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GRÀCIES A TOTES!  
 

Volem felicitar a les entitats que han participat al projecte per la seva predisposició i               
compromís, i agrair les mostres d’afecte envers a la iniciativa de diners al carrer. 

Posar en valor el teixit associatiu tant divers present al poble i les necessitats              
pròpies de cada entitat. 

L’objectiu de la iniciativa és retornar al carrer els diners percebuts com a regidores              
en el consistori duranta aquesta legislatura, i donat les circumstàncies electorals, i la             
participació en la iniciativa per les entitats, hem vist la possibilitat d’ incrementar la              
dotació econòmica del projecte. 

Diners al carrer ha destinat finalment un total de 6.000 €. 

La quantitat màxima que podrà rebre un projecte serà de 2.000 €.  

D’aquesta forma hem pogut assegurar que hi hagi una una part dels diners que              
vagin a cadascun dels nuclis urbans que conformen el municipi i a cada associació              
que ha presentat el projecte. 

Sabem que en molts casos no podem finançar la totalitat del projecte, però si              
contribuir a les iniciatives sorgides del teixit associatiu del poble. 

Abans d’acabar no podem oblidar que cada any , els grup municipal de la CUP, hem                
demanat una partida del pressupost municipal per a posar a disposició d’iniciatives            
populars, la tria de les quals es fes a partir de processos de participació. Sempre               
ens hem trobat amb una negativa per resposta. Aquesta campanya no deixa de ser              
una minsa part del que ens agradaria haver pogut fer dins el consistori, pressupost              
que consta aquest any de 4 milions d’euros. 
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1. Els Projectes presentats 
S’han presentat un total de 7 projectes de caire ben diferent. 

En la taula següent es mostren les entitats que han presentat els projectes , així               
com el nom de cada projecte . 

ENTITATS NOM DEL PROJECTE 

Altrart i Llar d'Infants de la Canya Projecte educatiu: Integració emocional per a la transformació social. 
AMPA Escola Castanyer Cabanyes Naturals 
Associació Comerciants (Bruixot Rebel) Font de les Bruixes 

Associació esportiva ART VIU AMB CAVALLS Alimentació cavalls . Projecte de pau. 
Colla Gegantera Restauració Gegants 
Escola Castanyer Gespa artificial, pati petits 
PIGFEET Festival Pigfeet Solidari 2019 

(els projectes complets estan penjats a la web: dinersalcarrersantjoan.cat ) 

2. Resultats de les votacions 
La valoració dels projectes ha seguit els següents barems:  

● Votació popular: 40%  

S’ha fet les votacions a la pàgina web, en total ha votat 615 persones (per               
cada correu, es podia votar una sola vegada) 

En la taula següent s’observen la distribució dels vots. 

ENTITATS NOM DEL PROJECTE VOT POPULAR (615) 

Altrart i Llar d'Infants de la Canya 
Projecte educatiu: Integració emocional per a la 
transformació social. 61 

AMPA Escola Castanyer Cabanyes Naturals 223 

Associació Comerciants (Bruixot Rebel) Font de les Bruixes 120 

Associació esportiva ART VIU AMB 
CAVALLS Alimentació cavalls . Projecte de pau. 27 

Colla Gegantera Restauració Gegants 23 

Escola Castanyer Gespa artificial, pati petits 220 

PIGFEET Festival Pigfeet Solidari 2019 80 
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● Vot de l’assemblea local de la CUP: 30% 

Seguints els criteris de valoració presentats en el punt anterior , l’assemblea            
Local de la Cup ha emès les eleccions que es mostren en la següent taula.  

ENTITATS NOM DEL PROJECTE 
VOTACIÓ AL CUP SANT 
JOAN 

Altrart i Llar d'Infants de la Canya 
Projecte educactiu: Integració emocional per a 
la transformació social. 45 

AMPA Escola Castanyer Cabanyes Naturals 26 

Associació Comerciants (Bruixot Rebel) Font de les Bruixes 19 

Associació esportiva ART VIU AMB 
CAVALLS Alimentació cavalls . Projecte de pau. 42 

Colla Gegantera Restauració Gegants 27 

Escola Castanyer Gespa artificial, pati petits 23 

PIGFEET Festival Pigfeet Solidari 2019 45 

 

● Vot de les entitats participants: 30% 

Les entitats participants han realitzat una votació, seguint el criteris          
d’avaluació dels projectes. Amb la mitja de cada valoració s’ha realitzat el            
30% corresponent al barem. 

En al taula següent es mostren les votacions de les diferents associacions. 

