PROPOSTES APROVADES DINAMITZACIO COMUNITÀRIA CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE 2019

DIST.

1

DATA

21/09/19

ENTITAT PROPOSANT

Comissió d’Impuls

TITOL PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

Proposem organitzar una festa al Casal Cívic del Districte I per donar a conèixer
l’espai per realitzar activitats.
Portes obertes seu Districte 1 i difusió També volem arribar a tots els veïns i veïnes del Districte I per donar a conèixer les
entitats CMD
entitats que formen part del Districte a cada barri.
S’aprofitaria la trobada d’entitats per fer una bústiada a tot el Districte I.

Pressupost

10.000,00

2

Previsiblement de
setembre a
desembre de 2019.
Coincidint amb
calendari escolar.

AV Grups de Montserrat, AV de Ca
N’Anglada, AV de Torre-sana, AV 16 de
Septiembre Polígono Vilardell

Salut i Esport al Districte 2

Projecte orientat a generar una dinàmica comunitària positiva al Districte 2 de
Terrassa , encabint en el mateix, als 4 barris que el configuren. Es farà servir com a
eix central l’esport. A través de la pràctica saludable d’esports d’equip ( bàsquet,
futbol ) es treballaran aspectes personals i comunitaris. Es pretén impulsar la creació
de com a mínim 3 equips de futbol. La intenció és tenir un equip per cada
poliesportiu del Districte2. En paral.lel es realitzaran sessions teòriques per tal de
treballar tècniques de resolució de conflictes i dinàmiques de grup. En darrer lloc, es
promourà fer un dia la setmana competicions. La idea és inscriure els equips que
s’acabin formant al consell esportiu per tal que puguin participar de la lliga escolar
corresponent.

3

3 dies al mes de
juny

Comissió d'Impuls

Llibre de la Vida - Barri Can Jofresa

Realització de Tallers de Records amb la gent gran dels barris de Can Jofresa.
Edició i impressió del llibre

1.100,00

3

14/09/19

Comissió d'Impuls

Caminada intergeneracional. Sortida
cultural. Dinar de germanor.
Ball/dinamització.

Visita guiada (Torre del Palau i Castell Cartoixa Vallparadís). Dinar de Germanor.
Ball i animació.

2.280,00

3

14/12/19

Comissió d'Impuls

Obre de teatre «Deesses»

Obre de teatre on es representa la història de 5 personatges (5 dones), deesses de
casa nostra, deesses dels nostres dies, deesses d’estar per casa. Visualitza i valora
el paper social de la dona en tots els àmbits.

1.452,00

3

26/11/19

Comissió d'Impuls

Contes de la Rodoreda

És un espectacle de petit format adaptable a qualsevol espai que fidel a les paraules
de la seva autora, dona vida a uns personatges femenins, les seves sensibilitats, les
seves relacions i el dia a dia de les seves vides.

544,00

10.000,00

Comissió d'Impuls

Xerrada il·lustrada sobre flamenc a
Terrassa

Xerrada il·lustrada sobre el flamenc a Terrassa i el flamenc actual. A la xerrada
s’observarà l’opinió de veterans «cantaores» relacionats amb la ciutat de Terrassa,
l’autor del llibre El flamenco en Terrassa i el President de la penya flamenca
Flamencologia, amb seu a Terrassa. Després de la xerrada es realitzarà una
il·lustració de «cantes flamencos» amb els participants, amb una guitarra.

400,00

Trobada de sevillanes solidaries per a recollir fons per a l'ONG Sant Filippo (ONG de
malalties estranyes per a nens). L'objectiu és recaptar els majors diners possible per a l'ONG
i superar el rècord Guinness realitzat a Còrdova l'any 2012 superant les 1556 persones. La
inscripció serà de 3 euros que aniran per a la caixa de l'ONG implicada i li donarem una
ampolla d'aigua a cada concursant a més d'un dorsal amb el número.

