ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
DISTRICTE 6
2019
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- INTRODUCCIÓ
El Pla del mandat 2015-2019 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 Ciutadana de l’Ajuntament de 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 els siguin assignats
pel Ple de l’Ajuntament amb l’aprovació de cada exercici pressupostari.
Com a atribucions de la Presidència del Consell Municipal de Districte, entre
d’altres, promoure activitats i projectes comunitaris que millorin la relació i la
col·laboració social al territori. 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. El procés de dinamització comunitària
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.
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 bases.
Comissió d’Impuls o Taula 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 necessiten una
especial atenció i que interessin al districte. La Comissió d’Impuls es renovarà
anualment.
Els seus objectius són:
1. Impulsar la creació de propostes de dinamització comunitària que abasteixin el
major nombre de col·lectius i territoris.
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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.
Està composta per membres del Consell Municipal de Districte que vulguin
formar-hi part i la Secretaria del Consell Municipal del Districte.
Les seves competències són:
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.
El seu funcionament és:
-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.
-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.
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.
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PROPOSTES DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 2019
ACTIVITAT

ENTITATS

DATES

Tallers de sexualitat adreçat a majors de
13 anys (salut i anticonceptius) i per a majors de 18 anys. Per a majors de 50 anys,
salut de la dona i del home (informació i
prevenció malalties).

AVV Can Tusell, Esplai Farfalla, AFA Font
de l’Alba, CAP Nord ,
Punt Òmnia-La Fàbrica, Esplai La Fàbrica.

2 tallers per
adults: 1 per a
pares que
s’entoma pel
Consell i 1 altre
per a monitors de
La Fàbrica.

Tallers i teràpies per a dolors crònics.

AVV Can Tusell, in3 sessions per
setmana: Teràpia
fermera de l’Hospital
de Terrassa, CAP Nord cognitiva (psicòde Terrassa, Gent Gran leg).
Ball, força i pside Sant Pere Nord,
comotricitat (moGrup Dones d’Egara,
monitor de meditanitor)..
ció/ioga, psicòloga,
professional d'aromateràpia i massatges.

Horizon Êgara: autoestima i gestió de les AVV Ègara i AIDE
emocions.

Del 28 de febrer
al 20 de juny

Taller reparació carrosses de Reis del bar- AVV Les Arenes i Esri.
plai Les Arenes

Novembre i desembre

Murals artístics als equipaments del D6

AV Sant Pere Nord, Diables de Sant Pere Nord

Grescafoc

Associació Colla Jove
Diables de Sant Llorenç 2012

TOTAL

Anul·lada

Del 27 al 29 de
setembre

PRESS
100€

2.920€

960€

1.000€

3.000€

1.900€

9.880€
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NOM ACTIVITAT
Tallers de sexualitat per a pares.

ENTITAT ORGANITZADORA
AVV Can Tusell, Esplai Farfalla, AFA Font de l’Alba, Punt Òmnia La Fàbrica, Esplai
La Fàbrica.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
Taller de sexualitat per a pares:
19 novembre al Casal de Can Tusell.

ENTITATS PARTICIPANTS
-

AVV Can Tusell
Esplai Farfalla
Cap Nord
AFA Font de l’Alba
Punt Òmnia - La Fàbrica
Esplai La Fàbrica
Grup Joves la Fàbrica

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Taller de salut de la dona: informació de prevenció sobre malalties de transmissió
sexual i controls ginecològics. Taller de salut del home: informació de prevenció sobre
malalties de transmissió sexual. Qüestions sobre orientació i identitat sexual. Tot amb
una metodologia participativa i dinàmica.
VALORACIÓ DE L’ENTITAT
Des de l’AVV Can Tusell consideren que el projecte ha estat molt satisfactori i per a els
participants també. Troben que hi hagut massa informació per a una sola xerrada, se'n
hauria d’haver fet 2 per diversificar aquesta informació. Per la seva part animen a les
entitats col·laboradores a fer més xerrades com aquesta a la qual és va parla sense
tabús. També volen agrair a la Dra. Laura Clotet, la sexòloga que va fer la xerrada, els
seus serveis i la seva professionalitat davant un col·lectiu no gaire obert a aquestes
qüestions.

COST TOTAL
0€ La sexòloga que va fer la xerrada no va tramitar la factura dintre del termini
establert.
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FOTOGRAFIES

Assistència: 16 persones
Dones: 12
Homes: 4

NOM ACTIVITAT
7

Taller i teràpies per a dolors crònics.

