PROPOSTES DINAMITZACIO COMUNITÀRIA APROVADES 2018

DISTR

ENTITAT
PROPOSANT

TITOL PROPOSTA

6

Escola Sant Llorenç

Apropem el teatre al barri

6

Escola Sant Llorenç

6

Entitats de Can Tusell

Ràdio Can Tusell

Ser un servei de comunicació social buscant donar suport a la participació i l'organització de
la zona.

1.546,74

6

AVV Can Tusell

Hort urbà de Can Tusell

Es necessita una persona que durant 2h al dia coordini i diniamitzi la instal·lació i el projecte
de l'hort.

1.023,37

6

Entitats de Can Tusell

Alfabetització per dones
marroquines del districte

L'aprenantatge de la llengua i la cultura catalana suposa una eina bàsica per al
desenvolupament i l'apoderament de dones d'origen maroquí; i per ajudar a fomentar una
millor convivència al districte.

6

Entitats del barri
d'Egara

6

Comissió d'Impuls i
Seguiment

Formació Projectes de
dinamització comunitària

6

AVV Sant Pere Nord

Festival de recollida
d'aliments del D6

6

AVV Sant Pere Nord

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Ofertar cultura (teatre) als nens i nenes de les escoles i esplais del barri.

Sopar d'escola obert al barri Celebració dels 50 anys d'història de l'escola. Actuació musical per dinamitzar l'acte.

Xerrades i exposició per a la
Mantenir la memòria dela riuada del 62 amb recollida de testimonis, un homenatge de
recuperació de la memòria
voluntaris i una exposició conjunta.
Riuada del 1962

Pressupost

700,00

300,00

600,00

500,00

Formació adreçada a totes les entitats del Districte 6 per aprendre com es creen projectes
comunitaris, quins són els resultats d'aquestes i conèixer exemples de projectes.

1.000,00

Realització d'un acte amb parades informatives de les entitats del districte, oferta de tallers i
mostra d'actuacions de les entitats per ajudar a recollir aliments pel Rebost i les parroquies
del districte 6.

2.000,00

Cicle d'activitats Infantils D6 Organitzar una programació infantil als diferents barris del districte (teatre, titelles, tallers...)

2.000,00

9.670,11

