
CONSELLS 
MUNICIPALS 

DE DISTRICTE
ÀREA DRETS SOCIALS

MARÇ 2021

1



INDEX

Consell Municipal Districte 1 PÀG. 4

Consell Municipal Districte 2 PÀG. 7

Consell Municipal Districte 3 PÀG. 13

Consell Municipal Districte 4 PÀG. 17

Consell Municipal Districte 5 PÀG. 21

Consell Municipal Districte 6 PÀG. 25

Consell Municipal Districte 7 PÀG. 31

2



DESTÍ PARTIDA DINAMITZACIÓ CONSELLS MUNICIPALS DE 
DISTRICTE 2020

Alguns Plenaris dels Consells Municipals de Districte han decidit, a causa de la greu situació
viscuda els mesos de març a juny, proposar destinar la totalitat o un part dels 10.000 € de la
dinamització comunitària, a finalitats socials, i donar suport a aquells àmbits que més han de
lluitar contra la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia. Així, les sessions
dels Plenaris i les Comissions d'Impuls del programa de dinamitzacions, realitzades entre el 31
de juliol i el 13 d'octubre han decidit destinar 16.816 € dels 70.000 € disponibles a activitats de
dinamització comunitària,  i  els altres 53.184 € destinar-los l'Àrea de Drets Socials  seguint la
següent distribució:

Districte 1 4.500 € 2.250 € El Rebost
2,250 € Polítques de Gènere

Districte 2 8.600 € 2.150 € Associació Alba
2.150 € Esplai Grup de Colònies de Ca N'Anglada
2.150 € Esplai Tremola
2.150 € Eina Cooperativa

Districte 3 10.000 € 3.000 € Sacra
2.000 € Esplai Can Palet
2.000 € INSOC
3.000 € Fundació Main

Districte 4 9.800 € 3.000 € El Rebost de Creu Roja
3.000 € Esplais Diaris (Egara (D6), Can Parellada (D7) i La Fábrica)
1.900 € Projectes de l'Associació Raíces
1.900 € Càritas

Districte 5 10.000 € 2.500 € Acció contra la Fam
7.500 € Fisioterapia a domicili 

Districte 6 10.000 € 2.500 € Fisioterapia a domiciliaria
2.500 € ACAU
2.500 € Fundació privada dones Maria Auxiliadora
2.500 € Gent Gran Greu Roja

Districte 7 284 € 284 € El Rebost 

 TOTAL 53.184 €  
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CONSELL MUNICIPAL DISTRICTE 1
Per delegació del Consell Municipal del Districte 1, del dia 7 d'octubre, la Comissió d'Impuls del
Programa  de  Dinamització  del  CMD1  realitzada  el  13  d'octubre,  acorda  destinar  4.500  €
prioritàriament  en  aquests  dos  àmbits  del  programa de  Drets  Socials  en  la  lluita  contra  la
pandèmia  de  la  Covid-19  i  els  seus  efectes  en  els  col·lectius  més  vulnerables;  distribució
d'aliments, i Igualtat de Gènere 

INSERCIÓ LABORAL I EMPRENEDORIA SOCIAL ADREÇAT A DONES 

Import 2.250 €

Destinataris Dones a partir de la creació d’una d'una cooperativa tèxtil per a la confecció
de mascaretes higièniques de roba.

Serveis Serveis Socials, Foment de Terrassa, Taula Tècnica de Joves 2.2 i  Servei de 

implicats Ciutadania

Universitat Politècnica de Catalunya, CEIP Montserrat, Cooperativa l'Eina.

Informació Donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat social derivades de la 
pandèmia ha esdevingut una de les prioritats de l'Ajuntament, especialment
de l'Àrea de Drets Socials. Els diversos serveis i agents que treballen barris i 
districtes de la ciutat, detecten que tot i que l'afectació de la pandèmia és 
molt greu a tota la ciutat, hi ha diversos territoris de la ciutat on s'agreuja 
aquesta incidència, donat que ja partien d'una situació  social i econòmica 
més complexe.

El gener de 2.020 Serveis Socials, mitjançant una subvenció de Treball als 
Barris, inicia un projecte d'inserció laboral i emprenedoria social adreçat a  
dones, principalment mares vinculades al CEIP Montserrat. El projecte 
treballava en la dinamització d'aquest grup de dones, amb l'objectiu final de
poder crear una cooperativa tèxtil.  La situació derivada per la pandèmia, va 
suposar l'aturada del projecte i la renúncia a la subvenció, per impossibilitat 
de portar-lo a terme de manera presencial.

El districte 2.2 compta amb una important xarxa de treball comunitari. 
Existeix la Taula Tècnica de Joves, formada per agents socials que treballen 
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amb el col.lectiu juvenil. Entre altres necessitats derivades de la pandèmia, 
es detecta que part de la població del territori no disposa de mascaretes en 
la quantitat i la qualitat necessàries per garantir la protecció individual i 
comunitària.

Aquestes necessitats coincideixen amb que la Universitat Politècnica de 
Catalunya i l'Institut d'investigació i Cooperació Industrial de Terrassa, estan 
treballant en un projecte que analitza la viabilitat de fabricació local de 
mascaretes, pensat especialment, en poder donar resposta a les necessitats 
de la població amb situació de vulnerabilitat. La UPC ha fet recerca de  teixit
homologat entre les empreses de tèxtils de Terrassa, i ha treballat en el 
disseny d'un prototip de mascaretes.

