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INTRODUCCIÓ 
 

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. 

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. 

 

CREACIÓ TAULA ENTITATS DISTRICTE 5- COMISSIÓ D’IMPULS 

En el marc del consell del districte 5 es va acordar aprofitar la comissió d’impuls i 

seguiment del programa de dinamització per crear la Taula d’entitats del districte 5- 

2019, que seria l’encarregada de fer les propostes d’activitats de dinamització i 

elevar-les al Ple del Consell per a la seva aprovació.  

-Components de la taula. Està obert a la participació de les entitats del Consell i a les 

del districte que el Consell o la comissió d’impuls  consideri. 

 

Han participat: 

1. AVAN  

2. FUPAR 

3. AVV Gibraltar-Lluís Companys 

4. AVV de Can Boada del Pi 

5. Colla Bitxo del Torrent Mitger 

6. Bilblioteca del Districte 5 

7. AVV Casc Antic de Can Boada 

8. AVV Poble Nou-Zona Esportiva 

9. AVV Pla del Bonaire 

10.Associació Dones de Can Boada 

11.Andar por Andar 

12.Drac i Bruixes de Can Boada 
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13.La Papallona de Sant Pere 

14.Ampa Escola La Roda 

15.Ampa Pere Viver 

16.Esplai La Fera de Poble Nou 

PROPOSTES APROVADES AL LLARG DEL 2019 

En el marc de la comissió d’impuls es proposen al Consell la elaboració de les 

següents activitats: 

Ple del Consell de març- Passejada per l’Anella Verda.  Es proposa fer aquesta 

passejada un dissabte del mes de maig. III Diada d’entitats del districte 5.  

Tercera o cuarta setmana de setembre, al Parc de les Nacions Unides. 25 N, acte 

contra la violència masclista. Es manté el  mateix format, fer-ho a dins del centre 

cívic. 

 

Ple del Consell d’abril- S’informa de la sortida a l’Anella Verda. La data més 

adient és el 15 de juny. Es preveu una sortida d’entre 1’30 a 2h al matí. Es 

proposa quan s’acabi fer una esmorzar (botifarrada) al Centre Cívic del Pla del 

Bon Aire. 

 

Ple del Consell juny 

S’informa de la Festa de la III Diada d’entitats del Districte 5. Es proposa es 

proposa el dia  28 de setembre al Parc de les Nacions Unides. Per raons 

sobrevingudes i de seguretat de les colles participants, a causa de l’estat del terra 

del parc, es decideix fer la festa a la Plaça de Can Roca. 
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ACTIVITATS REALITZADES 

 -Sortida guiada a l’Anella Verda 

 

 

 

 

 

 

El dissabte 15 de Juny, al Parc de les Nacions Unides, es va fer la sortida guiada a 

l’Anella Verda. El programa va ser el següent: 

9h. Recorregut circular durant 1,5 hores pel Parc de les Nacions Unides/avinguda de 

Lacetània, camí de Ca l’Escaiola, camí de Can Carbonell, Parc Audiovisual, camí de 

L’Anella Verda, camí de Can Bogunyà, camí dels Plans de Can Bogunyà, Parc de les 

Nacions Unides. 11h. Esmorzar al Casal Cívic del Pla del Bon Aire. 

Col·laboren: CIMA, Medi Ambient 

Assistència: 30 persones 
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Entrega a El Rebost de la recaptació del sopar solidari 

 

 

 



14 
 

 

Video III Diada d’entitats Districte 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZyRIRZgQWs&feature=youtu.be 

                   

Assistència:  unes 400 persones aproximadament 

    Dones: 250 aproximadament 

    Homes: 150 aproximadament 

 

Acte 25N 
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El dilluns dia 28 de novembre es va fer un acte contra la violència masclista en 

commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les 

dones. L’acte va tindre lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer  

Lectura de poemes a càrrec de la ciutadania 

Assistència: 90- 100 persones 
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ANNEX Reunions Comissió d’impuls (taula entitats) 

-Reunió del dia 7 de març del 2019 

Ordre del dia: 

1. Creació de la Taula d’enti tats  de D5 del 2019 (comissió impuls  programa de dinamització 

CMD5) 

