SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 6

Núm.:
Caràcter:
Data:
Lloc:

2/19
ORDINÀRIA
19 de març de 2019
Centre Cívic President Macià

ACORDS:
1. S’acorda l’aprovació de les bases del procés d’inversions.
2. S’aprova el programa de dinamització comunitària del 2019 per consens.

ACTIVITAT

RESPONSABLE

Tallers de sexuali- Av Can Tusell
tat

DESCRIPCIÓ
Tallers informatius adreçats a diferents col·lectius
(edat, homes/dones) sobre prevenció de malalties i
anticonceptius.
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P.
PROPOSAT
100,00

Alfabetitzaci ó
per a dones
marroquines

Av Can Tusell,
Grup d'Esplai
i
Grup de Joves La
Fàbrica

Aprenen llengua i la cultura catalana, una eina bàsica
per al seu desenvolupament i l'apoderament, i per fomentar una millor convivència.

Tallers i teràpies per a dolors
crònics

Av Can Tusell

No existeix res semblant a la zona i hi ha moltes
persones en aquesta situació amb necessitat
d'alleujament tant emocional com físic.

Horizon Ègara:
autoestima i
gestió de les
emocions

Av Ègara i AIDE

Una psicòloga i un educador social fan que adolescents d’entre 14 i 16 anys escriguin i interpretin un
text, que s’utilitza per treballar emocions, desenvolupar el seu apoderament personal i fer créixer les seves capacitats.

Restauració carosses de Reis

Av Les Arenes

Restauració de les carrosses de Reis amb la collaboració de l'esplai i dels veïns.

1.000,00

Murals als equipament s del D6

Av Sant Pere
Nord

Millorar l'entorn urbà mitjançant arts plàstiques,
potenciant la imatge i l’atractiu de les zones urbanes.

3.000,00

Ràdio Can
Tusell

Grup de joves i Grup
d'esplai La Fàbrica, Av
Can Tusell

Projecte d'educació social on es dona un intercanvi
d'informació, opinions i formació, entre d'altres.

0

Hort urbà de
Can Tusell

Grup de joves i Grup
d'esplai La Fàbrica, Av
Can Tusell

Espai relacional on moltes famílies obtenen i comparteixen aliments i ideal per l’aprenentatge d’infants i adolescents.

0
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0

2.920,00

960,00

Grescafoc

Ass. Colla Jove Diables de St Llorenç
2012

Festa participativa per apropar al veïnat la cultura
popular catalana, que contribueix a les relacions
entre els veïns i dóna a conèixer les entitats.

1.900,00

TOTAL

9.880,00
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