Objectius Millorar l'ocupabilitat de les dones del territori a través d'un projecte 
d'emprenedoria social. a través de la confecció, amb l'objectiu final de 
poder crear la cooperativa tèxtil.

Vincular el projecte d'inserció laboral a la necessitat actual de disposar de 
mascaretes protectores per part de població en situació de vulnerabilitat.

Es considera molt transformador el diàleg entre projectes d'acció social i la 
universitat, per aquesta raó s'Incorpora la UPC com a experts en la matèria, 
però també com a agents facilitadors en el procés d'emprenedoria del grup 
de dones.

Millorar l'ocupabilitat de dones del districte 2.2.

Incorporant també la universitat com a agent transformador

Cobertura a unes necessitats més àmplies de ciutat. 

S'està treballant per valorar les possibilitats de redimensió del projecte

Desenvolupament S'ha estat treballant amb tots els agents implicats per poder disposar dels 
recursos necessaris, tant personals, com materials i d'infraestructura (espai, 
màquines de cosir, etc).

Actualment, s'ha tornat a reprendre en contacte amb el grup de dones amb 
el que es va iniciar el projecte el passat mes de febrer. El passat 17 de 
desembre, el grup  va rebre una primera formació per part de la UPC per la 
confecció del prototip dissenyat.

L'equip de Serveis Socials del 2.2. ha presentat de nou el projecte a la 
convocatòria de Treball als barris de 2.020 amb l'objectiu d'aconseguir 
finançament per la contractació de personal tècnic que pugui acompanyar 
a les dones en el projecte de millora de la seva ocupabilitat i emprenedoria 
social. S'espera la resolució de la convocatòria abans de final de 2.020.
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EL REBOST

Import 2250€ en concepte d'alimentació d'algun producte que sigui bàsic i no es 
doni pel banc d'aliments. 

Informació El conjunt d’entitats d’El Rebost han atès, des de l’inici de l’emergència, 
totes les sol·licituds que s’han presentat (a través dels serveis socials 
principalment i també a través de les pròpies entitats) de demanda 
d’aliments. 

Si el mes de gener de 2020 les diverses entitats d’El Rebost atenien un total
de 1.690 famílies, el nombre d’atencions va créixer fins el mes de juny, en
que es va arribar al límit amb un volum de 2.955 famílies ateses (un 75%
més). El segon semestre d’aquest any el nombre de famílies ateses ha anat
disminuint lleugerament fins a estabilitzar-se al voltant de les 2.650 families.

Objectius  Atendre les sol·licituds amb el mínim temps d’espera

Augmentar la quantitat de producte de la cistella, especialment d’aliments 
frescos

Garantir la recepció de l’ajuda malgrat les restriccions de mobilitat, activant 
el servei a domicili per a tothom qui n’acrediti la necessitat

Assolir aquests tres objectius ha comportat un augment de la despesa 
directa en alimentació (passant dels 60.000€ de l’any 2019 als gairebé 
250.000€ d’aquest any), doncs El Rebost també s’ha vist afectat pel canvi de 
format del Gran Recapte, que cada any garantia l’estoc de productes durant 
gairebé 4 mesos.

Al Nadal, gràcies al donatiu de 5.250€, podem garantir l’entrega de 
productes típics de Nadal a totes les famílies, tot i que en petita quantitat.
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CONSELL MUNICIPAL DISTRICTE 2
El Plenari del Consell del passat 8 d'octubre aprova al Programa de Dinamització Comunitària 
2020, amb una dotació de 10.000 €, les següents propostes: 

Proposta 1: " Rutes Saludables " ( 2a. Edició ) de 1.400 €

Proposta 2: Destinar la resta de la partida pressupostària assignada en concepte de 
Dinamització Comunitària 2020, 8.600 €, a finalitats socials, concretament, de forma equitativa 
als següents projectes.

ASSOCIACIÓ ALBA

Projecte Menjador social 

Import 2.150 €

Destinataris Persones sense recursos econòmics per poder-se alimentar. 

Degut a la pandèmia produïda per la Còvid-19 i la seva conseqüent crisi 
social, van detectar un augment del llindar de pobresa entre les persones 
que assisteixen habitualment als serveis de l’entitat.

Ampliar nombre places menjador i perceptores lots aliments

Durant l’estat d’alarma s’oferien els àpats més bàsics (dinar i sopar) per 
emportar. Les persones usuàries venien al centre, amb cita prèvia, i se’ls 
entregaven els àpats dins d’una carmanyola d’un sol ús. - Finalitzat l’estat 
d’alarma, obertura del menjador del centre, passant de 5 places a 10 i es 
prioritzen per persones sense recursos econòmics, sense sostre i/o per 
causes terapèutiques 

Objectius a) Educar als pacients en el sentit d’una alimentació responsable, sana i 
equilibrada. 

b) Disminució de riscos de malalties relacionades amb l’alimentació

c) Vetllar per una promoció de la salut a tots nivells, aprenentatge de 
comportaments i conductes en els àpats.

d) Responsabilitzar als usuaris de les diverses tasques de preparació, 
recollida i neteja del material del menjador.
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e) Sistematitzar els horaris dels àpats i la dispensació de la medicació en els 
pacients que en requereixen f) potenciar l’autonomia personal i la 
socialització en general. 
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ESPLAI GRUP COLÒNIES CA N’ANGLADA

Nom projecte ESCLETXA DIGITAL CA N’ANGLADA 

Import 2.150 €

Destinataris Les famílies ateses des del Centre diari Fem Camí, pateixen 
històricament la falta de recursos tecnològics, en comparació 
amb la majoria de la població. 