ENTITAT ORGANITZADORA
AVV Can Tusell, Infermera de l’Hospital de Terrassa, CAP Nord, Gent Gran de Sant
Pere Nord, Grup Dones d’Egara.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
Setembre: dilluns: dies 2, 9, 16, 23 i 30.
dimarts: dies 3, 10, 17 i 24.
dimecres: dies 4, 11, 18 i 25.
Octubre: dilluns: dies 7, 14, 21 i 28.
dimarts: dies 1, 8, 15, 22 i 29.
dimecres: dies 2, 9, 16, 23 i 30.
Novembre: dilluns: dies 4, 11, 18 i 25.
dimarts: dies 5, 12, 19 i 26.
dimecres: dies 6, 13, 20 i 27.
Casal de Can Tusell
Casal de Gent Gran Sant Pere Nord
Local Dones Egara

ENTITATS PARTICIPANTS
- AV Can Tusell
- CAP Nord
- Gent Gran de Sant Pere Nord
- Grup Dones d’Egara
ALTRES AGENTS PARTICIPANTS
- Monitor de meditació/ioga
- Psicòleg

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Primer es va fer una valoració psicomètrica i una altra de la condició física i cineantropomètrica.
Després es van realitzar tres tipus d’activitats:
-Taller basat en el moviment del ball, 1 dia a la setmana de setembre a novembre.
-Taller d’exercicis de força. 1 dia a la setmana de setembre a novembre.
-Taller de teràpia cognitiu conductual. 1 dia a la setmana de setembre a novembre.

VALORACIÓ DE L’ENTITAT
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Des de l’entitat, opinen que aquest taller ha sigut molt interessant perquè les
participants (totes dones, no es va apuntar cap home i moltes d’altres que es van quedar
fora) a banda de sentir-se acompanyades amb la seva patologia, es portaven unes pautes
que desprès podien continuar a casa per tal de millorar la seva qualitat de vida.

COST TOTAL
2.465€

FOTOGRAFIES
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Assistència: 30 persones aproximadament
Dones: 30

NOM ACTIVITAT
10

Projecte Horizon: «Autoestima i gestió emocional a través del teatre»

ENTITAT ORGANITZADORA
AVV Egara i AIDE

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
Del 2 de febrer al 13 de juny.
A la sala d’expressió corporal de AVV Egara.

ENTITATS PARTICIPANTS
-

AVV Egara
AIDE

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La activitat consisteix en crear i interpretar un text que escriu el grup què està format
per 8 adolescents de 14 a 16 anys tot i que només van acabar el projecte amb 6 (dues
baixes per malaltia). La metodologia és la següent:
- Creació del text a representar. A partir d’una sèrie d'imatges que provoquin entre
els participants alguna reacció emocional, se selecciona una d’elles de manera
grupal per què esdevingui el fil conductual treballant l’emocionalitat que
desembocarà en la creació del text teatral.
- Lectura en veu alta amb l’objectiu de la comprensió del text, tant de l’argument
com dels personatges.
- Repartició de papers tenint en compte el fet de no posar a ningú en una situació
difícil de gestionar si el paper és massa complicat, ni assignar un paper massa
senzill i que això provoqui avorriment.
- Treballar al llarg de tot el procés els temes no exclusivament relatius a l’actuació,
com l’escenografia, l’atrezzo, la perruqueria i el vestuari.
- Assajos orientats a l’actuació per etapes, memorització del text, l’entonació i
modulació de la veu, la gestualitat i finalment per la posició dins de l’escenari i
els moviments.
- Representació en públic del text assajat als centres educatius dels quals provenen
els participants i representació oberta a tothom.

VALORACIÓ DE L’ENTITAT
11

Aquest projecte es va desenvolupar durant l’any 2019, amb una valoració molt positiva
en termes generals que ha provocat que tingui continuïtat el 2020 amb més participants
que l’edició passada. La seva satisfacció no ve només derivada del fet de plasmar a la
realitat una idea innovadora, amb una gran dosi d’ambició, sinó sobretot per la
repercussió que ha tingut en el grup de participants.
També comenten que tots els nois i noies que han participat han passat de curs als seus
instituts. Algun/a participant ja era repetidor/a i en general no es pot dir que tinguin
facilitat acadèmica per variades causes i situacions personals. Valorant la part teatral,
comenten que malgrat la dificultat que presentava a nivell teòric es va assolir amb una
altíssima satisfacció col·lectiva tant pels professionals com pels participants.
En definitiva, una activitat que ha comptat amb la participació de 8 adolescents encara
que només van acabar 6 i que ha complert les expectatives dels professionals que la
valoren amb una alta dosi de satisfacció. Però més que l’avaluació que puguin fer els
professionals gestors de l’activitat, l’indicador més rellevant és que totes i tots els
integrants de l’edició 2019 han repetit el 2020, i s’han afegit 4 companyes i companys.

COST TOTAL
960€

FOTOGRAFIES
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Assistència: 6 adolescents
Dones: 2 noies
Homes: 4 nois
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NOM ACTIVITAT
Reparació de les carrosses de Reis del barri.

