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INTRODUCCIÓ
El Pla del Mandat 20152015-2019 constitueix el full de ruta de l'Ajuntament de Terrassa, és el
document estratègic en el qual queden fixades les principals línies d'actuació del
Govern Municipal, la Prioritat 4 estableix que l’Ajuntament ha de facilitar la participació,
la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i
renovar l’administració municipal.
El nou Reglament de Participació
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa,
Terrassa aprovat per
acord plenari el 21 de juliol de 2016, defineix i regula els Consells Municipals de
Districte i estableix com a competència del Plenari del Consell gestionar els recursos per
a la dinamització comunitària que lis siguin assignats pel Ple de l’Ajuntament amb
l’aprovació de cada exercici pressupostari
El Pressupost municipal per a l'any 2019, aprovat pel Ple municipal, establia una partida
de dinamització comunitària de 10.000€ per cadascun dels 7 Consells Municipals de
Districte.

5

EL PROCÉS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA AL DISTRICTE 3
APROVACIÓ BASES
A la sessió del Consell Municipal del Districte 3 del dia 23 de gener de 2019 es van
presentar les bases del procés de dinamització comunitària als Consells municipals del
districte (ANNEX 1 i 2).
COMISSIÓ D’IMPULS I SEGUIMENT DEL PROCÉS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Membres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Manuel Àvila, de l’AV Can Palet
Sra. Carmen Sánchez de l’AV Guadalhorce
Sr. Sr. Francisco Utrera de l’INSOC-CEG
Sra. Alba Nos, de les Dones amb Iniciativa de Can Palet
Sra. Magdalena Aguilar, Club de la Gent Gran de Can Palet
Sr. Pedro Limón , Flamencología
Sra. Sofia Cordero, de l’AV Xúquer
Sr. Josep Rodríguez, Associació Educativa Can Palet
Sra. Ana i Sra. Imane Intidar, de l’Associació AMAL
Sra. Yolima Villada, de l’AMPA Ins Santa Eulàlia
Sr. José Iguña, de l’AV Can Jofresa
Sra. Margarida Guitart, de l’EB La Ginesta
Sra. Ona Martínez, representant Grup Municipal ERC-MES
Sr. Jordi Rueda, President del Consel Municipal del Districte 3
Sra. Josefina Martín, tècnica de suport del Districte
Sra. Lluïsa Pérez, Coordinadora del Districte 3 i Secretària del CMD3

La Comissió d’Impuls es va reunir en les següents dates:
dates:
1.
2.
3.
4.

7 de febrer de 2019
7 de març de 2019
19 de març de 2019
25 d’abril de 2019

Trobareu les convocatòries i les actes de les reunions a l’ANNEX 3
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PROPOSTES PRESENTADES
El termini per presentar propostes va ser del 23 de gener fins l’1 de març. Paral·lelament la comissió d’impuls va treballar les diferents propostes.
Les propostes presentades per la comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària i les entitats del districte van ser les
següents:

PROPOSTES DINAMITZACIO COMUNITÀRIA DISTRICTE 3 2019

ENTITAT
PROPOSANT

1

AV Segle XX i AV
Can Jofresa

TITOL PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

Llibre de la Vida als barris de
Segle XX i CanJofresa

Realització deTallers de Records amb la gent gran dels barris del
Segle XX i de Can Jofresa. Edició i presentació del recull de records
en un llibre de la Vida dels barris del Segle XX i Can Jofresa
L'AV SEGLE XX ES RETIRA D'AQUESTA PROPOSTA ABANS DE
LA REUNIÓ DEL CMD3 26/03/19

Pressupost

1.850,00
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2

Grup de Dones amb
Iniciativa de Can
Palet, Club Gent
Gran Can Palet,
Associació de Veïns
de Can Palet

Obra de teatre "Deeses"

Obra 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.

3

Grup de Dones amb
Iniciativa de Can
Palet, Club Gent
Gran Can Palet,
Associació de Veïns
de Can Palet, bd3

Contes de la Rodoreda

Es 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.
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Grup de Dones amb
Iniciativa de Can
Palet, Club Gent
Gran Can Palet,
Associació de Veïns
de Can Palet

Sortida cultural, dinar de
germanor i ball /dinamització

5

6

Xarxa 0-6 Districte 3
(Escoles, Llar
d'Infants, ....)

AV Segle XX i CDR
Segle XX

1.452,00

544,50

Visita guiada a algun monument o edifici emblemàtic de Barcelona.
Dinar de Germanor. Ball i animació.

4.550,00

Dents sanes

Campanya sensibilitzadora de màxima difusió adreçada 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. Festa divulgativa al Parc de Vallparadís
com a cloenda final, amb berenar saludable i grup d'animació.

2.950,00

Sortida cultural

Sortida cultural a Tarragona per conèixer la Tarragona Imperial.
Activitat per al veïnat durant tot el dia (ja s'han fet diverses sortides
com la ruta del'exili, la batalla de l'Ebre, El Museu de l'exili de La
Junquera, el Museu de Catalunya...
L'AV SEGLE XX ES RETIRA D'AQUESTA PROPOSTA ABANS DE
LA REUNIÓ DEL CMD3 26/03/19

2.460,00
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7

Flamencologia, ACA
Nuevos Aires del
Xerrada il•lustrada sobre el
Camino El Santuario flamenc a Terrassa
de Lo Jondo

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 su a Terrassa.
Després de la xerrada es realitzarà una il·lustració de “cantes
flamencos” amb els participants, amb una guitarra.

400,00
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Club de la Gent
Gran de Can Palet i
AV Can Palet

Celebració de la festa tradicional de la Castanyada al Centre Cívic
Alcalde Morera. Compartirem castanyes, moniatos i panallets per tota
les persones del districte 3, acompanyats d’animació que fomenta
l’esport i la vida saludable.

1.250,00
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AMAL i Ana Mª Ruíz Cursos i tallers de formació
Rojas
ocupacional

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

1.500,00
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AV XUQUER i
Flamencologia

11

Pedro José Limón,
Cultura DM3 y
Flamencología, AV
Can Palet 2 y ONG
Sant Filipp

TOTAL

Castanyada comunitària al
Districte 3

VISQUEM EL DISTRICTE 3

Trobada de sevillanes
benèfiques

Diferents activitats: Conte contes al parc de Vallparadís, bicicletada,
pujada a la mola, música en directe, mercat de trueque, safari cultural:
visites a diferents llocs, dudi, cinema a la fresca. Festa final: visquem
el districte: Actuacions, jocs infantils, balls, exposicions.
Trobada de sevillanes solidaries per a recollir fons per a l'ONG Sant
Filippo (ONG de malalties minoritàries). L'objectiu és recaptar els
majors diners possible per a l'ONG i superar el rècord Guinnes
realitzat a Córdoba 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.

10.000,00

1.950,00

28.906,50
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PROPOSTES APROVADES
APROVADES
A la sessió del plenari del Consell Municipal del Districte 3 del dia 26 de març de 2019 es va aprovar el programa de dinamització 2019, amb les
següents activitats:
DATA

ENTITAT PROPOSANT

3 dies al mes
de juny

Comissió d'Impuls

14/09/19

Comissió d'Impuls

14/12/19

Comissió d'Impuls

26/11/19

Comissió d'Impuls

25/05/19

Comissió d'Impuls

TITOL PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

Pressupost

Llibre de la Vida - Barri
Can Jofresa
Caminada
intergeneracional. Sortida
cultural. Dinar de
germanor.
Ball/dinamització.