Aquesta mancança, es va veure agreujada durant el confinament que 
afectava especialment els infants més grans de les famílies ja que no tenien 
opció a seguir les seves classes per cap mitjà. 

Objectius Distribuir material informàtic (taules i portàtils) existent a l’entitat 
entre les famílies que més ho necessitaven. 

Donar accés a internet a través de connexions 4G a famílies perquè els 
infants poguessin seguir les classes escolars. 
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ESPAI TREMOLA

Nom projecte 

Import 2.150 €

Destinataris Proporcionar deures impressos a famílies que no disposaven de recursos 
per tal de poder seguir el curs escolar, amb coordinació amb les escoles 
imprimim els deures necessaris i portant-lo als domicilis per tal de que els 
infants i joves puguin seguir el seu curs en cas de no tenir cap mes recurs 
que aquest.

Repartiment de material escolar existent o nou. Es van atendre uns 120 
infants i joves.

Repartiment de materials lúdics per poder desenvolupar activitats de lleure 
educatiu en el marc del confinament (llibres , plastilina, fang, etc) 

Suport en reforç escolar i activitats de lleure. Mitjançant trucades o 
videotrucades 

Activitats grupals, jocs reptes, etc de caràcter mes lúdic. 

Desglós cost

impressions escolar 310,23 

material escolar i de lleure 274,4 

router mòbil i connexió wifi 410 

tablets 400 

ordinadors 818 

total 2212,63 

Objectius Suport escolar

Inversió en wifi mòbil ja que el espai d’intervenció no té wifi i els joves el 
necessiten per dur a terme tasques escolars. Aquest fet ens permet crear 
també la possibilitat d’un préstec de wifi en cas de ser necessari, així com un
us per part de famílies en cas de ser demandat. El cost projectat es de 410 € 

Inversió en 2 dispositius de Tablet i dos ordinadors portàtils per tal de 
reforçar la part anteriorment citada, en cas de joves que no tinguin 
ordinadors, o tablets.  El cost previst es de 1218€ 
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EINA COOPERATIVA

Nom projecte 3 projectes

Import 2.150 €

1. Hort Comunitari de Torresana 

persones que desitgen un espai de formació en horticultura ecològica, així com la possibilitat de
fer teràpia ocupacional. D’aquesta manera, aplicant una metodologia de treball social i 
comunitari basada en l’acompanyament i l’empoderament, es vol facilitar que els participants 
puguin realitzar un procés personal de recuperació de l’autoestima, i així empoderar-se, 
desenvolupant una funció important dins una estructura organitzativa i productiva que els faci 
sentir realitzats i alhora augmentar la seva xarxa relacional. 

Objectius: - Fomentar la utilització sostenible dels espais naturals a prop de la ciutat i els 
recursos que l’ajuntament destina a hort urbans. - Crear vincles entre els diferents actors del 
territori que afavoreixin l’intercanvi de temps, coneixement, productes i serveis. - Generar espais 
estables en el marc de l'horticultura, consolidant el treball en xarxa i el cooperativisme. - 
Promoure els conceptes de consum responsable i de proximitat, així com els valors de la 
reutilització i la sostenibilitat, entre d’altres, implantant projectes d'economia circular. 

2. Reforç escolar - La Llavor Descripció: 

Creació d’un recurs pedagògic i acompanyament polivalent per a la comunitat, que té com a 
objectiu principal que les famílies puguin compartir les seves experiències i preocupacions vers 
la criança dels seus fills i filles. Intercanviant experiències, fer formació i compartir recursos i 
temps de manera constructiva. 

Aquest projecte s’organitza en tres espais diferenciats: 

- Taller d’Estudi Assistit, on es treballen els hàbits d’estudi i organització, l’expressió tant oral 
com escrita i la comprensió.

- Activitats d’Educació en el Lleure, que permetin l’adquisició d’hàbits, valors i competències 
transversals, així com la descoberta i gestió de les pròpies emocions.

- Acompanyament a les famílies en l’educació dels infants i adolescents.
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3. TEXTILCOOP

Taller de confecció tèxtil on s'ofereix acompanyament, formació i orientació laboral a dones 
migrants en risc d’exclusió social, especialment per a les dones del barri de Montserrat en 
situació de precarietat sociolaboral. Degut a la prevenció de la pandèmia es basa en producció 
de mascaretes. 

Objectius: 

- Augmentar les oportunitats d’inclusió socioeconòmica de les dones nouvingudes.

- Millorar les capacitats ocupacionals de persones en risc d’exclusió del territori.

- Augmentar la autoestima de les participants del projecte.

