
PROPOSTES DINAMITZACIO COMUNITÀRIA APROVADES 2018

DISTR
ENTITAT 

PROPOSANT
TITOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ Pressupost

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 rep

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 nost

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

TOTAL 10.000,00  


