Consell Municipal Districte 4

PROPOSTA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
CMD 4
ENTITAT
RESPONSABLE
DE L’ACTIVITAT
ENTITATS
PARTICIPANTS

AAVV CAN PALET DE VISTA ALEGRE

Obert a col·laboracions

DADES DE L’ACTIVITAT
Caminada i Botifarrada Popular
NOM

L’activitat vol animar als veïns del Districte 4 de Terrassa a fer activitat física i una vida més
saludable, al mateix temps que es dona a conèixer l’entorn natural dels voltants de les
urbanitzacions.
Proposem una caminada a l’abast de qualsevol veí de la ciutat, d’uns 5 km de longitud, i que
aprofiti gran part de la futura Anella Verda al seu pas pel nostre districte, amb l’objectiu d’anarla promocionant i que tothom vegi els beneficis que ens comportarà. La idea és poder fer un
recorregut passant pels punts singulars marcats per l’Anella Verda, com ara la Font Freda i el
llac de Can Costa de Montagut.
DESCRIPCIÓ
L’inici i final del recorregut serà la Plaça de la Pau, lloc on s’enclava el casal de Can Palet de
Vista Alegre. Un cop tornats de la caminada, i amb l’objectiu de reposar forces, es vol
promocionar els articles locals fent una botifarrada popular.
La caminada popular és una activitat integradora de districte. És apte per totes les persones,
independentment de l’edat, sexe i condició física. En el cas de les persones amb mobilitat
reduïda, es poden unir a la part de la botifarrada popular, ja que tant el casal com la zona
exterior estan adaptats. És un acte obert a tothom, integrador. Volem convidar a entitats que
formin part de la Taula de Capacitats diverses per a que gaudeixin de l’activitat.
DATA

UBICACIÓ

PRESSUPOST
DETALLAT

Maig – Juny 2017

Sortida i arribada: Plaça de la Pau, 1, Terrassa
Recorregut: Pendent de decidir en funció dels permisos necessaris

Assistència esperada: 300 persones
- Matèria prima (Carbó, botifarres, pa, tomàquet i begudes): 5€/persona
- Assegurança: 3€/persona
- Cadires i taules: 60€ (cessió del ajuntament, pagament del transport)
- Comunicació: 200€
TOTAL: 2.660 €

La motivació principal és la de voler fer que els veïns del districte 4 disposin d’una jornada
saludable i s’animin a fer una passejada per conèixer l’entorn increïble del que disposem ben
MOTIVACIÓ
DE LA PROPOSTA a prop nostre, a la hora que es fa difusió de la futura Anella Verda.

( Veure revers)

LES PROPOSTES I ELS REQUISITS D'ACCEPTACIÓ
Tipus de propostes
Les propostes han de ser de districte. Una proposta es considerarà de districte quan el seu
àmbit d'ubicació, d'ús i de funcionalitat es pugui atribuir a un territori/espai concret. El
territori màxim, en aquest cas, serà el districte.
Requeriments bàsics de les propostes
Les propostes hauran de complir els requeriments bàsics següents:
a) La legalitat. Totes les propostes d'actuacions han d'ajustar-se a la legalitat.
b) Econòmic. En cap cas el cost de la proposta no podrà superar la partida total
assignada ( 10.000 euros).
c) Viabilitat tècnica. Les propostes s'han de poder realitzar tècnicament. Serà
competència dels serveis tècnics municipals comprovar aquest requisit.
d) No s'admetran propostes que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.
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