  VOTACIONS ENTITATS 

ENTITATS NOM DEL PROJECTE ALTART AMPA 
BRUIXOT 
REBEL ART VIU 

COLLA 
GEGANTS 

ESCOLA 
CASTANY
ER PIGFEET 

RESULTA
T 

Altrart i Llar 
d'Infants de la 
Canya 

Projecte educactiu: 
Integració emocional 
per a la transformació 
social.  10 32 44 44 22 21 28,8 

AMPA Escola 
Castanyer Cabanyes Naturals 46  45 12 38 41 24 34,3 

Associació 
Comerciants 
(Bruixot Rebel) Font de les Bruixes 46 31  16 47 13 25 29,7 

Associació 
esportiva ART VIU 
AMB CAVALLS 

Alimentació cavalls . 
Projecte de pau. 50 4 33  6 9 15 19,5 

Colla Gegantera Restauració Gegants 46 36 44 26  29 25 34,3 

Escola Castanyer 
Gespa artificial, pati 
petits 41 36 43 33 40  18 35,2 

PIGFEET 
Festival Pigfeet Solidari 
2019 50 29 40 19 6 29  28,8 
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4. Resultat de la convocatòria 
En la taula següent es mostren els resultats final de les votacions i la dotació               
econòmica a cada projecte.  

  
VOTACIONS 
ENTITATS 

VOT 
POPULAR 

VOTACIÓ AL 
CUP SANT 
JOAN RESULTAT DEFINITIU 

ENTITATS NOM DEL PROJECTE RESULTAT 30% 
TOTAL 
VOTS 615 40% TOTAL 30% SOBRE 100  

Altrart i Llar 
d'Infants de la 
Canya 

Projecte educactiu: 
Integració emocional 
per a la transformació 
social. 28,8 17,3 61 4,0 45 27 48,3 4RT 750 € 

AMPA Escola 
Castanyer Cabanyes Naturals 34,3 20,6 223 14,5 26 15,6 50,7 1R 1.500 € 

Associació 
Comerciants 
(Bruixot Rebel) Font de les Bruixes 29,7 17,8 120 7,8 19 11,4 37,0 7È 250 € 

Associació 
esportiva ART 
VIU AMB 
CAVALLS 

Alimentació cavalls . 
Projecte de pau. 19,5 11,7 27 1,8 42 25,2 38,7 5È 750 € 

Colla Gegantera Restauració Gegants 34,3 20,6 23 1,5 27 16,2 38,3 6È 500 € 

Escola 
Castanyer 

Gespa artificial, pati 
petits 35,2 21,1 220 14,3 23 13,8 49,2 3È 1.000 € 

PIGFEET 
Festival Pigfeet Solidari 
2019 28,8 17,3 80 5,2 45 27 49,5 2N 1.250 € 

          6.000 € 

Posar de manifest que la comissió de l’assemblea local ha decidit modificar els % de               
la donació, per distribuir de manera més equitativa als diferents nuclis del municipi             
les donacions i aportar una quantitat de diners a tots els projectes.  

Els resultats queden de la següent manera: 

● 1r finalista: 1500€ . AMPA Escola Castanyer. Cabanyes de fusta (Sant Joan            
les Fonts) 

● 2n finalista: 1250€ . Pigfeet. Festival Solidari. (Begudà) 
● 3r finalista: 1000€. Escola Castanyer. Gespa artificial . Pati infantil. (Sant Joan            

les Fonts) 
● 4rt i 5è finalista: 750€. Altrart. Projecte d’integració emocional (La Canya) I Art             

viu amb cavalls. Alimentació. 
● 6è finalista: 500€. Colla Gegantera. Restauració dels Gegants. (Sant Joan les           

Fonts) 
● 7è finalista: 250€. Bruixot Rebel. Font de la Bruixeria. 
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5. Resolució i seguiment del projecte 
Del 31 de març al 7 d’Abril es publicarà als mitjans i també es comunicarà a les                 
entitats corresponents. 

Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord d’acceptació entre la CUP Sant               
Joan les Fonts i el sol·licitant, conforme l’ajut queda vinculat al projecte, i tanmateix              
s’haurà de signar un certificat d’acceptació de la donació.  

Els ajuts es pagaran un sol cop en el moment de la concessió (en un termini de dos                  
mesos posteriors a la resolució). 

Seguiment del projecte   

Tots aquells que han rebut un ajut hauran d’acceptar que algun membre de la              
Comissió faci una avaluació dels projectes al llarg del seu desenvolupament.  

● S’haurà de preparar un memòria final del projecte (memòria d’activitats i           
memòria econòmica) i presentar-la a la CUP Sant Joan les Fonts entre 1 i 3               
mesos després de la finalització del projecte.  

● Durant el tercer trimestre de l’any següent a la concessió (2020) , es farà              
públic un resum del desenvolupament del projecte.  

Si les persones, entitats, col·lectius o grups no presenten els documents justificatius            
o no duen a terme el projecte en les condicions que es van establir, la Comissió                
estudiarà si cal que retornin els diners. 

Renúncies a les aportacions 

Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació de l’ajut, una entitat o                
col·lectiu considera que ha de renunciar a l’aportació perquè no pot desenvolupar el             
projecte, ho haurà de comunicar a la CUP de Sant Joan les Fonts i fer-hi constar els                 
motius de la renúncia. 

D’aquest manera la comissió podrà destinar l’aportació retornada a alguna dels           
projectes presentats. 
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