
PROPOSTES ACCEPTADES DISTRICTE 5

PROCÉS PARTICIATIU AMB TU, FEM UN BARRI MILLOR. PER UNA CIUTAT SALUDABLE 1

Proposant Titol Proposta Descripció de la proposta Districte Resultat comprovació requisits 
bàsics

Xavier Canvi de doble sentit a únic

A dia d'avui el passatge Can Colomer és de doble sentit de circulació amb estacionament a ambdues bandes. Aquest fet del doble estacionament dificulta per 
una banda la circulació de dos vehicles, ja que el vial no té la suficient amplada. Per altra banda es perd seguretat de cara als vianants i en els creuaments amb 
els altres carrers s'intensifica el perill de col·lisió. També a nivell de circulació de vehicles al carrer Terque hi ha una illa enjardinada amb diferents trams i que 
dóna la possibilitat de poder fer el gir, però està prohibit, obligant a anar fins el carrer de Marià Benlliure per a realitzar el canvi de sentit. Raó per la que varis 
vehicles no ho fan, posant en perill a altres vehicles ja que la infracció suposa circular en direcció contrària per evitar fer tot el trajecte. Gràcies.

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

José María Seguretat vial pel vianants a Plaça Lluís 
Companys

Dins de la plaça Lluís Companys juguen nens i no tant nens, a basquet i a FUTBOL. Ocupan tot l espai i no pots dir res ni atravessar la plaça sense perill d un 
cop de pilota. Proposta.: Delimitar amb una simple ratlla a terra i uns icones de vianants una franja d un metre i mig al costat més extern de la plaça. Així els 
jugadors sabrien quan la pilota és fora de joc i també respectarien als vianants que passen per allà ja que en aquesta plaça no hi ha borera entre el radar i les 
palmeres

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Eduard Jornada de Plogging

Com ja sabreu, el Plogging es una combinació de trotar/córrer i recollir deixalles que es troben per l’espai on es desenvolupa l’activitat. És una modalitat cada 
cop més coneguda i més estesa al nostre territori. Amb aquest procés participatiu, he vist la possibilitat de fer una jornada, sigui jornada o cursa, amb modalitat 
de plogging pel Pla del Bon Aire, al Districte 5. Soc corredor habitual de muntanya i entreno molt per tot aquesta zona de camps, i es una zona que està molt 
bruta i te molta deixalla pel terra, inclòs la primera presa de contacte amb la muntanya cap on està el Leitat o el Parc Audiovisual, i crec que s’hauria de fer algo 
per deixar la natura al seu estat natural, neta! El desenvolupament seria: 1. Per equips de quatre persones. 2. Per temps o circuit marcat: 2.1. Per temps, donar 
un límit de temps i l’equip que reculli més deixalles serà l’equip vencedor. 2.2. Per circuit marcat, recollida de deixalles alhora que es segueix un traçat. Es 
comptabilitzarà (mitjançant un barem) l’equip que arribi abans, però també el que més deixalles reculli, així que el fet d’arribar primer no significa ser el 
guanyador. Amb aquesta activitat es promou, l’entorn, medi ambient i sostenibilitat i a més a més, la vida activa i saludable, dos punts de la proposta de Barris 
més saludables

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Carlota Menéndez 
Plans

Valors per una bona convivència, una 
bona veïna i un bon veí

Afecta als barris del districte 5, a tots, doncs la meva proposta consisteix en desenvolupar un pla d'acció per a transmetre a tots els veïns i veïnes el què és un 
comportament cívic, i per tant, el que cal fer, com a ciutadà, per facilitar una bona convivència, que convertirà al districte, als barris i als carrers en llocs millors i 
més nets. La meva idea es treballar conjuntament amb totes les escoles del districte 5, o aquelles que vulguin, i dissenyar un pla de treball que es desenvoluparà 
a l'escola però que no es quedarà dins de l'escola, sortirà al carrer per a que tothom vegi el que es fa i a més a més, es posi en evidència el que es pot 
considerar un valor cívic i el que no. Hi ha molts aspectes del comportament al carrer que cal millorar, aquesta millora només pot arribar a partir de la presa de 
consciència del que està bé i del que està malament. Proposo dissenyar propostes per a treballar a les escoles i instituts i vull que aquestes surtin al carrer. Per 
exemple, cal educar en la gestió dels nostres residus, cal explicar el que es pot fer i el que no i per a fer-ho, es poden recollir en fotografies accions incíviques i 
després penjar-les al carrer. A l'IES Can Roca van fer una acció similar i les fotos les van penjar pels arbres de l'avinguda Bejar (nacions unides) i tothom va 
prendre nota del que es denunciava, el mateix que es fa amb el maltractament envers les dones. Jo em vaig adonar de les fotos i les vaig mirar, ho vaig trobar 
molt enginyós. Cal mostrar als ciutadans el que és correcte i el que no, el que es pot i el que no. salutacions