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

1.100,00

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

2.280,00

Obre de teatre on es representa la història de 5
personatges (5 dones), deesses de casa nostra, deesses
Obre de teatre «Deesses»
dels nostres dies, deesses d’estar per casa. Visualitza i
valora el paper social de la dona en tots els àmbits.
És un espectacle de petit format adaptable a qualsevol
espai que fidel a les paraules de la seva autora, dona vida a
Contes de la Rodoreda
uns personatges femenins, les seves sensibilitats, les seves
relacions i el dia a dia de les seves vides.
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
Xerrada il·lustrada sobre
del llibre El flamenco en Terrassa i el President de la penya
flamenc a Terrassa
flamenca Flamencologia, amb seu a Terrassa. Després de
la xerrada es realitzarà una il·lustració de «cantes
flamencos» amb els participants, amb una guitarra.

1.452,00

544,00

400,00
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Abans del
mes de juny
o després de
setembre

20/11/19
pendent
fixar data

Comissió d'Impuls

Trobada de sevillanes
benèfica (pendent
requeriments Llibre
Guinness)

Comissió d'Impuls

Celebració del DUDI

Comissió d'Impuls

Conta contes

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

Comissió d'Impuls

pendent
fixar data

Comissió d'Impuls

pendent
fixar data
TOTAL

Comissió d'Impuls

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.
Activitat infantil. Xocolatada i espectacle de màgia

Activitat Dents Sanes:
Campanya sensibilitzadora de màxima difusió adreçada a
Xerrada famílies i Contacontes: 28/05/19 9,30 h
les famílies de la zona, sobre la importància d'una bona
EB La Ginesta, 28/05/19
higiene bucal per als infants. Diverses actuacions: contes a
11 h Esc. Pau Vila la biblioteca, xerrades per famílies, repartiment de díptics
29/05/19 ,30 h Esc. Auró i
informatius pel que fa a les higienes bucals i a
l'alimentació sana, regal conte i vals per la festa. Festa
29/05/19 11 h. Esc. Sala i
divulgativa a la Plaça bd3 com a cloenda final, amb
Badrinas. Festa Cloenda:
30/05/19 a la placeta de
berenar saludable i grup d'animació.
la bd3
Tertúlies sobre
Cursos que potenciïn l'empoderament de persones
interculturalitat i temes
immigrants i també l'economia social
d’actualitat
Cursos que potenciïn l'empoderament de persones
Tallers de cuina, costura...
immigrants i també l'economia social

1.190,00

1.000,00
300,00

1.484,00

250,00
10.000,00
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ACTIVITATS REALITZADES
ACTIVITAT
Xerrada il·lustrada de flamenc
Setmana de les Dents al Districte 3. Festa “Cuida’t les
dents”
Llibre de la vida del barri de Can Jofresa
Conta contes: L’arbre de sucre
Visita Cultural Seu d’Ègara, Castell Cartoixa Vallparadís,
dinar de germanor, ball i animació
Trobada benèfica “Por Sevillanas”
II Trobada pels drets de la infància al Districte 3
Teatre en petit format: Contes de la Rodoreda
Teatre:Deesses
Valientes haciendo camino, Valentía fent camí

DATA i UBICACIÓ
28/05/19
a la bd3
30/05/19
a la plaça de la bd3
tallers de records 12, 19, 26 de juny i 3 i 10 de juliol al Centre Cívic de
Can Jofresa
10/07/19
al barri de Xúquer
14/09/19
Seu d’Ègara, Castell Cartoixa Vallparadís i Centre Cívic Alcalde Morera
27/10/19
Pistes Esportives de Can Palet II
20/11/19
Pistes Esportives Can Palet II
26/11/19
a la bd3
1/12/19
Teatre Alegria
Tallers al Centre Cívic Alcalde Morera: setembre-desembre 2019
Presentació: 4/02/2020 Centre Cívic Alcalde Morera
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DESPESES PER ACTIVITAT

ACTIVITAT
Xerrada flamenc
Xerrada flamenc
Festa de les
dents
Festa de les
dents
Festa de les
dents
Festa de les
dents
Festa de les
dents
Festa de les
dents
Conta contes
Visita cultural
Visita cultural
Visita cultural
Visita cultural
Visita cultural
Benèfic
sevillanes
Benèfic
sevillanes
Benèfic
sevillanes
Benèfic
sevillanes

DATA
ACTIVITAT

PROVEÏDOR
Miguel Angel Martín Fernández
28/05/2019 (45490909Z)
28/05/2019 Flamencologia
30/05/2019

CONCEPTE
difusió
xerrada i pica-pica

849,10 € fruita pel berenar saludable

TOTAL
IMPORT AMB IVA ACTIVITAT
50,00 €
350,00 €
243,79 €

30/05/2019 Silvia Amela (Fruiteria Kebona)

fruita pel berenar saludable

196,50 €

30/05/2019 Vinyoles Teixidor, SL

aigua pel berenar saludable

96,50 €

30/05/2019 Casa Evaristo

llet, tortitas

123,70 €

30/05/2019 Egara Qualident SLP

animació festa

400,00 €

30/052019
10/07/2019
14/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
14/09/2019

davantals voluntariat
conta contes
paella
guies turístiques i entrades
transport infraestructura
músic
pastis

Centre Digital Unió, SLU
Ada Cusidó Gari
Gota de gust SLNE
Arqueolítics
PRODIS
Ulises Damian Porcel
José Francisco Rubio Moreno

400,00 €

279,33 €
265,00 €
1.201,20 €
246,00 €
159, 72
400,00 €
300

1.339,82 €
265,00 €

2.147,20 €

159,72

27/10/2019 PRODIS

transport infraestructura

27/10/2019 Diari de Terrassa

anuncis dv i ds

27/10/2019 Color Plus

dorsals i imperdibles

549,99

27/10/2019 Casa Evaristo (A08828139)

aigua pels participants

142,39

242

1.094,10 €
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DUDI
DUDI
DUDI
DUDI
DUDI
25N
25N
Valientes
haciendo camino

20/11/2019 Materials Aplicacions Corporatives
Gabriel Martínez Ramos / SET DE
20/11/2019 SO animació infantil
20/11/2019 Comercial H. Martín
20/11/2019 Gusi
20/11/2019 Casa Evaristo (A08828139)
Pepa Lavilla / ACTURA 12, SL
26/11/2019 (B65758424)
Pepa Lavilla / ACTURA 12, SL
01/12/2019 (B65758424)