- Enfortir la xarxa relacional de les participants del projecte.
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CONSELL MUNICIPAL DISTRICTE 3
La Comissió d'Impuls del 31 de juliol acorda traspassar el total del pressupost de dinamització
comunitària del Districte 3, 10.000 €, a Serveis Socials, per cobrir les necessitats detectades al
districte en en l'àmbit de les emocions, tant de la gent gran com de la infància. Algunes de les
propostes que fan són la realització de tallers de la memòria per a gent gran o tallers sobre les
emocions o d'intel·ligència emocional. 

SACRA

Nom projecte Acompanyament emocional a persones grans

Import 3.000 €

Destinataris Derivacions de Serveis Socials al programa Espai Sacra. (45 usuaris)

Actuacions domiciliàries i no domiciliàries, per l’acompanyament emocional 
a les persones grans que, a causa de la seva situació personal, agreujada 
amb la situació sociosanitària actual, requereixen una especial atenció 
(individual o grupal)

Objectius Que les persones grans se sentin acompanyats. En aquest acompanyament 
el professional té l’objectiu de generar confiança, permetre que expressin  
les seves emocions. Quan una emoció és expressada s’aconsegueix reduir  
l’estat d’angoixa i estrès que aquesta estigués causant, i per tant permet 
relativitzar més fàcilment la situació. Que sentin que són escoltats i puguin 
compartir les seves inquietuds. 

Proporcionar calma, recursos, comentar com s’està vivint l’actualitat de la 
pandèmia o la solitud. 

En funció de la valoració de cada cas, redirigir a la persona a fer una activitat
grupal.

Desenvolupament  Conversar.  Cada usuari serà acompanyat sempre per la mateixa persona, de
manera que es pugui generar la confiança i que aquesta persona es pugui 
convertir en un únic referent. 
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FUNDACIÓ MAIN

Nom projecte Intel·ligència emocional

Import 3.000 €

Destinataris Famíies en general (695 usuaris en total)

Objectius Oferir a les famílies una atenció universal i integral, des de la vessant 
preventiva, des d’un espai d’orientació i acompanyament individual i grupal,
que assessori i acompanyi en tots els moments del cicle vital de la família . 

Oferir a les famílies amb infants i adolescents un espai de capacitació i 
promoció de la parentalitat positiva, així com el suport terapèutic necessari 
per a resoldre les disfuncions relacionals que es puguin donar, evitant el 
desgast de la xarxa de suport familiar . 

Promoure una parentalitat positiva part dels pares i mares en l’educació dels
fills i filles, que faciliti una convivència ordenada i sana per a tots els 
membres de la família. 

Oferir acompanyament terapèutic en situacions de dificultat específica, 
relacional o emocional 

Donar orientació relacionada amb l'educació dels fills/es en les diferents 
etapes del seu desenvolupament. 

Oferir una atenció preventiva que minimitza les conseqüències de contextos
i realitats familiars difícils. 

Promoure l’acompanyament grupal de famílies, com estratègia de suport 
per a la participació activa en la comunitat. 

Facilitar l'orientació i la informació familiar en un sol recurs per tal d'agilitzar
les respostes a les necessitats detectades, alleugerant tot el procés. 
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INSOC

Nom projecte Suport emocional Infants i joves de l’entitat

Import 2.000 €

Destinataris Infants i joves de l’entitat

Activitats TALLER DE CONTA CONTES 

ESPAIS DE COMPARTIR EXPERIÈNCIES AMB ELS MONITORS 

JOCS I DINÀMIQUES
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FUNDACIÓ EDUCATIVA TERRASSA A CAN PALET

Nom projecte Suport emocional

Import 1.000 €

Destinataris Infants i joves entitat amb activitas d’octubre a desembre 2020. 

80 infants , 40 joves i 12 nadons

Activitats Generar espais de seguretat per als infants i joves on puguin expressar els 
seus sentiments i les seves pors. 

Activitats Taller realitzat Canpa minis 

Taller amb mares i nadons a Nebulae: Expressió artística i coneixement del 
propi cos. Minis 1 i 2 Elaboració d’una biblioteca infantil. Llibres relacionats 
amb l’autoconeixement, les emocions i el descobriment de l’entorn. Petits 1 
Taller de màgia. Petits 2 Taller d’expressió corporal, dansa i emocions. 
Mitjans 1 i Grans 1 Taller d’expressió corporal i circ amb Tub d’assaig. 
Mitjans 2 i Grans 2 Taller de graffiti. Canpa Jove Taller de composició musical
i creació de videoclips. 
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CONSELL MUNICIPAL DISTRICTE 4
El  Plenari  del  Consell  del  passat  1 d'octubre aprova al  Programa de Dinamització d'octubre
Comunitària 2020, amb una dotació de 10.000 €, les següents propostes:

Proposta 1: D4 sketchers, amb una previsió pressupostària de 200€

Proposta 2: D4 Caminem, amb una previsió pressupostària de 0€

Proposta 3: destinar 9.800€ a la lluita contra la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la
pandèmia del COVID-19. A repartir entre als següents projectes:

EL REBOST CREU ROJA

Import 3.000 € en concepte d'alimentació d'algun producte que sigui bàsic i 
no es doni pel banc d'aliments. 

