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Resumdel projecte:
Instal·lar diferents eines per permetre a les aules de l’escola regular els nivells de CO2 i ventilar-se automàticament, per tal de mantenir unes condicions de
temperatura adequada a les aules i al mateix temps complir amb les mesures de seguretat establertes per evitar el contagi de la COVID-19 entre els professors
i els alumnes.
Objectius:
· Millorar l’eficiència energètica a l’edifici ajustant la ventilació a les necessitats reals segons l’ocupació de classes i condicions ambientals.
· Dotar d’eines de mesura de la qualitat de l’aire per a cada aula per poder reduir l’impacte de la COVID-19 a les escoles minimitzant la transferència
per via aèria.
· Assessorar els docents a tot el centre de com fer el control de la transmissió aèria per a poder aplicar les mesures necessàries i fer un ús més eficient de
la ventilació.
· Passat el Covid-1 , tenir una educació i control de la qualitat de l’aire i eficiència energètica a les escoles, incompleta en molts casos.
Actuacions previstes:
·
·
·
·

Disseny i construcció de sensors de CO2 per a totes les aules docents de l’escola mitjançant diferents eines.
Preparar el sistema de ventilació per tenir l’opció de ventilació forçada, que permeti la ventilació automàtica de les aules.
Instal·lar un sistema de filtratge EPA que reculli les micropartícules per evitar la propagació del virus.
Es formarà i es constituirà una comissió de mestres i alumnes encarregats de transmetre les característiques bàsiques del sistema i de desenvolupar el
projecte.

Impactes socials i ambientals:
· Millora de l‘eficiència energètica de les instal·lacions de l’escola.
· Reducció de la incidència del virus de la COVID19 en professors/es i alumnes.
· Millora la qualitat de l’aire de les aules.
· Millora la salut i seguretat dels professors/es i dels alumnes.
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Resumdel projecte:
El projecte té com a objectiu principal proveir d’habitatge digne i estable a les persones associades a la cooperativa i impulsar el projecte integral més ampli:
Agroecològic, educatiu i cultural-comunitari. A través de l’adequació i rehabilitació de la finca de Can Tomàs Toni. L’Ajut Social aniria destinat a sufragar part de
les despeses dels serveis d’acompanyament i assessoria per al disseny i constitució del projecte, a través de la Fundació La Dinamo.
Objectius:
·
·
·
·

Proveir d’habitatge digne i estables a les persones associades a la cooperativa.
Rehabilitar la finca Can Tomàs Toni amb materials local i amb criteris de bioconstrucció.
Autoproduir l’energia i fer una gestió integral de l’aigua.
Transformar el terreny ( ha) d’un ús d’agricultura tradicional intensiva cap a un model ecològic i regeneratiu.

Actuacions previstes:
· Amb l’ajut social es preveu sufragar part de les despeses dels serveis d’acompanyament i assessoria per constituir el projecte, que inclouria el suport a la
redacció dels estatuts, i la constitució de la cooperativa, entre altres.
Impactes socials i ambientals:
· Proveir d’un habitatge digne i estable a famílies.
· Impulsar un projecte agroecològic i regeneratiu.
· Estudi i seguiment de la biodiversitat de la finca i el seu estat actual.
· Habilitació d’espais comunitaris culturals i artístics.
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Resumdel projecte:
El projecte de servei a la comunitat amb els centres educatius està enfocat cap al foment de la cultura comunitària, l’educació ambiental i la sostenibilitat, a
través “del Camí” una ruta de senderisme que planteja un recorregut cultural, històric i paisatgístic per les terres de parla catalana.

Objectius:
·
·
·
·

Formació per a infants i joves a partir de 1 anys perquè esdevinguin “vetlladors” del poble.
Publicar articles sobre el valor del patrimoni cultural, social i natural de la localitat per part dels infants i joves.
Difusió del programa a diferents escoles i instituts de Catalunya.
Que els joves aprenguin el valor de l’entorn que els envolta i aprengui a cuidar-lo.

Actuacions previstes:
· Formació teòrica a l’institut Pla Marcell
· Organització de Caminades de senyalització d’un tram del Camí de Cardedeu
· Formació per la publicació de continguts a la “Camipedia”
· Elaboració d’un manual de formació tècnica
· Dossier i difusió a centres educatius locals i d’altres punts del país.
Impactes socials i ambientals:

· Creació d’un projecte de servei a la comunitat.
· Millorar la conscienciació ambiental dels joves.
· Ampliar coneixements sobre flora i fauna local entre els joves.
· Fomentar el senderisme i les pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
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Resumdel projecte:
El projecte ofereix una casa que té en propietat a persones i/o unitats de convivència, residents a Cardedeu, que tenen necessitats d’allotjament temporal per
motius econòmics, d’urgència social i/o que es vegin afectades per situacions especials o d’emergència derivades de la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge o
altres situacions similars.
Objectius:
·
·
·
·
·

Garantir l’ajut a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social i especialment aquelles en risc d’exclusió residencial.
Garantir l’aixopluc d’aquelles famílies que pateixen el desallotjament del seu habitatge habitual.
Oferir suport social i assessorar sobre els mitjans que els ajudin en la seva recuperació
Acompanyar de manera personalitzada a les famílies.
Afavorir la igualtat d’oportunitats dels infants que resideixen a la casa.