2. Informació sobre les propostes  per l’any 2019 

3. Comiat 

Assistents :  

• Ramon Costa-AVAN 

• Meritxell  Celades-FUPAR 

• Jaime Alcañiz-AVV Gibral tar-Lluís Companys  

• Joaquín Medina-AVV Can Boada del  Pí 

• Joaquí Solé-Colla del  Bi txo del Torrent Mitger 

• Marc Vilallonga-Biblioteca del Dis trictre 5 

• Alba Guitart-Servei d’Estructura  Terri torial 

• Marce García-Servei d’Estructura  Terri torial 

• Francesc Cayuela-Coordinador del  Dis tricte 5 

• Marc Armengol-President del Consell del  Dis tricte 5 

 

Excusats : 

• Mª Carmen Martínez-Avv Poble Nou-Zona Esportiva  

• Ignacio Polaina-Andar por Andar 

 

Resum: 

S’informa que els objectius de la comissió són els d0impulsar la creació de propostes  de 

dinamització comunitària  que abastin el  major nombre de col ·lectius i  terri toris. Treballar 

dinàmiques  i  es tratègies  d’intervenció orientades  a  priori tzar la  capaci tació, el  treball  en xarxa , la 

solidari tat o l ’autonomia dels membres  del  consell. Realitzar el  seguiment del  procés  de 

dinamització comunitària  al terri tori , resolent diferents  imprevis tos  que es  donin. És  la  mateixa 

taula  la que proposa  les activi tats  sotmeses  al programa de dinamització i el  Consell  Municipal  del 

Dis tricte qui  ho aprovarà  a la  propera  reunió. De moment les activi tats previs tes per aquest any 

són: Passejada per l ’Anella Verda (l ’any passat va  quedar pendent) Es  proposa fer-la un dissabte 

del  mes  de maig. També es  proposa  fer la  Diada de d’enti tats  del  dis tricte 5 durant la  3ª o 4ª 

setmana de setembre al  Parc de les  Nacions  Unides . L’acte del  25 N del  any passat es  molt bé 

valorat per tothom, es  comenta  de fer-ho a  dins  del centre cívic, com l ’any passat.  

S’acorda ampliar el   termini  de presentació de propostes fins  el  21 de març, dia en que es  reuneix 

el Consell . 
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-Reunió del dia 11 d’abril del 2019. 

Ordre del dia: 

 

1. Sortida  Anella Verda 

Assistents : 

• Ildefonso Alvarez-AVV pla del Bonaire 

• Joaquín Solé-Colla Bi txo Torrent Mitger 

• Piedad Romera-Associació de Dones de Can Boada 

• Alba Guitart- Adminis trativa del Servei  d’Estructura  Terri torial  

• Marce Garcia- Responsable del Centre Cívic Avel ·l í Es trenjer 

• Francesc Cayuela- Secretari del  Consell 

Excusats : 

• Marc Vilallonga-Biblioteca D5 

• Sergio Ruíz-Drac i  Bruixes de Can Boada 

Resum: 

En un principi s  n’havia parlat de fer-la al maig, atès que el dia  11 de maig hi  ha  la Fi ra  Modernis ta i 

també és  un mes amb ci ta electoral , s’acorda de fer-la durant el mes  de juny. Es  preveu una 

sortida  de 1,30 a 2h al matí, quan aquesta  acabi es  proposa fer un esmorzar (botifarrada) al Centre 

Cívic del  Pla  del  Bonaire. S’acorda que la  data  que sembla  més adient és el  15 de juny. Un cop 

concertada la data  s’enviarà tota  la informació de la sortida . Al  ser una visi ta guiada, hi  haurà 

segurament un nombre de persones  limitat, si  hagués més  gent interessada es  podria mirar de fer 

una al tra sortida a la  tardor. 

 

-Reunió del dia 19 de juny del 2019. 