Informació El conjunt d’entitats d’El Rebost han atès, des de l’inici de l’emergència, 
totes les sol·licituds que s’han presentat (a través dels serveis socials 
principalment i també a través de les pròpies entitats) de demanda 
d’aliments. 

Si el mes de gener de 2020 les diverses entitats d’El Rebost atenien un total
de 1.690 famílies, el nombre d’atencions va créixer fins el mes de juny, en
que es va arribar al límit amb un volum de 2.955 famílies ateses (un 75%
més). El segon semestre d’aquest any el nombre de famílies ateses ha anat
disminuint lleugerament fins a estabilitzar-se al voltant de les 2.650 families.

Objectius  Atendre les sol·licituds amb el mínim temps d’espera

Augmentar la quantitat de producte fresc 

Garantir la recepció de l’ajuda malgrat les restriccions de mobilitat, activant 
el servei a domicili per a tothom qui n’acrediti la necessitat

Assolir aquests tres objectius ha comportat un augment de la despesa 
directa en alimentació (passant dels 60.000€ de l’any 2019 als gairebé 
250.000€ d’aquest any), doncs El Rebost també s’ha vist afectat pel canvi de 
format del Gran Recapte, que cada any garantia l’estoc de productes durant 
gairebé 4 mesos. Al Nadal, gràcies al donatiu de 5.250€, podem garantir 
l’entrega de productes típics de Nadal a totes les famílies, tot i que en petita
quantitat.
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ESPLAI CAN PARELLADA

Nom projecte Esplai juvenil Centre esplai Can Parellada

Import 1.000 €

Destinataris Berenar a infants i joves

Espai d’estudi amb acompanyament 

Espai de lleure on es treballen valors 

Objectiu Degut a l’augment de places, s’ha contractat a un monitor extra durant 
el mes de novembre de 2020

CENTRE DIARI D’ÈGARA

Nom projecte Suport emocional

Import 1.000 €

Destinataris Infants i joves

Obrir compte en una botiga de queviure local perquè alguens famílies 
poguessin comprar aliments bàsics. 

Compra de medicaments 

Adquisició targetes 4G i tauletes pel seguiment acadèmic de l’infant. 
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ESPLAI LA FÀBRICA

Nom projecte Brigada la Fàbrica de Can Tusell

Import 1.000 €

Activitats Contractació personal i material per activitats

Col·laboració amb el projecte Òmnia s´ha donat suport a gent gran en 
situació de solitud i amb mobilitat reduïda. (Videotrucades, activitats en 
línia, suport en diferents tasques com anar a comprar, buscar medicació de 
la gent gran que no pot sortir de casa o tenen por pel COVID-19. )

Activitats relacionades amb el medi ambient (recollida de residus de l’anella 
verda, activitats de conscienciació al barri).

Una altra línia que s’ha treballat en el projecte ha estat l’acompanyament 
emocional als i les joves de l’entitat.

PROJECTES ASSOCIACIÓ RAÍCES

Nom projecte Suport emocional per noies vícitmes del grup agressor adolescent del carrer

Import 1.900 €

Destinataris Noies menors. Seguiment conjuntament amb Ajuntament a les víctimes i a 
les seves famílies. 

Objectius Seguiment en format individual per les adolescents, per tal de treballar 
l’impacte emocional i les pors associades a les agressions. 

Si es considera necessari, es fan sessions amb els pares/mares de les noies 
per assessorar en el procés judicial, com per donar suport i pautes 
d’actuació en relació als possibles canvis que les agressions han generat en 
les seves filles. 

Es plantegen, també, sessions en format grupal per les adolescents per tal 
de treballar l’empoderament i el recolzament entre elles mateixes. 

CREACIÓ I DISSENY D’UN PROGRAMA PER LA PREVENCIÓ I EL TREBALL DE 
LA VIOLÈNCIA EN JOVES, CONJUNTAMENT AMB ‘ LA FÀBRICA’. Es planteja 
la creació de sessions en format grupal on es treballaran temes 
associats a la prevenció de la violència i el trencament de la normalització 
de la mateixa en joves. 
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CÀRITAS

Nom projecte Vivim aquí, som d’aquí

Import 1.900 €

Destinataris Joves immigrants 

Aquests joves immigrants, a vegades estan sols, no tenen referents 
familiars, es troben en situació de vulnerabilitat, infrahabitatge o sense 
llar, atur i baixa experiència laboral, tots ells en situació administrativa 
irregular.

Per altre banda, són joves plens de vitalitat, amb moltes ganes de viure, 
de conèixer la nostra llengua, de parlar sobre els temes que els 
preocupen, d’aportar el seu gra de sorra en la construcció d’una societat 
millor.

Objectius Cobrir part de les seves necessitats bàsiques, orientant-los, ubicant-los a 
la nostra societat, prevenint situacions de risc, fomentant conductes 
personals i col·lectives sanes i adequades. Fomentant la igualtat de 
gènere i el respecte cap a l’altra.

Càritas és per ells un punt de referència, de trobada i relació, on 
aprofitem les seves ganes de conèixer i de formar part de la nostra 
societat, treballem amb la gran motivació que tenen per millorar 
personalment i fer un projecte de vida i un futur millor. Els hi donem la 
mà i ens impliquem.