flyers

198,44 €

espectacle
melindros
gots i tovallons
xocolata

519,40 €
35,89 €
17,06 €
78,31 €

teatre

544,00 €

teatre

1.452,00 €

1.996,00 €

23/12/2019 Materials d'Edició, SL

impressió llibrets

300

300, 00 €

TOTAL

849,10 €

8.391,22 €
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ACTIVITATS

Nom:
Nom Xerrada il·lustrada de flamenc
Data: 28/05/19
Ubicació: Biblioteca Districte 3
Entitats participants: Flamencologia, ACA Nuevos Aires del Camino, Santuario de lo
Jondo i Biblioteca del Districte 3 (bd3)
Descripció activitat: Xerrada il·lustrada sobre la història del flamenc a Terrassa i el
flamenc actual. A la xerrada es va observar la opinió de “cantaores” amb molta
experiència relacionats amb la ciutat de Terrassa, l’autor del llibre El Flamenco en
Terrassa i el president. Després de la xerrada es va realitzar una il·lustració de “cante
flamenco” amb tots els participants més un guitarra. Un cop finalitzada la xerrada, es va
fer un pica-pica amb productes típics.
Difusió: Xarxes socials, web municipal
Pressupost: 400 €
Assistents: 18 persones (10 homes i 8 dones)
Difusió:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2288815477864337&id=287817737964
131
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Nom:
Nom Setmana de les Dents. Festa Cuida’t les dents
Data:
Ubicació: plaça Biblioteca Districte 3
Data: 30/05/19
Entitats participants: Escola Pau Vila, Escola Auró, Escola Sala i Badrinas, Escola bressol
municipal Ginesta.
Col·laboren: CAP Sud, CDIAP Magroc, Centre de Recursos Pedagògics, Biblioteca
Districte 3, Servei d'educació, Servei Socials , Servei d´Estructura Territorial i Districtes,
EAP (Equip d`assessorament i orientació psicopedagògic), Centre Dental Les Escoles,
Clínica Dental Echevaria, AV Can Palet, Dones amb iniciativa de Can Palet i Associació
Educativa Can Palet
Descripció activitat:
Des de la Xarxa 0-6 del Districte 3 es van impulsar diferents activitats relacionades amb
la higiene dental:
1. Murals i activitats a les aules
2. Xerrada, a càrrec del Centre Dental Les Escoles, a la Biblioteca de l’Escola Pau
Vila per a tots els pares i mares de les escoles del Districte 3
3. Sessions de contes a amb els més menuts el dia 29 a l’Escola Pau Vila i a l’Escola
Bressol La Ginesta i el dia 30 a les escoles Auró i Sala i Badrinas, per tal que
aprenguin a tenir cura de les seves dents. Aquestes xerrades també són a càrrec
del Centre Dental Les Escoles, amb l’obsequi d’un conte a cada alumne/a.
4. Festa “Cuida’t les dents” a la Plaça de la bd3. Aquesta festa neix fruit de la
col·laboració de diferents agents que treballen simultàniament a la Xarxa 0-6,
les entitats del Consell Municipal del Districte 3, que ha finançat l’activitat a
través del seu programa de dinamització comunitària, el Centre Dental Les
Escoles i la Clínica Dental Echeverría.
A la festa va haver-hi un grup d’animació, berenar saludable (fruita, tortitas, llet,
aigua) i obsequis per als assistents (kits dentals que ens han patrocinat les dues
clíniques dentals que participen en l’activitat).
Difusió: Xarxes socials, web municipal, famílies de les escoles del districte
http://terrassadigital.cat/festa-infantil-a-la-bd3-per-promoure-habits-de-salut-dentalals-mes-petits/
https://youtu.be/u3EvqNpHhb8 Conta contes a l’escola Sala i Badrinas
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2288865141192704&id=287817737964
131
Notícia Diari de Terrassa 6/06/19
Pressupost: 1.339,82 €
Assistents: 230 persones (130 dones i 100 homes)
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PREMSA
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Nom:
Nom Taller records de tota una vida
Data: 12,19,26/06/19 i Ubicació: Casal Cívic de Can Jofresa(c. Igualada s/n
3,10/7/19
Entitats participants: AV Can Jofresa, Club de Jubilados y Pensionistas de Can Jofresa,
Associació El Llibre de la vida i Casal Cívic de Can Jofresa
Descripció activitat:
L’Associació El Llibre de la Vida va realitzar una sèrie de Tallers anomenats Records de
tota una Vida al barri de Can Jofresa i en ells hi van assistir un grup de gent gran per
explicar les seves vivències i aportar imatges o objectes que els portessin records.
Aquests van ser recollits pels dinamitzadors del taller per posteriorment ser editats en
format de llibret en que a més de recollir en text els records, contindrà alguna de les
fotografies que els mateixos participants van aportar durant les jornades en que es van
desenvolupar els tallers.
El taller Records de tota una Vida és una activitat que consisteix en una proposta
d’estimulació cognitiva que ajuda a la gent gran a recordar, de manera natural,
experiències passades amb la finalitat d’ajudar a estimular la seva capacitat d’auto
reconeixement alhora que contribueix a mantenir la seva identitat i a rememorar el que
va passar en la seva vida.
Difusió: xarxes socials, web municipal, massa social entitats del barri
Pressupost: s’havien reservat 1.100 € per a l’edició del llibre i la presentació però no
s’ha pogut editar el llibre
Assistents: 24 persones (7 dones i 17 homes)
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Nom:
Nom L’arbre de sucre
Data: 10/07/19
Ubicació: davant del Casal Cívic Xúquer
Entitats participants: AV Xúquer i Flamencologia, ACA Nuevos Aires del Camino
Descripció activitat:
Conta contes a càrrec d’Ada Cosidó
Sessió inspirada en els contes llaminers de Joles Sennell.
Un conte on els infants majors de tres anys passegen per les diferents estacions de
l'any, veient com canvia el paisatge, i com canviem nosaltres!
Difusió: xarxes socials, web municipal, massa social entitats,
Pressupost: 265,00 €
Assistents: 38 persones (11 dones i 27 homes)
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30
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Nom:
de
e germanor,
Nom Visita Cultural a la Seu d’Ègara i al Castell Cartoixa Vallparadís. Dinar d
ball i animació
Data: 14/09/19
Ubicació: Seu d’Ègara i al Castell Cartoixa Vallparadís i Centre
Cívic Alcalde Morera
Entitats participants: AV Can Palet, Club Gent Gran Can Palet, Grup de Dones amb
Iniciativa de Can Palet
Descripció activitat:
activitat:
Visita guiada a la Seu d’Ègara i al Castell Cartoixa de Vallparadís, dinar de germanor, ball
i animació.
Jornada intergeneracional que va comptar amb la participació del veïnat dels diferents
barris del Districte.
Difusió:
https://www.terrassa.cat/es/actualitat-districtes//asset_publisher/iL7D0iuVYsOa/content/actualitat_districtes_torrepalau_d3?_101_INS
TANCE_iL7D0iuVYsOa_lang=es&terrassaseotitle=Visita%20cultural%20a%20la%20Torre
%20del%20Palau%20y%20al%20Castell%20Cartoixa%20de%20Vallparad%C3%ADs%2C
%20almuerzo%20de%20hermandad%2C%20baile%20y%20animaci%C3%B3n
https://www.facebook.com/ajterrassa/photos/a.290547207691184/246345581373363
5/?type=3&theater
Pressupost: 2.147,20 €
Assistents: 120 persones (70 dones i 50 homes)
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Nom:
Nom Trobada benèfica “Por
“Por Sevillanas”
Sevillanas”
Data: 27/10/19
Ubicació: Pistes de Guadiana (Carrer Túria 3)
Entitats participants: Flamencologia, ACA Nuevos Aires del Camino i AV Xúquer
Descripció activitat: Trobada de persones ballant sevillanes per tal de recollir fons per
diferents ONG’s (malalties minoritàries), amb la intenció de batre el rècord Guiness que
té la ciutat de Córdoba
Difusió: xarxes socials, web municipal, anunci al Diari de Terrassa
Pressupost: 1.094,10 €
Assistents: 100 persones (63 dones i 37 homes)
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PREMSA
Anuncis Diari de Terrassa 25 i 26 d’octubre de 2019
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Notícies Diari de Terrassa
26 d’octubre de 2019
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29 d’octubre de 2019
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Nom:
Nom II Trobada pels drets de la infància
infància al Districte 3
Data: 20/11/19
Ubicació: Pistes esportives de Can Palet II, c. Túria, 3
Entitats participants: AV Guadalhorce, INSOC-CEG, AV Can Palet II i AV Xúquer
Descripció activitat:
La II Trobada pels Drets dels Infants és una festa que celebra i reivindica aquests drets,
coincidint, el 20 de novembre, amb el Dia Universal dels Drets de la Infància.
És una trobada organitzada per l'INSOC-CEG, l'AV Guadalhorce, l'AV Xúquer, l'AV Can
Palet i l'AV Can Palet II. És una activitat oberta i conviden tots els infants i famílies del
districte a participar-hi.
A l’organització van participar voluntaris de INSOC i l’ AV Guadalhorce, de l’AV Xúquer ,
de l’AV Can Palet i de l’AV Can Palet II a més del suport del Districte 3.
S’han imprès 25 cartells i 200 flyers del programa de l’activitat, que s’han repartit pels
diferents barris del districte i per les escoles.
L’acte va consistir en diferents tallers intergeneracionals: xarranca, el mocador, Twitter,
Comba i un mural sobre els drets dels infants, que es faran a 3 zones diferents i un cop
acabat, es col·locarà a la zona de la tarima. Estaran dinamitzats per monitors i joves de
l’Esplai de Guadalhorce
També hi haurà un espectacle infantil, una xocolatada i es repartiran uns imans que han
fet les entitats.
Difusió: xarxes socials, web municipal, flyers a les escoles del districte, nota de premsa
de l’Ajuntament de Terrassa
Pressupost: 922,70 €
Assistents: 153 persones (80 dones i 73 homes)
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Nom:
Nom Contes de la Rodorera
Data: 26/11/19
Ubicació: Biblioteca Districte 3 (c. Germà Joaquim, 66)
Entitats participants: Grup de Dones amb iniciativa de Can Palet, AV Can Palet i Club de
la Gent Gran de Can Palet
Descripció activitat:
Obra de teatre que forma part del programa El Districte 3 contra la violència de gènere i
la campanya contra les violències masclistes 2019 de Terrassa.
És un espectacle de petit format adaptable a qualsevol espai, fidel a les paraules de la
seva autora, Mercè Rodoreda, que dona vida a uns personatges femenins, les seves
sensibilitats, les seves relacions i el dia a dia de les seves vides.
Difusió: xarxes socials, web municipal
Pressupost: 544,00€
Assistents: 18 persones (16 dones i 2 homes)
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Nom:
Nom Teatre Deesses
Data: 05/12/19