1.190,00

Activitat infantil. Xocolatada i espectacle de màgia

1.000,00

3

25/05/19

3

Abans del mes de
juny o després de
setembre

Comissió d'Impuls

Trobada de sevillanes benèfica
(pendent requeriments Llibre
Guinness)

3

20/11/19

Comissió d'Impuls

Celebració del DUDI

3

pendent fixar data

Comissió d'Impuls

Conta contes

3

28/05/19 29/05/19
30/05/19

Comissió d'Impuls

Activitat Dents Sanes: Xerrada
famílies i Conta-contes: 28/05/19 9,30
h EB La Ginesta, 28/05/19 11 h Esc.
Pau Vila -29/05/19 ,30 h Esc. Auró i
29/05/19 11 h. Esc. Sala i Badrinas.
Festa Cloenda: 30/05/19 a la placeta
de la bd3

Campanya sensibilitzadora de màxima difusió adreçada a les famílies de la zona, sobre la
importància d'una bona higiene bucal per als infants. Diverses actuacions: contes a la
biblioteca, xerrades per famílies, repartiment de díptics informatius pel que fa a les higienes
bucals i a l'alimentació sana, regal conte i vals per la festa. Festa divulgativa a la Plaça bd3
com a cloenda final, amb berenar saludable i grup d'animació.

3

pendent fixar data

Comissió d'Impuls

Tertúlies sobre interculturalitat i temes
d’actualitat

Cursos que potenciïn l'empoderament de persones immigrants i també l'economia social

3

pendent fixar data

Comissió d'Impuls

Tallers de cuina, costura...

Cursos que potenciïn l'empoderament de persones immigrants i també l'economia social

4

4 i 6 d'abril

AVV La Maurina

Civisme Caní al D4

4

5 de maig

AVV Can Palet de Vista Alegre

4

15 de juny

AVV La Maurina

Quilòmetre vertical - Cronoescalada
en bicicleta
El Districte 4 Sona

4

20 i 21 de juliol

AVV Can Palet de Vista Alegre

Campionat Esports FIFA 19

4

7 de setembre

AVV Can Palet de Vista Alegre

4

5 d'octubre

AVV Can Palet de Vista Alegre

4

10 de novembre

AVV La Maurina

5

25 de novembre

Comissió d'Impuls

300,00

L'activitat de dos dies: 1) Xerrada d'un parell d'hores, on poder coincienciar i prevenir
de les males conductes amb els animals de companyia. Fer conèixer les ordenances
municipals i la tinença responsable dels animals en el nostre districte i la nostra
ciutat. 2) Passejada pel Districte per posar en pràctica els coneixements
Es proposa realitzar una cronoescalada en format competició, en bicicleta de
muntanya sense ajuda elèctrica
Trobada de músics de tots els generes, que vulguin donar-se a conèixer

1.484,00

250,00

800,00

900,00
3.541,31

Es proposa organitzar un campionat de eSports (esports electrònics) juntament amb
sessions pedagògiques sobre el món dels eSports. El joc proposat és el FIFA19.

800,00

Campinat de Futbolí

Es proposa organitzar un campionat de futbolí en parelles, oberta a tothom que ho
desitgi (que no sigui professional) per a que gaudeixin d’aquest joc tradicional.

900,00

El Districte 4 Camina

Es proposa realitzar una caminada a través dels camins del districte 4 i finalitzar la
jornada amb un esmorzar a la Plaça de la Pau de Can Palet de Vista Alegre.

2.133,87

Conèixer les vies verdes del Districte 4 Ruta de nivell mitjà pels camins del sud-oest i les portes de l’Anella Verda de la
amb bicicleta
Cogullada, Les Martines, Can Palet de Vista Alegre y part de les Fonts de Terrassa.
25-N

Organitzar una activitat extraordinària vinculada al 25N

877,00
A determinar

5
5

28 de setembre
15 de juny

Comissió d'impuls
Comissió d'Impuls

Diada d'entitats del districte 5
Sortida guiada Anella Verda

6

3 tardes de mayo,
2 tardes de junio,
tardes de
septiembre, 2
tardes en octubre,
2 tardes en
noviembre y 2
tardes en
diciembre.