Aquests 1900 euros seran destinats a poder vincular aquests joves amb 
un treballador social que els acompanyarà en la cobertura de les 
necessitats bàsiques: aliments i sobretot relloguers.

20



CONSELL MUNICIPAL DISTRICTE 5
En el  Consell  Municipal  del  Districte  5 del  28 de juliol,  el  Plenari  va  delegar  a  la  Comissió
d'Impuls la decisió sobre la partida pressupostària destinada al procés de Dinamització 2020. La
comissió  d'impuls,  realitzada el  8  de setembre  va  acordar  per  unanimitat  derivar  la  partida
pressupostaria de Dinamització, els 10.000 € a Serveis Socials, i que fos l'Àrea d'Acció Social qui
determinés  a  quins  projectes  es  destinava  la  partida  pressupostària  tenint  en  compte  tres
aspectes  que per  aquesta  comissió  són fonamentals:  garantir  l'alimentació  de  les  persones,
acompanyament als col·lectius més vulnerables i garantir el dret a sostre. 

FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM

Nom projecte Vives Emplea Terrassa 

Import 2.500 €

Destinataris 50 persones (dividides en dos grups de 25), veïns i veïnes de Torre-Sana, 
Montserrat, Vilardell, desocupades i en situació o en risc d’exclusió social. La
majoria de derivacions procedien de l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament de
Terrassa i de la Mesa d’Emergència, per tant, es tractava de persones en 
situació extrema de vulnerabilitat.

Objectius Empoderar a 50 persones desocupades en situació o en risc d'exclusió, 
generant les condicions necessàries per al desenvolupament del seu talent i 
iniciativa, mitjançant l'adquisició de les habilitats socials, competències 
bàsiques i tècniques per a la cerca d'ocupació. 

Fomentar el desenvolupament personal, l'autoestima i l’automotivació de  
les persones destinatàries definint els seus objectius i mobilitzantse per 
aconseguir-los. 

Accions Sessions de coaching grupal (6 - 8 hores setmanals) Cada equip realitza 
sessions grupals on es treballen de manera dinàmica i totalment 
participativa les habilitats personals i les competències bàsiques per a 
l'ocupació que el propi grup identifica. 

Atenció personalitzada (1-2 hores setmanals): sessions individuals, on el/la 
Tècnic/a d'Inclusió facilitarà la realització d'un pla personal per a millorar 
l'ocupabilitat de cada participant. 
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Valoració Les persones destinatàries han realitzat un procés d’autoconeixement. Les  
persones destinatàries han millorat les seves competències transversals. Les 
persones destinatàries han millorat la seva autoestima. 

Indicadors 

90% de participants (54% dones i 36% homes) han participat en un mínim 
de 10 sessions grupals i/o individuals. 90% de participants (54% dones i 
36% homes) defineixen el full de ruta per a la millora de les seves 
competències socials i laborals. 80% participants (32% homes i 48% dones) 
han millorat el seu autoconeixement, identificat les seves potencialitats, 
enfortit la seva autoestima i treballat per a la millora d'habilitats socials 
bàsiques. 

Amb els 2.500 euros donats per l’Ajuntament de Terrassa podrem dotar a 
les nostres persones participants d’ajudes a la connectivitat, per poder 
pal·liar la bretxa digital d’aquestes. Es tracta de targetes dades mòbils de 
prepagament per a què, les persones que no disposin d’Internet, puguin 
seguir les nostres sessions online. 
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CAPACITATS DIVERSES

Nom projecte Rehabilitació fisioterapia a domicili

 Import 10.000 € (en total)

2020 imputat a S. Socials: 7.500 euros

2020 imputat a C. Diverses: 2.500 euros

Preu hora: 40€/h 250 hores

Destinataris 58 usuaris

Infants, joves i adolescents fins els 21 anys.

En menor proporcionalitat: Persones majors de 21 anys i menors de 30 
anys, usuaris de centres d'atenció diürna que, donada la situació, no 
poden assistir al centre.

Famílies amb dificultats econòmiques.

Derivades  d’escoles educació especial, persones usuàries d’entitats de 
lleure i d’altres centres d’atenció diürna. Totes i tots ells són residents als 
diferents districtes de Terrassa. 

Entitats derivadores: 4 Escoles Educació Especial (El Pi, Fàtima, Crespinell i  
Heura); centres de lleure (Centre de Lleure Tu Tries; Esplai Els Globus); 
centres atenció diürna (FUPAR; PRODIS; Residència i Centre de Dia La 
Pineda) i PROU BARRERES.

Personal 6 fisioterapeutes (5 autònoms i 1 presidenta entita esportiva) 

contractat 3 d’elles especialitat fisio pediàtrica

Freqüència 4 h/ usuari 

Cada setmana i mitja. 

(Ens estem trobant, però, amb nens i nenes que han d'estar confinats per 
tema COVID, o bé pel que el tenen o bé perquè hi ha algú del grup 
bombolla al que pertanyen que està contagiat i això els obliga a estar 10 
dies a casa. En aquest cas, la visita s'està ajornat fins que finalitzi 
el confinament. En el cas en el que ells estiguin contagiats, estem esperant 
a fer el servei en el moment que el puguin fer. Si no es poden  oferir les 4 
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hores, durant aquesta setmana, ja quadrarem com les repartim amb la 
resta d'usuaris.)