Ubicació: Teatre Alegria(c. de Gaudí, 15)

Entitats participants: ones amb iniciativa de Can Palet, A.V. de Can Palet i Club de la
Gent Gran de Can Palet
Descripció activitat:
Obra de teatre a càrrec de l’actriu Pepa Lavilla on es representa la història de 5
personatges, 5 dones, deesses de casa nostra, deesses dels nostres dies, deesses
d’estar per casa, visualitzant i valorant el paper social de la dona en tots els àmbits.
Forma part del programa El Districte 3 contra la violència de gènere i la campanya
contra les violències masclistes 2019 de Terrassa
Difusió: xarxes socials, web municipal, campanya contra les violències masclistes 2019
Terrassa
Pressupost: 1.452,00 €
Assistents: 212 persones (67 dones i 45 homes)
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Nom:
Nom Valentia fent camí,
camí, Valientes haciendo camino
Data: 4/02/2020
Ubicació: Centre Cívic Alcalde Morera
Entitats participants: Associació Socio-cultural per la dignitat i la igualtat AMAL, Grup de
Dones amb iniciativa de Can Palet i AV Can Palet
Descripció activitat:
Les persones que participen al curs de castellà per nouvinguts que realitza l’entitat
AMAL han fet un recull de vivències on expliquen el seu viatge a Catalunya des dels
seus països d’origen. Aquestes experiències s’han imprés en un llibret i s’han presentat
de manera conjunta amb altres veïns i veïnes del Districte 3 que han compartit el seu
viatge a Catalunya des d’arreu de l’Estat i del món als anys 50-60.
Difusió: xarxes socials, web municipal
https://terrassadigital.cat/can-palet-escolta-els-testimonis-de-persones-migrades/
https://terrassadigital.cat/can-palet-escolta-els-testimonis-de-persones-migrades/
Pressupost: 300,00€
Assistents: 40 persones (25 dones i 15 homes)

55

56

57

58

PREMSA:
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VALORACIÓ PROCÉS
Les bases del procés de dinamització comunitària als Consells Municipals de Districte
2019 estableixen que es realitzarà una valoració del procés on es recolliran els aspectes
que cal millorar i reforçar.
A la reunió del Consell Municipal del Districte 3 del dia 18 de febrer de 2020 s’ha inclòs a
l’ordre del dia la Procés de dinamització: Presentació memòria del 2019 i valoració
d'activitats per part del Plenari.
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ANNEX 1

SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 3

Núm.:
Caràcter:
Data:
Lloc:

1/19
ORDINÀRIA
23 de gener de 2019
Centre Cívic Alcalde Morera

ACORDS:

•

S’aprova el Pla de Treball 2019

•

S’acorda l’aprovació de les bases del procés de dinamització 2019, amb termini
de presentació de propostes fins el dia 1 de març.
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ANNEX 2

BASES PROCÉS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE
2019
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El Pla del Mandat 20152015-2019 constitueix el full de ruta de l'Ajuntament de Terrassa, és el
document estratègic en el qual queden fixades les principals línies d'actuació del
Govern Municipal, que es desenvoluparan any rere any i que es concreten en els Plans
d'acció municipal i els pressupostos anuals.

La Prioritat 4 estableix que l’Ajuntament ha de facilitar la participació, la implicació i la
col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i renovar
l’administració municipal a través, entre d’altres, dels següents compromisos:
•

Dotant els consells de districte de recursos econòmics de gestió i decisió pròpia
per prioritzar actuacions en el seus territoris acompanyades d’iniciatives de
pressupostos participatius.

•

Millorant la qualitat democràtica en la presa de decisions, tot establint
mecanismes de participació política i social amb la ciutadania i adaptant la
normativa local, amb la finalitat de potenciar el diàleg, la proximitat, la
transparència i la coresponsabilitat amb la societat.

•

Repensant les polítiques i els mecanismes de participació ciutadana per tal de
simplificar i facilitar aquesta, ja sigui a través d’entitats i col·lectius ciutadans o
de forma individual.

•

Desenvolupar, de forma activa, una política de foment de l’associacionisme i el
voluntariat per apoderar el teixit social i la xarxa ciutadana, potenciar el vessant
comunitari i promoure la implicació de la ciutadania a l’entorn del voluntariat,
l’associacionisme i els seus valors.

El vigent Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa, aprovat per
acord plenari el 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB el 22 d’agost de 2016, entrà en
vigor el passat 9 de setembre i té per objectiu millorar la qualitat democràtica en la
presa de decisions, tot establint mecanismes de participació política i social de la
ciutadania i amb la ciutadania, i la seva voluntat és la de ser un document dinàmic i
adaptable als canvis i a les noves necessitats de la ciutat.
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El capítol 4 del títol tercer del nou Reglament de Participació Ciutadana defineix i regula
els Consells Municipals de Districte. Aquests són els òrgans representatius de
participació a nivell territorial, deliberatius i propositius i estructurats en els districtes en
què es divideix territorialment el municipi de Terrassa. Un dels aspectes novedosos dels
nous Consells Municipals de Districte és la composició del plenari, amb representació de
més sectors i àmbits socials i amb presència de ciutadania no associada o organitzada.
El reglament municipal de Participació Ciutadana estableix, com a atribucions de la
Presidència del Consell Municipal de Districte, entre d’altres:
Art. 31.4.i) Promoure activitats i projectes comunitaris que millorin la relació i la
col·laboració social al territori.
Art. 31.4.k) Aplicar i gestionar les partides del pressupost municipal que se li atribueixin
específicament i justificar-ne la utilització oportunament.
Estableix com a competències del Plenari del Consell Art- 30 w) Gestionar els recursos
per a la dinamització comunitària que lis siguin assignats pel Ple de l’Ajuntament amb
l’aprovació de cada exercici pressupostari.
La dinamització comunitària és una metodologia d'intervenció social que busca poder
ajudar a què persones, grups o comunitats amb interessos comuns, s'uneixin,
identifiquin les seves necessitats i impulsin projectes per a la millora del seu benestar.
La dinamització comunitària té com a objectiu millorar la convivència i la cohesió social
mitjançant la millora de la qualitat de vida de la població en l'àmbit de la convivència, la
diversitat i el civisme, promovent la participació de diferents actors del territori que,
afavoreixi l'enfortiment, desenvolupament i transformació de la comunitat.
El procés de dinamització comunitària dels Consells Municipals de Districte vol
promoure el treball en xarxa de les entitats per al desenvolupament d'accions conjuntes
amb visió de districte, amb la intenció de fomentar les relacions entre les diferents
entitats i agents territorials dels barris i districtes de la ciutat.
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1. QUI POT PARTICIPAR I COM?
Podran presentar propostes la Comissió d’impuls i seguiment del procés de
dinamització comunitària i tots els membres del Consell Municipal de Districte d’acord
amb els requeriments i condicions previstes a les presents bases.
Els membres del Plenari informaran i facilitaran la creació de propostes en el si de les
seves entitats o sectors als quals representen.