AV Can Tusell

Tallers de sexualitat

6

3 DIES EN
SETMANA ELS
MESOS DE
;MAIG
,JUNY,OCTUBRE,
NOVEMBRE I
DESEMBRE

AV Can Tusell

6

Del 28 de febrer al
20 de juny de 2019

AV Egara

6

NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2019

Av Les Arenes

Restauració carosses de Reis

6

Durant 2019

Av Sant Pere Nord

Murals als equipament s del D6

6

DEL 27 AL29 DE
SETEMBRE

Ass. Colla Jove Diables de St Llorenç
2012

Grescafoc

7

novembre

Colla Gegantera de Les Fonts i Avp Les
Fonts

7

6 abril i 4 maig

Avp Les Fonts i U.D Les Fonts

Passejada i concurs fotogràfic

7

2 juny

Avp Les Fonts, U.D Les Fonts, La Llar de
la Gent Gran, Colla Gegantera

Mercat del trasto i de l'artesania

7

23 abril

Avp Les Fonts i U.D Les Fonts

28 setembre

Club Jubilats i Jubilades de Can Parellada
i l'Av de les Torres

7

Organitzar la III Diada d'entitats del districte 5
Sortida guiada Anella Verda (zona nord del districte)

Tallers informatius adreçats a diferents col·lectius (edat, homes/dones) sobre
prevenció de malalties i anticonceptius

Tallers i teràpies per a dolors crònics Tallers i teràpies per a dolors crònics

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

Diada Celebració
Colla Gegantera 10 anys

Restauració de les carrosses de Reis amb la col·laboració de l'esplai i dels veïns.
Millorar l'entorn urbà mitjançant arts plàstiques, potenciant la imatge i l’atractiu de les
zones urbanes.
Festa participativa per apropar al veïnat la cultura popular catalana, que contribueix a
les relacions entre els veïns i dóna a conèixer les entitats.
Celebrar els 10 anys de la Colla amb els veïns i veïnes del districte 7 i les colles
convidades: Arribada de Les Colles convidades. Plantada de Gegants -Esmorzar de
germanor. -Cercavila pel barri de Les Fonts. -Dinar de Colles.-Lliurament i mostra de
balls de Gegants

100,00

2.920,00

960,00
1.000,00
3.000,00
1.900,00

1.133,00

Passejada per fomentar la interelació entre veïns i veïnes del districte 7 i conéixer la
historia dels barris i fer un concurs fotofràfic.

635,00

Oferir una activitat de comerç veïnal per donar una segona vida als objectes i
fomentar la reutilització.

700,00

Venta de llibres de segona mà i roses Celebrar la Diada de Sant Jordi
Teatre per adults

A determinar
A determinar

Oferir una oferta cultural al districte 7 per al públic adult i dins de les arts escèniques

104,00
485,00

7

7 abril

Av Unitat, Av Les Fonts Av Les Torres,
Esplai Can Parellada, Cap Antoni Creus,
Peña Tortilla, Egara Cops

Caminada solidària

Activitat intergeneracional on es convina l'esport i la solidaritat. S'inicia l'activitat amb
un batukada, hi ha un recorregut de 7 km per la Serra dels Galliners i es finalitza
amb una maserclass de zumba i una botifarrada. Els diners recaudats de la compra
dels dorsals van destinats dues entitats: Phlena-McDermid i Fibrosis Quística.
1.000,00

7

14 setembre

Av Unitat, Av Les Fonts Av Les Torres,
Esplai Can Parellada, Peña Tortilla

7

14-15 setembre

Nova Av, Club Basquet, Avp Les Fonts,
Ampa Pilarin Baye, Cap Antoni Creus

7

16 novembre

Av Unitat, Av les Torres

4 ó 5 octubre

Afa Cesc Aldea,Ampa Josep Ventalló,
Ampa Ies Egara, Amp Pilarin Bayes,
Escola Francesc Aldea, Escola Josep
Ventalló, Ies Egara I Escola Pilarin Bayes

setembre

Afa Cesc Aldea,Ampa Josep Ventalló,
Ampa Ies Egara, Amp Pilarin Bayes,
Escola Francesc Aldea, Escola Josep
Ventalló, Ies Egara I Escola Pilarin Bayes

7

7

7

7

Cinema a la Fresca

Activitat familiar per gaudir de les nits d'estiu. Es pasarà la pel·lícula de Campeones
per fomentar la conciencia vers les persones amb capacitats diverses.