Valoració S’ha allargat al mes de gener, perquè alguns usuaris han estat confinats al 
mes de desembre. 

Un altre incidència amb les que ens hem trobat és que, malgrat es va 
traslladar la informació del projecte a la fisio de l'EAP per tal que ens 
pogués derivar alumnes d'escoles inclusives amb necessitats d'aquest 
servei, aquesta es va jubilar al mes de setembre, sense informar-nos 
d'aquest fet ni de quina era la persona que la substituïa.  A principis de 
desembre, quan teníem els serveis organitzats i totes les hores assignades, 
ens vam trobar amb el Jesús, alumne d'una escola inclusiva, de 17 anys 
(+de 65% de discapacitat), que des del confinament està a casa i que, per 
sort, la seva mare pertany a PROU BARRERES i al tenir coneixement del 
projecte va contactar amb nosaltres. Des del servei es va valorar que no 
podíem deixar de proporcionar aquest recurs a aquest noi que es troba en 
una situació molt vulnerable i delicada. El cost d'aquestes hores (160 
euros) les vaig imputar directament al pressupost de l'oficina (teníem 
força marge econòmic per fer-ho).

24



CONSELL MUNICIPAL DISTRICTE 6
El  Plenari  del  Consell  Municipal  del  Districte  6 del  22 de juliol  delega per unanimitat  en la
Comissió d'Impuls  que aquesta Comissió aprovi  la  destinació de la partida de Dinamització
2020, de 10.000 €.

La Comissió d'Impuls, realitzada el 23 de setembre, acorda per unanimitat destinar de forma
equitativa la partida de 10.000€ de la partida de Dinamització Comunitària 2020 a aquests 4
col·lectius vulnerables afectats per la pandèmia i el confinament del COVID19.

CAPACITATS DIVERSES

Nom projecte Rehabilitació fisioterapia a domicili

 Import 10.000 € (en total)

2020 imputat a S. Socials: 7.500 euros

2020 imputat a C. Diverses: 2.500 euros

Preu hora: 40€/h 250 hores

Destinataris 58 usuaris

Infants, joves i adolescents fins els 21 anys.

En menor proporcionalitat: Persones majors de 21 anys i menors de 30 
anys, usuaris de centres d'atenció diürna que, donada la situació, no 
poden assistir al centre.

Famílies amb dificultats econòmiques.

Derivades  d’escoles educació especial, persones usuàries d’entitats de 
lleure i d’altres centres d’atenció diürna. Totes i tots ells són residents als 
diferents districtes de Terrassa. 

Entitats derivadores: 4 Escoles Educació Especial (El Pi, Fàtima, Crespinell i  
Heura); centres de lleure (Centre de Lleure Tu Tries; Esplai Els Globus); 
centres atenció diürna (FUPAR; PRODIS; Residència i Centre de Dia La 
Pineda) i PROU BARRERES.

Personal 6 fisioterapeutes (5 autònoms i 1 presidenta entita esportiva) 

contractat 3 d’elles especialitat fisio pediàtrica

25



Freqüència 4 h/ usuari 

Cada setmana i mitja. 

(Ens estem trobant, però, amb nens i nenes que han d'estar confinats per 
tema COVID, o bé pel que el tenen o bé perquè hi ha algú del grup 
bombolla al que pertanyen que està contagiat i això els obliga a estar 10 
dies a casa. En aquest cas, la visita s'està ajornat fins que finalitzi 
el confinament. En el cas en el que ells estiguin contagiats, estem esperant 
a fer el servei en el moment que el puguin fer. Si no es poden  oferir les 4 
hores, durant aquesta setmana, ja quadrarem com les repartim amb la 
resta d'usuaris.)

Valoració S’ha allargat al mes de gener, perquè alguns usuaris han estat confinats al 
mes de desembre. 

Un altre incidència amb les que ens hem trobat és que, malgrat es va 
traslladar la informació del projecte a la fisio de l'EAP per tal que ens 
pogués derivar alumnes d'escoles inclusives amb necessitats d'aquest 
servei, aquesta es va jubilar al mes de setembre, sense informar-nos 
d'aquest fet ni de quina era la persona que la substituïa.  A principis de 
desembre, quan teníem els serveis organitzats i totes les hores assignades, 
ens vam trobar amb el Jesús, alumne d'una escola inclusiva, de 17 anys 
(+de 65% de discapacitat), que des del confinament està a casa i que, per 
sort, la seva mare pertany a PROU BARRERES i al tenir coneixement del 
projecte va contactar amb nosaltres. Des del servei es va valorar que no 
podíem deixar de proporcionar aquest recurs a aquest noi que es troba en 
una situació molt vulnerable i delicada. El cost d'aquestes hores (160 
euros) les vaig imputar directament al pressupost de l'oficina (teníem 
força marge econòmic per fer-ho).
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ACAU (ASSOCIACIÓ COORDINADORA D’AJUDA UNIDA)

Nom projecte 

Import 2.500 €

Destinataris Dones soles o amb infants al seu càrrec que presentin precarietat de 
recursos, derivades de Serveis Socials (sensellarisme, desnonaments, 
separacions, maltractaments)

Objectiu Oferir recurs residencial temporal a les dones soles o amb infants al seu 
càrrec, en situació o risc d'exclusió social, fins que a la millora de la seva 
situació li permeti disposar d'una alternativa d'habitatge de forma 
autónoma, al mercat lliure o dins de la xarxa d’habitatges de lloguer social. 