2. ÒRGANS DEL PROCÈS
1. Plenari del Consell Municipal de Districte. Màxim òrgan de representació , format per
tots els membres del Consell Municipal de Districte.
2. Comissió d’impuls
d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària,
comunitària per tractar
amb profunditat, i de forma específica, el procés de dinamització comunitària.
(ANNEX 1)

3. FASES
Fase I.I Presentació del procés al Plenari del Consell Municipal de Districte i creació, si
s’escau, de la Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària
Fase II. Presentació de propostes al Plenari del Consell Municipal de Districte
Fase III. Priorització de les propostes al Plenari del Consell Municipal de Districte
Fase
Fase IV. Realització de les activitats per part de les entitats
Fase V.
V Avaluació del procés

4. TERMINIS
S’iniciarà el procés amb l’aprovació de les bases a la sessió del Consell Municipal de
Districte que incorpori aquest punt a l’ordre del dia.
Les activitats s’hauran de portar a terme durant l’any 2019.
Les propostes s'hauran de presentar dins del termini establert. No s'acceptaran les
propostes que arribin fora d'aquest termini.
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5. PRESSUPOST
Els recursos per a la dinamització comunitària de l’exercici pressupostari és el que hagi
establert el Pressupost Municipal. Per aquest 2019, serà de 10.000 € per a cadascun
dels 7 districtes.

6. PROPOSTES
Els proposants hauran de presentar al Plenari del Consell Municipal de Districte, pel
mitjà que decideixi el Consell Municipal de Districte i dins dels terminis establerts, una
fitxa amb la informació establerta a l’ANNEX 2 d’aquestes bases.
Com a mínim, hauran de participar 2 entitats i/o agents territorials en el disseny i
organització de l’activitat proposada.

7. VALORACIÓ TÈCNICA
A petició del Plenari del Consell Municipal de Districte, es podrà emetre un informe
tècnic sobre les propostes.
Aquest informe comprovarà que les propostes compleixen els requisits establerts en
aquestes bases i els següents paràmetres:
S’ajustin a la legalitat vigent
El cost de la proposta no podrà superar la partida total assignada per dinamització
comunitària al Consell Municipal del Districte
Es puguin realitzar durant l’exercici pressupostari 2019

També valorarà els següents aspectes:
1. Projecció de la ciutat
2. Fonaments i valors en la convivència, igualtat de gènere, participació i
democràcia. A la proposta han de participar altres entitats i grups, tant en el
disseny com a l’execució, compartint recursos econòmics i humans
3. Inclusió social i equitat. L’activitat ha de promoure l’autonomia de les
persones i les seves capacitats per poder participar en tots els àmbits de la
societat.
4. Defensa i promoció dels Drets Humans
5. Accessibilitat Universal
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6. Impacte social. La proposta ha de fomentar la participació inclusiva dels
diferents col·lectius i ha d’incloure activitats diferent caire (esportiu, cultural,
social, educatiu,...)
7. Recursos. L’activitat ha de tenir un pla de finançament viable, incorporar
recursos propis econòmics, materials, humans... i publicitar-se a les xarxes,
publicacions, webs...

8. PRIORITZACIÓ I APROVACIÓ
El Plenari del Consell Municipal de Districte prioritzarà les diferents propostes de
dinamització comunitària, i es basarà, en el cas que s’hagi creat, en la valoració de la
Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària.

9. PAGAMENT DE LES ACTIVITATS
Les activitats que hagin estat prioritzades pel Plenari del Consell Municipal de Districte
seran finançades amb el pressupost de dinamització comunitària que hagi establert el
Pressupost Municipal.
Per tal de fer efectius els pagaments, les entitats o persones responsables de l’activitat
hauran d’informar als proveïdors que hauran de presentar la Factura_e de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa
(https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4761).

10. SEGUIMENT DEL PROCÉS
La Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària farà un
seguiment de la realització de les activitats i n’informarà al Plenari.

11. VALORACIÓ DEL PROCÈS
Es realitzarà valoració del procés on es recolliran els aspectes que cal millorar i reforçar.
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12. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROCÉS
L’art. 29.8 del Reglament de Participació Ciutadana estableix que totes les sessions
seran públiques (excepte si afecten els drets fonamentals dels ciutadans, que seran
secretes).
L’art. 29.6 estableix que es publicaran les convocatòries, informes actes i acords al web
municipal, seu electrònica, Portal de Govern Obert i taulell informatiu de les seves seus
(i d’altres mitjans)
De tot el procés i les activitats es farà publicitat en xarxes, web municipal, cartelleria i a
les seus dels Consells Municipals de Districte, locals entitats, equipaments municipals...
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ANNEX 1
COMISSIÓ D’IMPULS O TAULA D’ENTITATS
D’ENTITATS PER AL SEGUIMENT DEL PROCÉS DE
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

L’art. 33 del Reglament estableix que el plenari del Consell, la presidència o la
vicepresidència poden proposar la creació d’un grup de treball, comissió o taula per
tractar amb profunditat i de forma específica les temàtiques que necessitin una especial
atenció i que interessin al districte.
La Comissió d’Impuls es renovarà anualment.
OBJECTIUS
1. Impulsar la creació de propostes de dinamització comunitària que abastin el
major nombre de col·lectius i territoris
2. Treballar dinàmiques i estratègies d’intervenció orientades a prioritzar la
capacitació, el treball en xarxa, la solidaritat o l’autonomia dels membres del
consell.
3. Realitzar el seguiment del procés de dinamització comunitària al territori,
resolent diferents circumstàncies o imprevistos que es donin.
COMPOSICIÓ
•

Membres del Consell Municipal de Districte que vulguin formar-hi part i la
Secretaria del Consell Municipal del Districte.

COMPETÈNCIES
1. Valorar tots els aspectes relacionats amb el procés de dinamització comunitària
del Consell Municipal de Districte, des de la programació de les activitats fins a
la comptabilitat. Aquesta valoració no serà vinculant.
2. Ajustar els recursos pressupostaris en cas de rebaixa de la despesa aprovada pel
Consell Municipal de Districte o d’anul·lació d’alguna de les activitats aprovades.
3. Operativitat per avançar a les dificultats tècniques que puguin modular o variar
una proposta.
4. Valorar les propostes presentades segons els criteris establerts a les bases.
FUNCIONAMENT
•
•
•

Reunions presencials convocades per la Secretaria o qualsevol membre de la
comissió d’impuls i seguiment del procés.
Consultes telemàtiques (per correu electrònic, per telèfon) per qüestions
puntuals i/o urgents.
Els acords de la comissió s’hauran de prendre per consens i, en cas que no hi
hagi acord, mitjançant la votació dels seus integrants per majoria simple.
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•
•

La comissió podrà convidar, segons les necessitats i els temes a tractar, a
diferents experts (tècnics municipals o persones externes) a participar a les
seves reunions.
La Secretaria del Consell realitzarà un extracte de les reunions i donarà compte
al Plenari del Consell dels treballs realitzats i dels acords als què s’ha arribat.
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ANNEX 2.
2. FITXA PROPOSTA

PROPOSTA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
CMD X
DISSENY I ORGANITZACIÓ (mínim 2 entitats o agents territorials)
territorials)
RESPONSABLE DE
L’ACTIVITAT

ENTITATS i AGENTS
TERRITORIALS QUE
PARTICIPEN EN EL
DISSENY DE
L’ACTIVITAT

ENTITATS i AGENTS
TERRITORIALS QUE
PARTICIPEN EN
L’ORGANITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT

1.
2.