Realitzar unes jornades per informar sobre aspectes de salut: Día 4 de de 17 a 20,30
horas, Charla coloquio sobre Trasplantes de Órganos en las sala de actos del casal.
Día 5 de 9 a 14 horas, Matinal de Salud y bienestar en la plaza Joan Santamaría,
con la intervención en el escenario de entidades, charlas y funcionamiento de
1a Jornada Promoció Salut i Qualitat Desfibrilador externo automático (DEA) y masaje cardiaco, protocolos en caso de
de Vida
incendio, dietas Saludables, y demostración de gimnasias saludable.
Carpas de empresas e entidades relacionadas con la salud, Farmacias Clínicas, y
laboratorios, la posibilidad de tomar la presión, donar sangre e información en
general.

Nit de monòlegs

Caminada nocturna teatralitzada

Oferir una activitat cultural per adults.
Fer una caminada cultural de tarda – nit pels llocs emblematics dels barris de Les
Fonts i Can Parellada i conèixer la història dels dos barris dels Districte 7.
Començariem a Les Fonts a l’arc de Can Fonollet, Torre Julià seguiríem per l’estació
de Les Fonts (l’any que ve fa 100 anys de l’arribada del tren a Les Fonts) i el castell,
Can Falguera, Can Ribas, Institut Egara (lluita per aconseguir-ho), Masia Can
Parellada i fi de festa a la plaça de la INFO explicant la creació del barri i fi de festa
amb música. Demanarem la col•laboració de persones lligades als barris i altres
associacions, per tindre uns voluntaris a cada indret, per que ens expliqui coses del
barri.

1.130,00

700,00

350,00

1.020,00

Taller de robòtica

Es tracta de fer un tallers de Robòtica on per grups d’edat i amb preinscripció prèvia,
tant els infants i joves i els seus familiars podran participar en un tastet de
programació i dissenyy de robots. A la finalització del taller, es farà una posada en
comú i una exhibició dels resultats dels tallers. Calculem 2 hores de tallers + 1 hora
d’exhibicio.

546,00

17 ó 24 setembre

Afa Cesc Aldea,Ampa Josep Ventalló,
Ampa Ies Egara, Amp Pilarin Bayes,
Escola Francesc Aldea, Escola Josep
Ventalló, Ies Egara I Escola Pilarin Bayes

Taller d'il·lustració creativa i còmic

Es tracta de fer un tallers d’ilustració per a infants i joves on es treballara la creativitat
a l’hora de crear un conte o historia gràfica, tant format llibre o còmic. Es realitzarà
l’aire lliure a la plaça ibèria. I s’aprofitarà un dia que es faci el bibliopunt potenciar a
més la relació que hi ha amb el mon de la lectura.

900,00

setembre

Ass. Juvenil Centre Esplasi Can Parellada
i Av Unitat

Mural 30 aniversari Esplai Can
Parellada

Fer un mural conmemoratiu dels 30 anys de l'Esplai del barri a la paret del Carrer
França, amb la col·laboració de professionals i tota la comuntat educativa de l'entitat.

557,00

7

5 octubre

Ass. Juvenil Centre Esplasi Can Parellada
i Colla Gegantera Les Fonts

Celebració aniversari Esplai Can
Parellada

Diada de festivitat on es farà un taller de titelles de gegants, tambors i finalitzarà amb
una actuació de la Colla Gegantera de Les Fonts.

440,00

7

9 juny

Club Atlhletic Sant Joan I Avp Les Fonts

Dia de portes obertes Atlètic Sant
Joan

Diada de portes obertes per donar a conèixer l'entitat al Districte 7.

300,00