Millorar les competències transversals, teòriques, tècniques i pràctiques de 
les dones més vulnerables necessàries per a l'èxit del procés d'inserció i el 
manteniment del lloc de treball i la seva llar. 

Donar suport a les dones més vulnerables per a criança dels fills. 

Acompanyament en el procés d'adquisició d'autonomia residencial. 
Coordinar les actuacions amb els diferents recursos de la xarxa d'atenció i 
recuperació integral i la xarxa de recursos comunitària per tal de garantir 
l'acompanyament de la dona en el seu procés cap a l'autonomia personal. 

Valoració 20 persones: 12 dones i 8 menors. 

De les 12 dones que han participat: − 5 han participat en cursos de formació
laboral (s’ha ofert un curs de “Atenció a la llar i cura de persones grans o 
amb dependència” i un de “Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i 
locals”) 

 1 ha treballat amb contracte de llarga durada , 4 fan feines intermitents 
sense contracte, 4 de les dones beneficiàries del programa han presentat 
problemes de salut que els ha dificultat realitzar activitats formatives o 
laborals. 5 infants han participat als grups de reforç escolar dels menors dels
habitatges, que en temps de pandèmia s'han fet com a bombolles a cada 
habitatge. 
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FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA

Nom projecte EL VIVER: INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE DONES EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT 

Import 2.500 €

Destinataris residents al barri de La Maurina. Principalment, són persones migrades 
d'origen extracomunitari. Actualment al voltant del 90% (el 85% de el qual 
prové del Marroc).  En seguiment i derivades de Serveis Socials o altres 
entitats de sector (75%). - Dificultats socioeconòmiques: estan en risc o 
situació d'exclusió social i tenen necessitats d'inclusió social i laboral 
urgents. 

Objectius Millorar la qualitat de vida de les persones migrades i/o que es troben en 
situació o risc d’exclusió social 

Impulsar la incorporació al mercat laboral de dones, sobretot migrades, en 
situació de vulnerabilitat de Terrassa. 

Fomentar l'empoderament de les dones participants a través de 
l'acompanyament individual. 

Disminuir l'aïllament personal i fomentar la comunicació millorant el nivell  
idiomàtic de les dones participants. 

Millora de la inclusió social a través del treball de les habilitats personals i 
socials bàsiques de les dones participants. 

Facilitar l'accés al món laboral oferint una formació tècnica bàsica en una 
determinada ocupació. 

Millorar l'ocupabilitat de les dones participants orientant-les en la recerca 
de feina. Oferir una aproximació pràctica al món laboral amb la realització 
de pràctiques formatives en empreses de sector. 

Valoració A nivell d'impacte, durant el 2020, a través del projecte han participat 132 
dones, de les quals el 80% han realitzat tot el recorregut del procés formatiu
i d’orientació laboral i el 10% del total (14 dones) han aconseguit la inclusió 
sociolaboral. Es valoren molt positivament els resultats obtinguts durant 
aquest any, tenint en compte la situació de crisi socioeconòmica que ha 
generat la pandèmia del COVID19. Es creu necessari continuar amb el 
present projecte, a causa dels resultats obtinguts fins al moment ja que s'ha 
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de tenir en compte que la situació de moltes de les dones participants és 
molt complexa i es necessita realitzar un acompanyament i un treball 
integral a mig i llarg termini per aconseguir resultats reals d'inclusió 
sociolaboral. A més, creiem del tot necessari continuar oferint 
oportunitats per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social 
generada per la pandèmia, que ha afectat especialment a les dones 
migrades i/o en situació de vulnerabilitat. 
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CREU ROJA

Nom projecte Benestar gent gran

Import 2.500 €

Destinataris 177 persones grans (132 són dones i 45 homes)

Col·laboració amb Serveis Socials

Objectius Amb el voluntariat, detectem, valorem i intervenim per contribuir al 
benestar general de les persones grans, fomentar la seva autonomia 
personal, envelliment actiu i la seva relació amb l’entorn i acompanyar-los 
en l’afrontament de situacions de dependència.

Amb la pandèmia, s’ha reforçat el seguiment telefònic, resolent dubtes, 
contenció emocional, detecció de noves necessitats socials i de salut. 

Oferir material estimulació cognitiva i art teràpia que es reparteix a domicili, 
assignació d’un/a voluntari per a realitzar exercicis. 
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CONSELL MUNICIPAL DISTRICTE 7
El Plenari del Consell Municipal del Districte del 13 d'octubre acorda destinar dels 10.000€ de la
partida de Dinamització Comunitària 2020, 9.716 € a activitats, i 284€ es destinen a l'Àrea de
Drets Socials.  Aquesta va determinar destinar-lo a  El Rebost per contribuir a cobrir amb les
necessitats bàsiques durant la situació de pandèmia de les famílies més vulnerables.   
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