ENTITAT ORGANITZADORA
-

AVV Les Arenes - La Gripia - Can Montllor.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
Del 14 de desembre de 2019 al 5 de gener de 2020.
Al pati del col·legi Joan XXIII.

ENTITATS PARTICIPANTS
⋅
⋅

AVV Les Arenes
Esplai Les Arenes.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Restauració i preparació de les carrosses de Reis per a la cavalcada. Aquest taller s’ha
dividit en dues parts:
1. Taller de reparació dels desperfectes que s’han produït a les carrosses provocats
per la climatologia ja que es troben a un poliesportiu l’exterior.
2. Taller de manualitats i costura per decorar les carrosses.
VALORACIÓ DE L’ENTITAT
El taller ha estat tot un èxit con la participació de molt veïnat i infants, i entre tots se ha
fet un bon treball de restauració i preparació de les carrosses.

COST TOTAL
995,45€

-FOTOGRAFIES
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Assistència: 79 persones aproximadament
Dones: 35 dones
Homes: 30 homes
Nens: 14 aproximadament
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NOM ACTIVITAT
GRESCAFOC

ENTITAT ORGANITZADORA
Associació Colla Jove Diables de Sant Llorenç 2012.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
Del 27 al 29 de setembre.
Al barri de Sant Llorenç del Munt. Plaça Font de la Pola.

ENTITATS PARTICIPANTS
-

Associació Colla Jove Diables de Sant Llorenç 2012,
Esplai La Farfalla,
Taula d’Entitats del barri de Sant Llorenç

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Divendres 27 a la tarda:
- Inici fira artesanal a la Plaça La Pola. La fira va estar present durant tot el cap de
setmana per tal de donar l’oportunitat d’adquirir productes propis de la terra així
com productes d’altres cultures.
- Inici concurs Instagram: es va facilitar un hastag on les persones assistents i/o
membres de les diferents entitats que participaven a la festa, podien pujar les
seves fotos de la festa. La foto amb més likes va ser la guanyadora.
- De les 19 a les 21h: “Atrapa la tapa”, va ser la primera activitat proposada on els
comerços d’hostaleria participants van oferir una degustació de tapes en els seus
recintes. Els Diables de Terrassa, van ser la colla convidada que va portar a terme
la tabalada que acompanyava a les persones participants amb els seus ritmes.
- A les 21:30h: Concert de Inestables qui va amenitzar la nit del divendres. El
públic es va mostrar molt satisfet amb el concert que van oferir i van aconseguir
arreplegar al voltant d’unes 150 persones.
Dissabte 28:
- De 11 a 14 h: “Tallers infantils”. L’Esplai La Farfalla, es va encarregar d’oferir
tallers de manualitats per als infants assistents. Tot i que era una activitat
gratuïta, no va haver l’assistència prevista.
- A les 13h: “Masterclass Zumba”. Silvia Duran, monitora de zumba a
l’Associació de Veïns d’Egara, va col·laborar desinteressadament tot oferint una
masterclass de zumba per a les persones presents.
- De 17 a 19 h: “Macrotabalada”. Van participar set colles amb instruments de
percussió i van aportar color i ambient festiu pels carrers del barri de St Llorenç,
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- La col·laboració de Voluntaris de Terrassa, va ser molt important per dur a terme
amb èxit aquesta proposta.
- A les 21:30 h: “Espectacle de foc i correfoc”. Es va fer un espectacle de foc (amb
detalls de pirotècnia lluminosa) a la plaça. Teatralitzava els “7 pecats capitals” a
l’igual que feien els diables originaris durant l’Edat Mitjana, que pretenia
explicar l’origen de la tradició dels diables en la nostra cultura. A continuació es
va iniciar el correfoc. Forques de Can Deu (Sabadell) i Els Consellers de l’Avern
(Montbrió) van ser les colles col·laboradores en aquests actes.
- A les 23 h: “Concert El Biri i Doctor Basilio”. Per finalitzar la nit, el Biri, de
manera totalment desinteressada va iniciar el concert i va continuar Doctor
Basilio com a cloenda de l’espectacle.
Diumenge 29:
- A les 10h: “Cercavila cultura popular”. La cercavila matinal amenitzada per
Capgrossos, Papallona de Sant Pere i Geganters de Sant Llorenç va recórrer els
carrers del barri i concentrar al públic a la plaça.
- A les 11h: “Xocolatada”. Es van servir 175 racions de xocolata desfeta preparada
per membres de Boixos de Sant Llorenç que van col·laborar en realitzar
l’activitat.
- A les 12:00h: “Exhibició de balls”. La festa va continuar amb balls de dansa
urbana de dues escoles de ball de la ciutat (Dance Street i Agora) i una exhibició
de Zumba per part de les Dones d’Egara.
- A les 14h: “Paella popular”. La Hermandad de San José de Abrucena va preparar
una paella deliciosa per a 100 comensals.
- “Traca final” acomiadament dels veïns i veïnes i fins l’any proper.
VALORACIÓ DE L’ENTITAT
Des de l’entitat valoren positivament l’activitat, comenten que hi han hagut alguns
errors comesos majoritàriament per ingenuïtat i confiança en els altres però aquesta
mateixa confiança és la que ens ha ajudat a continuar endavant tot i els entrebancs.
Prenem nota per no tornar-los a cometre i també es pren nota per millorar aquells
aspectes burocràtics que al nostre parer, en alguns departaments de l’Ajuntament,
creiem que es poden millorar.

