
PROPOSTES DINAMITZACIO COMUNITÀRIA APROVADES 2018

DISTR
ENTITAT 

PROPOSANT
TITOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ Pressupost

1
Amunt i Crits i Amics de 
la Música de Terrassa

Fira d’entitats dels Districte 
1

Realització d'una fira d'entitats amb parades informatives, oferta de tallers i activitats. 7.000,00  

1
AV Vallparadis i l’AV 
Plaça Catalunya – 
Escola Industrial

La nostra mirada sobre els 
nostres carrers

La nostra mirada sobre els nostres carrers 3.000,00

2 Club Social Egara Teatre comunitari

El teatre Social és una eina que promou l'aprenentatge tant individual com col.lectiu.Volem 
promoure la comunicació i relació entre les diferents entitats del districte sense distinció de 
gènere, edat, cultura, etc.. Al 2017 va ser tot en èxit i volem repetir l'experiència i gaudir de 
les entitats, dels coneixements i dels aprenentatges de tots plegats.

1.800,00  

2
Assoc. Amics Horts 

Terrassa
Ampliem l'horta comunitària

Arrendament de terra actualment en desús per tal d'adequar l'espai per a formació i 
sociabilització de coneixement en tècniques d'Agricultura Urbana entre gent gran, el jovent i 
els nouvinguts. Concienciació de la vida saludable i natural. 

900,00  

2 AVV. Torre-sana
Apropem la Cultura 

Catalana

Durant la celebració del Festival de Sopes del Mon d'aquest any volem donar a conèixer la 
cultura catalana mostrant una gran exhibició dels Minyons de Terrassa.. Unir cultures a 
traves d'integració d'exhibicions i col.laboracions entre entitats de la nostra ciutat.

700,00

2
Assoc. Gent Gran 

Districte 2
Taller se Memòria Gent 

Gran
Programa preventiu adreçat a la Gent Gran estimulant i entrenant les diferents àrees de la 
memòria.

1.700,00

2
Club de Petanca ca 

n'Anglada
Coneix la Petanca, esport 

per Gent Gran

Demostració de l'esport de la Petanca amb berenar i música en directe.. La proposta vol 
animar a les persones de 3ª edat a realitzar esport, sociabilitzar-se amb altres veïns/es del 
barri.

1.150,00

2 AVV. Can n'Anglada
Fem un Graffiti per la 

Residència de Gent gran
Fer un Graffiti a l'espai on hauria d'anar la futura Residència Pública. Haurà de tenir relació 
amb l'equipament demanat. Així reivindiquem l'equipament mitjançant la cultura

2.250,00

2 Aturats +50 Rutes saludables
Dinamitzar als veïns i veïnes per tal que tinguin un major grau de coneixement de les millores 
sels barris del districte i donar a conèixer la ruta més pròxima del Districte 2 de l'Anella 
Verda. 

1.500,00

2 Assoc. Comerciants Lleure fora horari
Programació d'activitats físiques, dirigides a qualsevol persona interessada que per qüestions 
de treball no pugui assistir a les ja ofertades en horari normal. Gaudir d'una estona de 
desconnexió i esbarjo al acabar la jornada laboral. 

0,00

3 Comissió d’Impuls
Memòria històrica dels barris 

del districte.
Cicle de conferències, exposicions, tallers sobre memòria històrica dels diferents barris del 
districte i la creació d’un mural.

4.000,00

3 Comissió d’Impuls Acte 25N

Acte reivindicatiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència de gènere que 
cada any ha comptat amb la participació de diferents entitats del districte. Aquest any es vol 
posar en valor aquesta activitat amb activitats addicionals, com la conferència, el taller de 
rebosteria o la creació d’un material commemoratiu

1.092,00

3 Comissió d’Impuls
Cicle de xerrades de Medi 

Ambient: 
Xerrada què fem amb les deixalles, problemes i solucions, i Visita al Centre de Tractament de 
Residus  (CTR) Vacarisses

250,00

3 Comissió d’Impuls
Imatge i difusió activitats 

comunitàries
Lona i roll up amb el logo del CMD3 450,00

3 AV Segle XX Festa Major 2018 Festa Major 2018 11.500,00

3

AV Can Palet, Grup de 
Dones amb Iniciativa de 

Can Palet i Grup de 
Gent Gran de Can Palet

Caminada intergeneracional 
de Can Palet Camina. II 

Aniversari
Caminada intergeneracional de Can Palet Camina. II Aniversari 2.358,00

3
Grup de Dones amb 

Iniciativa de Can Palet
Conferència Neus Català Conferència Neus Català, una vida de lluita i rebel·lia, a càrrec de Rosa Vendrell i Miret 342,00



3
Grup de Dones amb 

Iniciativa de Can Palet
Conferència i exposició 

Memòries líquides.
Conferència, exposició Memòries líquides. Veus de safareigs, a càrrec de Rosa Vendrell i 
Miret