Ordre del dia : 

1. Preparació de la III  Diada d’enti tats del Districte 5é 

Assistents : 

• Meritxell  Celades -FUPAR 

• Jaime Alcañiz-AVV Gibral tar/Lluís Companys  

• Joaquín Medina / Antonio Amate-AVV Can Boada del  Pi   

• Joaquín Solé, Helena Alcaraz, Júlia Gimenez-Colla Bi txo del Torrent Mitger 

• Mª Carmen Martínez-AV Poble Nou / Zona Esportiva  
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• Juan Alfonso Fagúndez- AVV Can boada Casc Antic 

• Alba Guitart- Adminis traiva del Servei  d’Estructura  Terri torial  

• Marce Garcia- Responsable del Centre Cívic Avel ·l í Es trenjer 

• Francesc Cayuela -Coordinador del  Di tricte 5 

 

Excusats : 

• La  Papallona de Sant Pere 

• Ampa Escola La  Roda 

• Ampa Pere Viver 

• Esplai La Fera de Poble Nou 

• Associació de Dones de Can Boada  

 

Resum: 

La  festa  de la  III  Diada  d’enti tats  del  D5, serà  el  proper 28 de setembre al  Parc de les  Nacions 

Unides . La  festa  serà  per la tarda  i es proposa fer alguna cosa a primera  hora  per els més peti ts . 

També fer una cercavila , espectacles  de foc, un concert i  una  boti farrada per sopar on hi 

participarien varies  entitats  col ·laboradores  del  Districte 5. La  colla del  Bi txo del  Torrent Mitger 

consultarà  amb Protecció Civil  si  poden fer el  seu espectacle de foc al  Parc de les  Nacions  Unides , 

proposen anar a  veure el terreny on es farà l ’activi tat. L’AVV de Can Boada del Pi proposa fer un 

concert amb un grup de Terrassa  i  també fer un vídeo de la  festa . Es  proposa  fer un canvi  de grup 

perquè no sigui  sempre el mateix, comenten que estaria bé que fos un grup de rumba catalana. 

L’AVV de Poble Nou / Zona Esportiva  serà  l ’encarregada de fer la boti farrada per sopar per unes 

300 persones. Es comenta la possibilitat de fer una recollida d’aliments per a  El  Rebost, per cada 

aportació d’aliments es  donarà  a canvi  un tiquet per una boti farra+beguda. Comenten que fora bo 

que hi  col·laboressin al tres  persones  i/o enti tats  en fer i /o organitzar el  sopar. Es  programarà  una 

propera  reunió el  mes  de juliol per acabar de tancar el programa.  
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DESPESES TOTALS PROGRAMA DINAMITZACIÓ 2019 

 

SORTIDA ANELLA VERDA 

 CONCEPTE PRESSUPOST TOTAL 
EVARISTO Esmorzar 122,53  
CIMA PROJECTES  Guia  121  
TOTAL   243,53 
 

FESTA ENTITATS 

 CONCEPTE PRESSUPOST TOTAL 
DRACS I  BRUIXES i  BITXO Pi rotècnia 1175  
CARTELLERIA Cartells I  lones  643,42  
PUBLICIAT LA TORRE DIGITAL Publici tat webs  200  
ESCOMESA Kiloenergia  481,57  
DONES DE CAN BOADA Material 68,55  

LA PAPALLONA Transport 250,00  
SONORITZACIÓ DISCMUSIC Sonori tzació 1028,50  
PRODIS Transport i  

infraestructura  
159,72  

ANUNCI DIARI DE TERRASSA Anunci diari  762,30  
BANNER WEB DIARI TERRASSA Banner web Diari  121  
ACTUACIÓ GRUP GEPA I NAS Actuació infantil 255  
AUDIOVISUALS  Edició -vídeo 359,37  
CONCERT WATTS Concert 700,01  
CAN ROCA Material taller hort urbà 395,42  

AMBULÀNCIA Servei  d’ambulància  195  
CARPES Carpes  665,50  
SOPAR Aliments  i begudes 865,20  
TOTAL   8.325,56 

 

25 N 

 CONCEPTE PRESSUPOST TOTAL 
CONCERT SANDRA BAUTISTA Concert 453,75  

SONORITZACIÓ MARC 
RECASENS 

Sonori tzació 435,60  

VÍCTOR MARTÍNEZ (gui tarra) Concert 142,50  
TOTAL   1.031,85 
 

TOTAL ACTIVITATS 9.600,90 
 