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Alberto Hernández
Pacificación de la calle Alcoi (zona 
Enxaneta: entre Jocs Olimpics y 
Sometent Castella)

Durante varias horas al día la calle Alcoi se corta entre las calles Jocs Olímpics i Sometent Castella para facilitar la entrada y salida de las niñas y niños que 
asisten a la Escola Enxaneta. Mi propuesta consiste en 'pacificar' este tramo de calle, impidiendo el acceso de vehículos no autorizados (salvo carga/descarga y 
residentes) a este tramo de la calle e impidiendo también el aparcamiento en superficie durante todo el día (y no solo en las horas de entrada/salida del colegio). 
Se puede 'pacificar' este tramo de calle con una inversión mínima colocando señales y pintando el suelo, similar a como se ha hecho en otras ciudades como 
Barcelona. También se podrían señalizar en el suelo algunos juegos infantiles. La afectación al tráfico no debería ser muy alta, ya que este tramo de la calle 
Alcoi se encuentra muy próximo a vías de alta capacidad como la avenida Béjar o la calle Voluntaris.

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Alberto Hernández Pacificación de la calle Plaça de Can 
Roca

Desde mi punto de vista, la Plaça de Can Roca y el Passeig Lluís Muncunill tienen una pequeña anomalía: una calle llamada como la propia plaza: "Carrer Plaça 
de Can Roca". En esta calle se permite el tráfico de vehículos, a diferencia de lo que pasa con el paseo Lluís Muncunill o con la calle de Rafael Benet, que 
también es peatonal (solo se permite el acceso a los residentes). Mi propuesta es restringir el acceso a vehículos en la calle "Carrer Plaça de Can Roca", 
permitiendo el acceso únicamente a residentes. Además no se requeriría prácticamente inversión, ya que el propio asfalto tiene continuidad con el paseo Lluís 
Muncunill (donde hay tramos completamente peatonales que están asfaltados). Es decir, la continuidad con la trama urbana actual está prácticamente 
garantizada. La afectación al tráfico no debería ser muy alta, ya que se encuentra muy próxima a vías de alta capacidad como la avenida Béjar, la calle 
Voluntaris o la avenida Abat Marcet.

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Antoni Pardo Amores Àrea Comercial Can Colomer-Poble Nou

A raíz de la construcción de la nueva avenida de Les Arts, y una futura reactivación próxima de la urbanización del sector Can Colomer, me gustaría proponer 
que el ayuntamiento iniciara una iniciativa para proponerles a las promotoras inmobiliarias espacios comerciales en los nuevos y futuros bloques de vivienda 
bajo el régimen, en algunos casos de protección oficial, para jóvenes emprendedores con pocos recursos pero con grandes proyectos que ayuden a revitalizar la 
zona, pués para reactivar nuestra ciudad, debemos ofrecer una mayor oferta de ocio, por tanto como alternativa en caso de no llegar a posibilitar tal iniciativa, 
almenos tener grandes espacios verdes con atracciones temporales (circos, exposiciones por ejemplo) para la actividad familiar de la zona, pués somos un 
barrio con muchas familias con niños y perros, por tanto una zona, que necesita de vida, bienestar y ocio para que nuestra calidad de vida mejore.

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Conxa M Taller semanal de rutinas de ejercicios 
físicos para personas mayores

Que el Ayuntamiento organice en el centro cívico de Pueblo Nuevo un taller para que podamos hacer rutinas de ejercicios físicos para persona mayores. Hace 
años este curso lo hacía la asociación de vecinos en la sala grande. Es una actividad que se puede hacer de forma sencilla con una silla por ejemplo. También 
podrían organizar salidas para andar hacia el sanatorio y nos podríamos relacionar entre nosotras y quedar en grupo otros días. Mejoraría nuestra salud y 
conoceríamos gente del barrio. Que informen a la gente mayor del barrio para que se apunten.

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Manel Rodriguez Patis Oberts Escola La Roda Tot L'Any

El parc d'Andalusia i Parc del Pla de la font l'apotecari es una zona molt gran on molts nens/es van a jugar. Estaria molt be oferir-los unes pistes de basquet i 
futbol per fomentar l'esport en els nens/es. Nosaltres tenim pilotes de basquet i futbol i aprop no hi han pistes publiques perque hi jugin els nens. Tampoc n'hi ha 
al parc del Nord, ni Vallparadis, ni plaça vicenç ferrer, ni plaça Rosa Mora... A l'estiu, els coles de patis oberts estan molt a les rodalies i agafen lluny per anar i 
tornar per una estona. Lo mes aprop es el pati de L'Anaspa. Idealment crec que estaria be instalar al parc unes canastes i porteries, hi ha molt d'espai per posar-
n'hi, pero si no pot ser, al menys obrir el pati de l' escola la Roda tot l'any els caps de setmana.