COST TOTAL
1.653,32€
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FOTOGRAFIES

19
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Degut a que l’activitat a estat oberta a la ciutadania, amb moltes i diverses activitat i
amb una afluència massiva, no ha estat possible fer una valoració de les persones participants. La participació per gèneres és aproximadament del 50% dones, 50% homes.
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NOM ACTIVITAT
Cantada de nadales.

ENTITAT ORGANITZADORA
Taula d’Entitats del Districte 6.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
El 20 de desembre.
A la Plaça 1 de Maig.

ENTITATS PARTICIPANTS
-

Associació Los Pilares de Aragón
AVV Sant Pere Nord
AVV Les Arenes
AVV Egara
Esplai Les Arenes
Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Activitat organitzada per la Taula d’Entitats del Districte 6 des de fa ja varius anys,
degut a l'èxit que va tenir l’any passat es va decidir tornar-la a fer.

VALORACIÓ DE L’ENTITAT
Malgrat l’esforç de les entitats col·laboradores i de les persones que es van implicar en
aquesta activitat, malauradament aquesta no va poder lluir com es tenia previst a causa
de la climatologia. La pluja va fer que hagués poca assistència i els organitzadors tenien
por de que aquesta provoques problemes elèctrics.

COST TOTAL
31,25€

FOTOGRAFIES
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Assistència: Degut a la pluja no va ser possible de fer un càlcul del públic assistent, per
això considerem que l'assistència va ser de un 50% dones i un 50% homes aproximadament.
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NOM ACTIVITAT
Murals artístics als equipaments del D6

ENTITAT ORGANITZADORA
AVV Sant Pere Nord

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Després d’intentar ubicar el mural en diferents equipaments (Centre Cívic P. Macià,
Casal Cívic de Can Tusell, Casal Gent Gran de Sant Pere Nord), l’AVV Sant Pere Nord
no va veure factible donar compliment a les condicions d'execució i facturació que es
demanaven a les activitats de dinamització i el projecte va quedar ajornat, renunciant a
la quantitat atorgada pel Consell.
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RELACIÓ DE DESPESES PER ACTIVITAT:
Nom proveïdor

Concepte

Import

SUBTOTAL

TALLER DE SEXUALITAT
DRA. LAURA CLOTET (sexòloga)

Xerrada sobre sexualitat per a pares

0€
€

TALLERS I TERÀPIES PER A DONES AMB DOLORS CRÒNICS
IGNACIO NUÑEZ FORTEA

Taller de Formació Cognitiu Conductual.
Factures
Setembre
Octubre
Novembre
Taller de formació basat en el moviment del ball i exercicis de força.
Factures:
Setembre
Octubre
Novembre

ALBERTO GUERRERO PALMERO

229,50€
552,50€
229,50€

612€
306€
535,50€
2.465€

PROJECTE HORIZON: «AUTOESTIMA I GESTIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DEL TEATRE»
ASSOCIACIÓ D’INTERVENCIÓ EN
DROGODEPENDÈNCIA D’EGARA

Taller autoestima i gestió a través
del teatre. Es van fer 16 sessions del
febrer a juny

960€

960€

TALLER REPARACIÓ CARROSSES DE REIS
TEXDIPER, S.L.

Articles varis: pintura , plàstic , xarol, loneta , saten, coral·lina
Material per AV Les Arenes

FERROS CLIMENT, S.A.

610,45€
385€
995,45€

GRESCAFOC 2019
PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ
PRIVADA TERRASSENCA

IVEMON AMBULANCIAS EGARA

MARC RIBERA VALLS

Material d’infraestructura diables
de Sant Llorenç-Grescafoc 2019
Servei de prevenció Espectacle de
Foc a St. Llorenç (SVB+2 TECN)

353,32€

Sonorització actes Aniversari Diables Sant Llorenç

1.060€

240€

1.653,32€

CANTADA NADALES 2019
CANTADES DE NADALES

TOTAL ACTIVITATS 2019

Pica-pica de Cantades de Nadales

31,25€

31,25€
6.105,02€
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