342,00

3 AV Can Palet Caminada intergeneracional Caminada intergeneracional de Can Palet Camina. II Aniversari 3.400,00

3 AV Can Palet Castanyada Districte III Celebració de la castanyada 0,00

3 INSOC
5a Cursa Solidària per a la 

Infància
5a Cursa Solidària per a la Infància 5.365,00

3 Flamencologia
Concurs Tú sí que vales, 

Terrassa
Concurs Tú sí que vales, Terrassa 4.500,00

3 APV Les Fonts Activitats d’integració Activitats d’integració 500,00

3 APV Les Fonts Caminada Solidària Caminada Solidària 800,00

3 APV Les Fonts
Jocs de rol, Estratègia i 

Futuristes
Jocs de rol, Estratègia i Futuristes 820,00

3 APV Les Fonts Biblioteca extraescolar barri Biblioteca extraescolar barri 2.500,00

3 APV Les Fonts
Cavalcada de Reis i visita a 
les residències de la Gent 

Gran
Cavalcada de Reis i visita a les residències de la Gent Gran 3.460,00

3

AV Can Parellada per la 
Unitat del Nostre Barri i 
AV Les Torres de Can 

Parellada

Cinema a la fresca Cinema a la fresca 1.350,00

3
Club de la Gent Gran 

de Can Palet
Conferència Llibre de la 

Vida
Conferència Llibre de la Vida 250,00

3 AV Xúquer Cavalcada Reis 2019 Cavalcada Reis 2019 1.300,00

4
Comissió d’Impuls i 

Serguiment
Pedalada cultural pel D4

La motivació principal és fer una jornada saludable i descobrir nous racons al districte 4. El 
recorregut serà d'unes tres hores amb un recorregut fàcil que passi pels barris del districte, i 
pensat per a totes les edats. L'únic requisit és venir amb bicicleta. Serà una manera diferent 
de fer turisme pels barris. Es compta amb l'assessorament, coordinació i col·laboració de 
BITER (Associació BiciTerrassa Club).

1.075,00

4
Comissió d’Impuls i 

Serguiment
El Districte 4, Sona! (2)

Donar suport als grups de músics o individuals, d’arreu de Terrassa, com una manera de 
donar-se a conèixer, a més de donar una activitat als veïns i veïnes del districte 4 per gaudir 
d’una bona estona de música i cultura.

3.000,00

4
Comissió d’Impuls i 

Serguiment
Art al Districte 4

Trobada d’artistes de tots el gèneres (veïnes i veïns del D4), que vulguin donar-se a conèixer. 
Exposició al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. També es pot fer com a inauguració/ 
jornada de portes ofertes del nou Casal de Barri de la Maurina.

1.000,00

4
Comissió d’Impuls i 

Serguiment
El Districte 4, camina!

Itinerari que passarà per les Martines i les Carbonelles per conèixer l’entorn natural i l'anella 
verda que passa pel districte.
podem gaudir en el recorregut.

1.500,00

4
Comissió d’Impuls i 

Serguiment
Revetlla de St Joan al Parc 

de St Jordi
Celebrar la revetlla de St Joan al Parc de St Jordi 1.700,00

5
Comissió d’Impuls i 

Serguiment

II Diada d’entitats del 
districte 5, el dia 15 de 

setembre, a la plaça de Can 
Roca

Realització d'una diada d'entitats amb parades informatives, oferta de tallers i activitats, dinar 
popular i actuacions.

10.000,00  

6 Amics d'en Ferran Sans
Programa d'activitats 

culturals
Realitzar activitats culturals periòdiques programades. Democratitzar la cultura.

6 Escola Sant Llorenç Apropem el teatre al barri Ofertar cultura (teatre) als nens i nenes de les escoles i esplais del barri. 700,00

6 Escola Sant Llorenç Sopar d'escola obert al barri Celebració dels 50 anys d'història de l'escola. Actuació musical per dinamitzar l'acte. 300,00

6 Escola Sant Llorenç 50 anys aprenent plegats
Portes obertes de l'escola i celebració de l'escola (pica-pica, espectacle infantil, actuació 
musical, posters difusió)

1.000,00  

6 Escola Sant Llorenç Acte protocolari Celebració protocolaria del aniversari de l'escola 600,00  

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.

600,00

6
Entitats del barri 

d'Egara

Xerrades i exposició per a la 
recuperació de la memòria 

Riuada del 1962

Mantenir la memòria dela riuada del 62 amb recollida de testimonis, un homenatge de 
voluntaris i una exposició conjunta. 

500,00



6
Comissió d'Impuls i 

Seguiment 
Formació Projectes de 

dinamització comunitària
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

6 AVV Sant Pere Nord
Festival de recollida 

d'aliments del D6

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

6
AVV Les Arenes, Can 

Montllor i La Grípia
Matí de festa Infantil

Fer que els nens del barri i dels voltants passin un matí divertit i facin colla. Festa amb jocs 
infantils, xocolatada amb melindros i actuació de pallasos.

650,00

6 AVV Sant Pere Nord Cicle d'activitats Infantils D6 Organitzar una programació infantil als diferents barris del districte (teatre, titelles, tallers...) 2.000,00