•
•

DADES DE L’ACTIVITAT

NOM
DATA
UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ
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JUSTIFICACIÓ
PROPOSTA

DE

LA

IMPACTE SOCIAL
PREVIST

PRESSUPOST
DETALLAT

RECURSOS MATERIALS I
INFRAESTRUCTURA
NECESSARIS

PREVISIÓ DIFUSIÓ
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ANNEX 3

Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 1/2019
Data: 7 de febrer de 2019
Hora: 18 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

ORDRE DEL DIA:
1. Valoració procés de dinamització comunitària 2018
2. Propostes procés de dinamització comunitària 2019
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Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 1/2019
Data: 7 de febrer de 2019
Hora: 18 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

Assistents:
Sr. Manuel Àvila, de l’AV Can Palet
Sra. Carmen Sánchez de l’AV Guadalhorce
Sr. Sr. Francisco Utrera de l’INSOC-CEG
Sra. Alba Nos, de les Dones amb Iniciativa de Can Palet
Sr. Pedro Limón , Flamencología
Sra. Sofia Cordero, de l’AV Xúquer
Sr. Josep Rodríguez, Associació Educativa Can Palet
Sra. Ana i Sra. Imane Intidar, de l’Associació AMAL
Sr. Jordi Rueda, President del CMD3
Sra. Josefina Martín, tècnica de suport del Districte
Sra. Lluïsa Pérez, Coordinadora del Districte 3 i Secretària del CMD3

ORDRE DEL DIA:

3. Valoració procés de dinamització comunitària 2018
La majoria dels assistents coincideixen en que les dades de participació no són molt
elevades, en especial a les activitats que són de caire més cultural.
Es valora positivament la qualitat de les activitats de dinamització que s’han dut a terme
perquè la finalitat no és només que hi participi molta gent, sinó el foment de la cohesió
dels barris i el districte.
Les persones assistents consideren que s’han de fer activitats més de districte, on tots
els barris tinguin cabuda i s’impliquin en el disseny i l’organització. També comenten
que s’han de fer activitats variades que puguin atreure a tots els col·lectius.
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4. Propostes procés de dinamització comunitària 2019
S’expliquen les propostes presentades fins el dia 7 de febrer:
ENTITAT
PROPOSANT

AVV Barri Segle XX

José Moya, Av Can
Jofresa

Associació de Veïns
de Can Palet
Club Gent Gran Can
Palet
Dones amb Iniciativa
de Can Palet

Club Gent Gran Can
Palet
Associació de Veïns
de Can Palet
Dones amb Iniciativa
de Can Palet
bd3

TITOL PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

Realització de Tallers
de Records amb la
gent gran del barri
del Segle XX. Edició i
LIBRE DE LA VIDA
presentació del
DEL BARRI SEGLE XX
recull de records en
un llibre de la Vida
del Barri del Segle
XX.
Realització de Tallers
de Records amb la
gent gran del barri
LLIBRE DE LA VIDA de Can Jofresa.
DEL BARRI DE CAN Edició i presentació
JOFRESA
del recull de records
en un llibre de la
Vida del Barri de Can
Jofresa.
Obra de teatre a
càrrec de l'actriu
Pepa Lavilla on es
representa la
història de 5
personatges (5
dones), deesses de
"DEESSES"
casa nostra, deesses
dels nostres dies,
deesses d'estar per
casa. Visualitza i
valora el paper
social de la dona en
tots els àmbits.
Es un espectacle de
petit format
adaptable a
qualsevol espai que
CONTES DE LA
fidel a les paraules
RODOREDA
de la seva autora,
dona vida a uns
personatges
femenins, les seves
sensibilitats, les

Pressupost

1.630,00

1.600,00

1.452,00

544,50
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seves relacions i el
dia a dia de les seves
vides.

MANUEL ÁVILA

TOTAL

Visita guiada a algun
monument o edifici
SORTIDA CULTURAL emblemàtic de
A DETERMINAR
Barcelona. Dinar de
Germanor. Ball i
animació.

2.350,00

7.576,50
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Les persones assistents comenten les propostes que estan treballant des dels seus
àmbits o entitats:
Sra. Sofia Cordero, de l’ AV Xúquer proposa una activitat de districte que es podria dir
Visquem el Districte 3, que consistiria en:
• Diferents activitats per infants (conta-contes), famílies (bicicletada, caminada
fins La Mola), joves (música en directe a diferents indrets del districte), ...
• Mercat d’intercanvi
• Safari cultural (visita al Parc Audiovisual)
• DUDI
• Activitats per joves (“mucho más que series”, treballar diferents realitats a
través de les series de TV)
• Cinema a la fresca
• Festa de tancament, al Parc de Vallparadís (actuacions, jocs infantils, ...)
Sr. Josep Rodríguez,
Rodríguez de l’Associació Educativa Can Palet: proposa fer una reserva de
pressupost perquè els joves puguin decidir en quina activitat ho invertiran.
Sr. Pedro Limón,
Limón de Flamencologia, ACA Nuevos Aires del Camino, proposa les següents
activitats:
• Presentació del llibre El Flamenco en Terrassa i Sabadell, a la bd3
• Fira de la primavera (similar a la proposta de l’AV Xúquer). Amb una fira
d’entitats on totes les entitats del districte s’impliquin i posin la seva paradeta
perquè sigui sostenible i puguin recollir fons. Amb actuacions de músics locals.
• Tú sí que vales, a Can Palet II
• Récord Guiness de gent ballant sevillanes. Festival benèfic per recollir fons per
malalties minoritàries (Sant Filippo, el Sueño de Aaron...)
• Fer una reserva de pressupost per difusió de les activitats a les xarxes.
S’acorda definir més les propostes (concretar activitats i pressupost) i continuar
treballant-les a la propera reunió de la comissió.
La reunió finalitza ales 19:45 h.
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Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 2/2019
Data: 7 de març de 2019
Hora: 18.30 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

ORDRE DEL DIA:
5. Propostes procés de dinamització comunitària 2019
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Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització
dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 2/2019
Data: 7 de març de 2019
Hora: 18.30 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

Assistents:
Sr. Manuel Àvila, de l’AV Can Palet
Sra. Magda Aguilar, Club de la Gent Gran de Can Palet
Sra. Carmen Sánchez, AV Guadalhorce
Sr. Francisco Utrera, INSOC-CEG
Sra. Yolima Villada, AMPA Institut Sta. Eulàlia
Sr. José Luís Iguña, AV Can Jofresa
Sr. Pedro Limón, Flamencología
Sra. Sofia Cordero, AV Xúquer
Sr. Josep Rodríguez, Associació Educativa Can Palet
Sra. Ana, Associació AMAL
Sra. Ona Martínez, ERC
Sra. Margarida Guitart, Escola Bressol “La Ginesta”
Sra. Josefina Martín, tècnica de suport del Districte
Sra. Lluïsa Pérez, Coordinadora del Districte 3 i Secretària del CMD3
Excusat:
Sr. Jordi Rueda, President del CMD3
ORDRE DEL DIA:
1. Propostes procés de dinamització comunitària 2019
El Sr. Manel Ávila modifica el pressupost de la proposta núm. 4 Sortida cultural, dinar de
germanor i ball/dinamització. Total: 2.900€
S’acorda crear una proposta que doni cabuda al màxim de propostes de les entitats,
territoris, àmbits i col·lectius. Es comença a treballar en una proposta que tingui un títol
genèric: “Visquem el Districte”, “El Districte 3 viu...” . Aquesta proposta tindrà diferents
activitats:
Culturals/ històriques:
1. Llibre de la vida als barris de Can Jofresa i Segle XX
2. Sortida cultural, dinar de germanor i ball/dinamització
3. Obra de teatre Deeses
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4. Contes de la Rodoreda
5. Xerrada il·lustrada sobre flamenc a Terrassa
6. Trobada de sevillanes benèfica (pendent requeriments Llibre Guiness)
Adreçades a la infància:
7. Celebració del DUDI
8. Conta contes
Saludables:
9. Caminada intergeneracional
10. Activitat Dents Sanes
Altres:
11. Tertúlies sobre interculturalitat i temes d’actualitat i
12. Tallers de cuina, costura...
La coordinadora del Districte farà una primera aproximació pressupostària per tal
d’acabar-la de tancar a la propera reunió.
Es comenta que la propera reunió serà el dimarts 19 de març, a les 18.30 h
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Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 3/2019
Data: 19 de març de 2019
Hora: 18.30 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

