
cobraran en un pot separat i seran per als organitzadors de la cafeta al 100%.

• Si en algun cas calgués anar a comprar 
qualitat que aporta la Flor de Maig. 

de cap de setmana, que es fan cada 15 dies, és fins a les 2h 
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repassar els espais, comprovant que tot quedi net. 

han de ser fred, tipus pinxos, entrepans, etc. 
aboració és possible fer servir els estris de la Flor de Maig.  S’hauran de deixar 5 

per al manteniment. 

“standar” les compra l’assemblea de la Flor de 
Els preus de venda seran els mateixos que els de La Flor de Maig. 

oferta de la barra amb altres productes de beguda o 
comestibles que no hi siguin a la Flor de Maig: 

Maig, es cobraran al col·lectiu de la manera següent:

S’ha d’apuntar el saldo inicial  abans d’iniciar la cafeta a un paper rosa
ha a una carpeta a la cuina. 

Un cop acabada, cal tornar a comptar el saldo, tornar-lo a apuntar al full rosa
i del que s’hagi recollit el 60% es per a la Flor, el 40% per qui organitza la 

S’entén que els productes que no siguin aportats per la Flor de 
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Informació requerida per sol·licitar espa

 

• Nom del col·lectiu:

• Data de l’activitat 

• Horari de l’activitat

• Activitat: 

• Persona de contacte

• Assistència prevista.
 

Nom: 
Telèfon: 
Mail: 

 
 

Informació requerida per sol·licitar espai: 

Nom del col·lectiu: 

 

Horari de l’activitat  

Persona de contacte 

Assistència prevista. 

 


