Indicacions pràctiques per a monitores i monitors
VILANOVA I LA GELTRÚ | 11 i 12 de maig de 2019

Per venir a la Trobada!
 Porteu la Clau del vostre esplai i lliureu-la en el moment de les acreditacions.
 Àpats
 Heu de dur el dinar i el sopar del dissabte
 L’organització us proporcionarà el berenar de dissabte i l’esmorzar i el dinar de diumenge
 Meteorologia
 Hem encarregat pel cap de setmana un sol radiant així que us recomanem que vingueu preparats per
protegir-vos del sol (gorra, crema solar, cantimplora per hidratar-se,...)
 El mes de maig és imprevisible així que porteu també roba d’abric.
 Motxilla petita
 El primer que farem en arribar a Vilanova i la Geltrú és instal·lar-nos a les escoles on dormirem i no hi
tornarem fins el moment d’anar a dormir. És important que agafeu tot allò que necessitareu durant
el dia ja que les escoles quedaran tancades.
 Telèfon mòbil
 En diversos moments de la Trobada el vostre telèfon serà una eina clau. Farem servir el canal de Telegram
per donar algunes indicacions de les activitats previstes. Preveieu, si podeu, portar bateries portàtils per tenirlo carregat en tot moment.

On quedem?
El dissabte 11 de maig ens trobem al Parc de Baix a Mar a les 10.00h.
Pels qui teniu previst venir amb cotxe particular. Al centre de la ciutat no es pot aparcar (és zona blava i verda)
veniu amb temps i paciència. Us recomanem que feu ús del transport públic.
Pels qui vingueu en transport col·lectiu organitzat pel MCECC, cal que conegueu que els horaris dels
autobusos s’han adaptat per cada zona i territori en funció de les inscripcions que hem tingut.
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Sigues puntual!
Per al bon funcionament de la trobada us demanem que estigueu atents a l’horari i ens ajudeu a portar-lo a terme. De les
activitats programades a l’horari, volem destacar-vos alguns moments:
 Activitat de matí: començarà a mesura que els centres aneu acreditant-vos i instal·lant-vos. Serà una descoberta
per Vilanova i la Geltrú. És important, seguir el canal de Telegram per estar informats de tot el que passa.
 Col·laboració en tasques de la Trobada: tal com se us convidava a la inscripció, comptem amb la vostra
col·laboració en alguna de les tasques de la Trobada. Us recordarem la tasca a fer a la vostra acreditació.
A través de megafonia es donaran les indicacions necessàries, estigueu atents!
 Dissabte nit, després del concert es deixarà una estona per anar cap a les escoles. Aquestes quedaran tancades
a 01.00h. A tots els espais dormitoris hi haurà gent de l’organització dormint a qui podreu adreçar-vos per qualsevol
dubte i/o incidència.

Algunes indicacions
 El punt central de la Trobada, un vegada acabades les acreditacions, serà l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú.
Per qualsevol incidència haureu d’adreçar-vos a la carpa que trobareu allà.
 Cal tenir present que durant la trobada ens mourem per diferents espais de Vilanova i la Geltrú. Així doncs, hem de
vetllar per generar una bona convivència amb els veïns i veïnes de la població que visitarem aquest cap de setmana.
 A la Trobada serem gairebé 600 persones, caldrà estar atents en els moments de les activitats i desplaçaments
per fer les coses amb la màxima eficiència possible.
 Durant el transcurs de la Trobada estigueu ben atents a les indicacions que es donin per megafonia o que us facilitin
les persones de la organització.

La normativa
Per al bon funcionament de tota Trobada, es fa necessari establir unes condicions de participació i normativa. La millor
garantia de facilitar i contribuir a l’èxit de l’activitat és que tots i totes la coneixem i n’assegurem el compliment:
 Porta l’acreditació en tot moment en un lloc visible.
 Respecta l’horari de la Trobada i participa activament a totes les activitats que hi estan programades. Des dels serveis de
megafonia es donaran les indicacions corresponents per tal que estiguis al corrent del ritme de la Trobada.
 Respecta els diferents espais on es desenvolupen les activitats de la trobada i utilitza’ls adequadament. Alhora, tingues
cura de mantenir nets i endreçats els espais que ocuparàs.
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 La participació a la Trobada implica acceptar i respectar el funcionament i les normes –fixades per l’organització– que
s’estableixen per a cadascuna de les activitats que hi estan previstes.
 La Trobada és una activitat educativa, per tant, està prohibit el consum de begudes alcohòliques i/o de substàncies
psicotròpiques/estupefaents.
 En cas d’emergència o incident greu, segueix les següents instruccions:
a) Mantingues la calma i no posis en perill la teva integritat física ni la d’altres companys o companyes.
b) Si és necessari, evacua la zona on s’hagi produït l’incident el més aviat possible, però mantingues la calma.
c) Avisa de la situació que has detectat a algun dels membres de l’organització o del servei d’ordre (veuràs que
porten identificació). En cas de no localitzar cap membre de l’organització, i si la situació ho requereix, truca al
112 per tal d’alertar els serveis d’emergència.
 En cas que necessitis contactar amb algun membre de l’organització, pots utilitzar el telèfon mòbil de la trobada, que estarà
disponible les 24 hores del dia: 626 067 808.

L’incompliment de la normativa, a criteri de l’organització, pot suposar l’adopció d’alguna sanció o fins i tot l’expulsió de
la Trobada.

Som clau... per la sostenibilitat!
També volem aprofitar aquest document per posar en valor l’opció per la sostenibilitat que, tal com estableix el nostre Pla
d’Accions, volem implantar a les grans trobades del MCECC (i a la resta d’accions del Moviment).
Aquest és un objectiu a assolir pas a pas i per aquesta trobada hem implantat:
 Organització del transport col·lectiu (organització de rutes de bus), per evitar trasllats individuals. El cost ofert
del transport col·lectiu està subvencionat pel MCECC i el preu que cada persona ha hagut de pagar acaba essent
més econòmic que els desplaçaments individuals privats.
 Incorporació de la figura del/de la “Col·laborador/a de recollida selectiva” en els àpats: com ja vam fer amb la
TrocaJove, incorporem a les trobades la funció de col·laborador/a de recollida selectiva per tal de garantir que
els residus generats en cada àpat es gestionen adequadament.
 Utilització de plats, coberts i tovallons biodegradables: per a l’àpat del dinar ofert per la trobada, s’utilitzaran,
exclusivament, estris totalment biodegradables.
Com s’ha assenyalat, aquest és un objectiu a assolir progressivament i som conscients que, per a properes trobades,
haurem consolidar les mesures d’aquest any i implantar-ne de noves, com ara, suprimir els envasos individuals d’aigua
o suc... que per motius logístics i econòmics encara no hem pogut afrontar. Moltes gràcies a totes i tots!

...i si sou de piular...
Si teniu compte de Twitter o Instagram, seguiu-nos a @esplaisMCECC i no oblideu que ens veurem a les etiquetes:

#SomClauMCECC
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#SomMoviment
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