ORDRE DEL DIA:
6. Definició de la proposta de la Comissió d’Impuls al procés de dinamització
comunitària 2019
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Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 3/2019
Data: 19 de març de 2019
Hora: 18.30 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

Assistents:
Sr. Manuel Àvila, de l’AV Can Palet
Sra. Magda Aguilar, Club de la Gent Gran de Can Palet
Sra. Yolima Villada, AMPA Institut Sta. Eulàlia
Sr. José Luís Iguña, AV Can Jofresa
Sra. Margarida Guitart, Escola Bressol “La Ginesta”
Sra. Josefina Martín, tècnica de suport del Districte
Sra. Lluïsa Pérez, Coordinadora del Districte 3 i Secretària del CMD3
Excusats:
Sr. Jordi Rueda, President del CMD3
Sra. Carmen Sánchez, AV Guadalhorce
Sr. Francisco Utrera, INSOC-CEG
Sr. Pedro Limón, Flamencología
Sra. Sofia Cordero, AV Xúquer
Sr. Josep Rodríguez, Associació Educativa Can Palet

ORDRE DEL DIA:
2. Propostes procés de dinamització comunitària 2019
Les persones assistents acorden reduir el pressupost de les diferents activitats de la
proposta definida a l’anterior reunió de la Comissió d’Impuls.
S’apliquen els següents criteris generals:
• No finançament d’escomeses
• Quantitat única per publicitat de les activitats (200€)
• Quantitat fixa per grups d’animació, músics (400€), excepte per l’activitat del
conta-contes, que estava pressupostada per sota (300€)
• Els diferents conceptes que s’han reduït a 0 aniran a càrrec de les entitats
organitzadores
Respecte la xocolatada de l’activitat del DUDI, es redueix considerablement el
pressupost perquè l’AV Can Palet i el Club de la Gent Gran de Can Palet s’ofereixen a
fer-la.
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L’edició del Llibre de la Vida dels barris de Can Jofresa i Segle XX es redueix de manera
proporcional respecte el pressupost de l’any passat (2018 eren 3 barris i 2019 són 2)
Veure fitxa activitat. (ANNEX 1)
El nom de l’activitat es decidirà si el projecte s’aprova a la reunió del Consell Municipal
del Districte 3 del dia 26/03/19.
Les persones assistents acorden proposar al Consell de Districte que, si s’ha de fer una
votació per decidir quines activitats es porten a terme, totes les propostes es puntuïn
de l’1 al 5. El llistat definitiu de propostes és l’ANNEX 2.

La reunió finalitza a les 20.10 h
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ANNEX 1

PROPOSTA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
CMD 3
DISSENY I ORGANITZACIÓ (mínim 2 entitats o agents territorials)
territorials)

ENTITATS i AGENTS
TERRITORIALS QUE
PARTICIPEN EN EL
DISSENY DE
L’ACTIVITAT

ENTITATS i AGENTS
TERRITORIALS QUE
PARTICIPEN EN
L’ORGANITZACIÓ
DE L’ACTIVITAT

COMISSIÓ
COMISSIÓ IMPULS
•

1. AV Segle XX,
2. Associació El Llibre de la Vida
3. AV Can Jofresa
4. Club de la Gent Gran de Can Jofresa
5. Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet
6. Club Gent Gran Can Palet
7. AV Can Palet
8. bd3
9. Xarxa Educació Infantil 00-6. Districte 3
10.
10. Flamencologia, ACA Nuevos Aires del Camino
11.
11. El Santuario de lo Jondo
12.
12. AMAL
13.
13. AV Xúquer
14.
14. AV Guadalhorce
15.
15. AV Can Palet II
16.
16. ONG Sant Filippo

DADES DE L’ACTIVITAT
a determinar, si s’aprova
s’aprova
NOM
Durant tot l'any
DATA
UBICACIÓ

Diferents equipaments i espais del Districte 3
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Proposta d’activitats de diferent caire (esportives, saldables,
culturals, històriques, infantils, de convivència...), realitzades als
diferents barris del territori i adreçades a diferents col·lectius
(dones, gent gran, joves, infants, famílies...).
ACTIVITATS:

DESCRIPCIÓ

Culturals/ històriques:
13. Llibre de la vida als barris de Can Jofresa i Segle XX
14. Sortida cultural, dinar de germanor i ball/dinamització
15. Obra de teatre Deeses
16. Contes de la Rodoreda
17. Xerrada il·lustrada sobre flamenc a Terrassa
18. Trobada de sevillanes benèfica (pendent requeriments Llibre
Guiness)
Adreçades a la infància:
19. Celebració del DUDI
20. Conta contes
Saludables:
21. Caminada intergeneracional
22. Activitat Dents Sanes
Altres:
23. Tertúlies sobre interculturalitat i temes d’actualitat i
24. Tallers de cuina, costura...

Realitzar diferents activitats esportives, saludables, culturals,
infantils, de convivència... que afavoreixen la creació d’una xarxa
d’entitats i agents territorials al districte.
JUSTIFICACIÓ DE
LA PROPOSTA

IMPACTE SOCIAL
PREVIST

Les activitats es realitzaran a diferents barris i indrets del districte
per tal de fomentar que les diferents entitats i col·lectius coneguin
el territori i interactuïn entre elles.

A tots els col·lectius del districte i de la ciutat: dones, infants,
famílies, joves, ...
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Llibre de la vida als barris de Can Jofresa i Segle
XX
Edició i impressió llibre
900,00
Difusió
200,00
Presentació
0,00
2. Sortida cultural, dinar de germanor i
ball/dinamització
Visita cultural
0,00
Dinar
1.300,00
Postres
400,00
Transport infraestructura
180,00
Músic
400,00
3. Obra de teatre Deeses
1.452,00
4. Contes de la Rodoreda
544,00
5. Xerrada il·lustrada sobre flamenc a Terrassa
Artistes
300,00
Pica-pica
50,00

PRESSUPOST
DETALLAT

Publicitat
6. Trobada de sevillanes benèfica (pendent
requeriments Llibre Guiness)
So i llum
Transport infraestructura
Publicitat
Dorsals
Imperdibles
Ampolles aigua
7. Celebració del DUDI
Motxilles
Xocolatada
Publicitat i cartells

50,00

1.100

2.280
1.452
544

400

0,00
180,00
200,00
500,00
50,00
260,00

1.190

0,00
400,00
200,00

Espectacle màgia
400,00 1.000
8. Conta contes
300,00
300
300
9. Caminada intergeneracional
0,00
0
10. Activitat Dents Sanes
Escomesa carpa Vallparadís
0,00
Xerrada bd3
0,00
Díptics
200,00
Berenar saludable
884,00
Grup d'animació
400,00 1.484
11,Tertúlies sobre interculturalitat i temes
d’actualitat
0,00
0
12, Tallers de cuina, costura...
250,00
250
TOTAL
10.000,00 10.000
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Equipaments del districte
RECURSOS
Parcs i places dels diferents barris
MATERIALS I
Infraestructura de les diferents entitats i de Qualitat Democràtica
INFRAESTRUCTURA
Persones voluntàries
NECESSARIS