· Actuacions previstes:
· Adequar una habitació de la primera planta per a que els infants la puguin utilitzar com espai d’estudi, treball, etc.
· Adquirir taules d’escriptori i cadires.
· Adquirir 4 ordinadors portàtils que seran cedits en ús individual als infants i joves mentre resideixen a la casa.
· Establir un sistema de cessió d’ús i responsabilitat dels ordinadors amb les famílies beneficiàries.
Impactes socials i ambientals:

· Facilitar l’accés a les noves tecnologies dels infants i adolescents del municipi en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió residencial.
· Garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació i el lleure.
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Resumdel projecte:
El projecte contempla la impartició d’un taller de 3 mesos de duració per a les persones usuàries del “Centre de dia Les Teixidores” un servei per a gent gran
de titularitat municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, gestionat per l'empresa MAP Assessorament i Serveis S.L. , És un servei diürn d'assistència a les
activitats de la vida diària, concebut com un espai de vida que afavoreix l'autonomia i manté la persona gran en el seu entorn personal i familiar.
Objectius:
·
·
·
·

Ajuda a combatre la soledat i a reduir l’aïllament social que la gent gran pateix, i especialment durant la crisi de la COVID19.
Reforça l’autoestima de la gent gran, la seva salut emocional i també física.
Potencia l’autonomia, la memòria i la cohesió.
Ofereix la cultura com a eina de transformació social a qui en té un accés limitat.

· Actuacions previstes:
· Impartició del taller de claqué per part de 2 artistes durant 3 mesos (10 sessions).
· Elaboració d’un vídeo resum dels tallers.
· Actuació oberta a la sessió final del taller per a totes les persones usuàries del centre.
Impactes socials i ambientals:
· Lluitar contra la soledat i reducció de l’aïllament social de les persones grans, agreujat pel context de pandèmia de la COVID19.
· Millora de la salut emocional i física de les persones participants.
· Ampliar les possibilitats de treball del sector de la dansa.
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Resumdel projecte:
El projecte pretén introduir i potenciar les habilitats digitals en persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de la salut mental amb l’objectiu d’avançar
en el foment de la seva autonomia i inclusió, per tal que puguin dur una vida independent i normalitzada en el seu propi habitatge.

Objectius:
· Adquirir equips digitals per a les persones beneficiàries de la fundació.
· Formar a les persones beneficiàries en noves tecnologies per tal que aquestes persones puguin utilitzar aquests equips digitals i els hi siguin útils en el
seu dia a dia.
· Vetllar pel dret a l’accés a la tecnologia de les persones usuàries.
· Actuacions previstes:
· Adquisició de 25 tauletes digitals.
· Impartició de formacions en habilitats digitals per a les persones beneficiàries de la Fundació.
Impactes socials i ambientals:

·
·
·
·
·

Sumar habilitats digitals entre les persones beneficiàries de la Fundació.
Augmentar la seva autonomia i la seva qualitat de vida.
Garantir el dret a l’accés a la tecnologia.
Millorar les seves opcions d’inclusió laboral.
Alliberar noves places a les residències de la Fundació perquè hi puguin accedir noves persones.

Criteris de valoració
Es poden presentar els projectes amb les següents característique ordenats de major a menor:

Criteris de puntuació:
Criteri 1: Projectes que estiguin relacionats amb el mercat de l’habitatge. (Intervencions en habitatges de
persones que formen part de col·lectius en risc d'exclusió social) 4 punts
Criteri 2: Projectes dirigits a pal·liar l’impacte de la crisi de la COVID1 en col·lectius de persones vulnerables o en
risc d’exclusió social. (Suport per cobrir necessitats essencials, com l’accés a l’habitatge, l’alimentació, l’educació,
accés a subministraments bàsics, etc). 3 punts
Criteri 3: Altres projectes: 2 punts
- Projectes que tinguin per objecte fomentar l’educació ambiental i sostenibilitat (primària, ESO i batxillerat).
- Projectes que tinguin per objecte fomentar l’educació en economies alternatives (Economia Social i Solidària,
Economia del Bé Comú, Economia Feminista, projectes d’autogestió, etc).
-Projectes relacionats amb la innovació en sostenibilitat i l’economia circular.

A més també es té en compte:
Criteri 4: Potencial impacte social i ambiental del projecte. Puntuació de 1 al 4 (major impacte 4 menor 1)
Criteri 5: Alineació amb l’estratègia d’acció social d’Omplim. Puntuació de 1 al 4 (major alineació 4 menor 1)