PREVISIÓ DIFUSIÓ

Xarxes socials, difusió als diferents equipaments del districte, cartells
als carrers, flyers a les escoles, ...
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Comissió d’Impuls
d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

ANNEX 2
PROPOSTES DINAMITZACIO COMUNITÀRIA DISTRICTE 3 2019
ENTITAT
PROPOSANT
PROPOSANT

TITOL PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

Pressupost

Proposta que dona a activitats de diferent caire (esportiu, salut, cultural,
històric, infantil, de convivència...), realitzades als diferents barris del
territori i adreçades a diferents col·lectius.
ACTIVITATS:

1

Comissió d’Impuls

Activitat de dinamització
comunitària al Districte 3

Culturals/ històriques:
25. Llibre de la vida als barris de Can Jofresa i Segle XX
26. Sortida cultural, dinar de germanor i ball/dinamització
27. Obra de teatre Deeses
28. Contes de la Rodoreda
29. Xerrada il·lustrada sobre flamenc a Terrassa
30. Trobada de sevillanes benèfica (pendent requeriments Llibre
Guiness)

10.000€

Adreçades a la infància:
31. Celebració del DUDI
32. Conta contes
Saludables:
33. Caminada intergeneracional
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34. Activitat Dents Sanes
Altres:
35. Tertúlies sobre interculturalitat i temes d’actualitat i
36. Tallers de cuina, costura...

2

3

4

AV Segle XX i CDR
Segle XX

Sortida cultural

Club de la Gent
Gran de Can Palet,
Castanyada comunitària al
Associació
Districte 3
Educativa Can Palet
i AV Can Palet

AMAL

Cursos i tallers de formació
ocupacional

Sortida cultural a Tarragona per conèixer la Tarragona Imperial. Activitat per
al veïnat durant tot el dia (ja s'han fet diverses sortides com la ruta de l'exili,
la batalla de l'Ebre, El Museu de l'exili de La Jonquera, el Museu de
Catalunya...

2.460,00

Celebració de la festa tradicional de la Castanyada al Centre Cívic Alcalde
Morera. Compartirem castanyes, moniatos i panellets per tota les persones
del districte 3, acompanyats d’animació que fomenta l’esport i la vida
saludable.

1.250,00

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

1.500,00
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Comissió d’Impuls
d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 4/2019
Data: 25 d’abril de 2019
Hora: 18.30 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

ORDRE DEL DIA:
7. Planificació activitats de la proposta aprovada pel plenari del Consell Municipal
de Districte 3
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Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 4/2019
Data: 25 d’abril de 2019
Hora: 18.30 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera

Assisteixen:
Sr. Manuel Àvila, de l’AV Can Palet
Sra. Alba Nos, del Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet
Sr. Jose i Pablo, de l’AV Can Jofresa
Sra. Margarida Guitart, Escola Bressol “La Ginesta”
Sra. Carmen Sánchez, AV Guadalhorce
Sr. Francisco Utrera, INSOC-CEG
Sr. Pedro Limón, Flamencología
Sra. Sofia Cordero, AV Xúquer
Sr. Josep Rodríguez, Associació Educativa Can Palet
Sra. Josefina Martín, tècnica de suport del Districte
Sra. Lluïsa Pérez, Coordinadora del Districte 3 i Secretària del CMD3
S’excusen:
Sr. Jordi Rueda, President del CMD3
Sra. Magda Aguilar, Club de la Gent Gran de Can Palet

ORDRE DEL DIA:
3. Propostes procés de dinamització
dinamització comunitària 2019
Les persones assistents a la reunió repassen la planificació de totes les activitats
aprovades i completen dates i detalls de les mateixes. (ANNEX 1)
S’explica el funcionament de la facturació electrònica pel pagament de les activitats.
(ANNEX 2)
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ANNEX 1
PLANIFICACIÓ ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
DISTRICTE 3
2019
ENTITATS QUE PARTICIPEN
AV Can Jofresa
Club Gent Gran Can Jofresa

ACTIVITAT
Llibre de la Vida barri Can Jofresa

AV Can Palet
Club Gent Gran Can Palet
Dones amb iniciativa Can Palet

Caminada intergeneracional
Sortida cultural (Torre del Palau i Castell Cartoixa
Vallparadís),
Dinar de germanor
Ball/dinamització
Obre de teatre “Deeses”

Associació de Veïns de Can Palet
Club Gent Gran Can Palet
Dones amb iniciativa Can Palet
Associació de Veïns de Can Palet
Club Gent Gran Can Palet
Dones amb iniciativa Can Palet
Biblioteca D3
Flamencología y A.C. El santuario
de lo jondo
Flamencología
AV Can Palet 2
ONG Sant Filippo
AV Xúquer

DATES PROPOSADES
Tallers: 3 dies al mes de juny, a la tarda (8-12
persones, a partir de les 16 h i amb ordinador i
projector
Presentació llibre: 3r trimestre
15/09/19
Centre Cívic Alcalde Morera i Pl. Can Palet

14/12/19, 17.30 h
Centre Cívic Alcalde Morera

Actes 25 N:
Concentració contra la violència masclista (25/11/19)
Contes de la Rodoreda

26 de novembre de 2019, 17 h
bd3 (confirmat)

Xerrada il·lustrada sobre flamenc a Terrassa

28/15/19, 18h
bd3 (placeta o sala d’actes) (confirmat)
Abans del mes de juny o després de setembre
Un dissabte o diumenge
A les pistes de Can Palet II
20 /11/19, 17 h

Trobada de sevillanes benèfica (pendent requeriments
Llibre Guiness)
Celebració del DUDI
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Flamencología
AV Xúquer
Flamencología
Xarxa Petita Infància (0-6)

Pistes Can Palet II
Conta contes
Activitat Dents Sanes:
Xerrada famílies i Conta-contes (regal conte i vals per la
festa):
• 28/05/19 9.30 h EB La Ginesta
• 28/05/19 11 h Esc. Pau Vila
• 29/05/19 9.30 h Esc. Auró
• 29/05/19 11 h Esc. Sala i Badrinas

Festa 30/05/19, 16.30 h
Plaça bd3:
• Pallassos/ zancos
• Fruita i aigua
• Kits raspalls

AMAL

Tertúlies sobre interculturalitat i temes d’actualitat

Fins el juliol

AMAL

Tallers de cuina, costura...

Fins el juliol

11/02/2020
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ANNEX 2
El pagament de les factures de les activitats de dinamització comunitària del Consell
Municipal de Districte es farà directament de l’Ajuntament al proveïdor a través de
factura electrònica i que el procediment serà el següent:
1. L’entitat o agent territorial responsable de l’activitat demanarà pressupost al
proveïdor i s’assegurarà que poden fer factura electrònica. El pressupost ha
d’incloure l’IVA i s’ha d’ajustar a la quantitat aprovada pel CMD3.
2. S’envia el pressupost a la Secretaria del Consell Municipal del Districte 3 per
validarvalidar-lo (secretariaCMD3@terrassa.cat)
3. Un cop s’ha realitzat el servei o s’hagi lliurat el material, el proveïdor tramitarà la
factura a la Seu Electrònica
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4761
Dades de facturació:
Ajuntament de Terrassa
Terrassa
NIF: P0827900B
Servei d’Estructura Territorial. Districte 3
Codis:
Òrgan gestor LA0004092
Unitat tramitadora LA0004092
Oficina comptable LA0003834
Si teniu algun dubte, pel que fa la tramitació de la factura, podeu trucar als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament
l’Ajuntament,
juntament tel. 93 739 70 00, ext. 7219 i 7227.
És molt important que els proveïdors entrin totes les dades i especifiquin el Servei i el
Districte perquè les factures es validin el més ràpid possible.
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