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva
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Francesc Gomez Millorar la seguretat als barris
Posar en marxa les patrulles de policia municipal de barri a peu. Això significaria que un binomi hauria de patrullar durant el dia pel barri. Hauria d'haver-hi 
diversos binomis per fer aquesta tasca. La funció dels binomis seria donar seguretat al barri i també avisar de les situacions de bruticia que hi ha als barris 
(contenidors plens, deixalles de grans dimensions a terra, mobles, papereres en mal estat, etc). Es demana fer una prova pilot al barri de Sant Pere.

Districte 5 Passa a Construcció Col.
lectiva

Afaenxaneta Terrassa Salut mental i esport

Sabem que l’activitat física influeix positivament tant en l’aspecte físic com mental de les persones. Sentir-nos millor, reduir el nostre nivell d’estres, angoixa o ira, 
gaudir, trobar gent amb qui compartir aficions, superar-nos,…… Aquest són alguns dels exemples pels que pensem que és tant important fer esport. I ens 
agradaria apropar aquesta visió al nostre districte, podent oferir unes xerrades sobre “salut mental i esport” prèvies a unes jornades esportives. En el repte de 
mantenir els infants i adolescents actius en una situació com l’actual, de potenciar i fomentar la pràctica d’exercici físic en l’àmbit familiar, (aprofitant per exemple 
l’entorn natural per fer sortides), i d’insistir també en la importància de l’activitat física en els nostres avis, ens agradaria que es proposessin jornades esportives 
als centres del nostre districte i a l’entorn proper.

Districte 5 Passa a construcció col.
lectiva

Afaenxaneta Terrassa Jornades sobre educació sexual

L’interès per l’educació sexual creix. I creix des de les etapes més primerenques de la vida fins a les edats més avançades. I necessitem eines per enfrontar-
nos-hi a aquest interès. Ens agradaria que es preparés un cicle de xerrades adreçat als diferents col·lectius del barri, on poder parlar de menstruació, 
masturbació, primera ejaculació, canvis físics, pornografia, identitat, orientació sexual, plaer, consentiment, prevenció, sexisme, homofòbia, rols de gènere, sexe i 
embaràs, sexe i lactància, apetència sexual, menopausa, sexe després dels 65,..... i tots aquells altres dubtes que puguin sorgir. Seria una proposta de xerrades 
en diferents centres del districte.

Districte 5 Passa a construcció col.
lectiva

Afaenxaneta Terrassa Fem esmorzars i sopars saludables

Dubtes i debats sorgeixen cada dia als xats de les famílies de la nostra escola i l’alimentació ha passat a ser el tema més habitual en aquestes converses. Pa...
integral o blanc?, kèfir...per infants de 0 a 6 anys per esmorzar?, xocolata...del 85% o de quin tipus?, fruita sencera o sucs naturals fets a casa?, quina necessitat 
de proteïna diària requerim?, quins aliments porten sucres “amagat”? A l’escola Enxaneta la demanda de places de menjador és bastant elevada. Així, són 
moltes les famílies que cada dia han de pensar-hi i esforçar-se per poder oferir un esmorzar i un sopar saludable i equilibrat als seus fills i a les seves filles. La 
proposta voldria conscienciar sobre la necessitat de menjar de manera saludable, oferir recursos sobre nutrició, i eines per elaborar un menú mensual d’
esmorzars i sopars saludables.

Districte 5 Passa a construcció col.
lectiva

Francesc Gomez Objectiu Terrassa neta

La ciutat es troba molt bruta, en especial les zones dels contenidors de brossa. Caldria fer-la més sovint i netejar de forma adequada les zones dels contenidors 
si cal amb aigua a pressió el que es consideri convenient. Actualment moltes zones al voltant dels contenidors són perilloses per la salut de tots i totes i en 
especial pels infants que es poden contaminar o fer mal amb les deixalles que hi ha al costat dels contenidors. Proposo que es faci una prova pilot al barri de 
Sant Pere de Terrassa, al districte 5. La segona proposta vinculada a Terrassa neta seria la col·locació de papereres en totes les cruïlles. El terra està molt brut i 
falten papereres a les cruïlles de la ciutat. Es podria començar per una prova pilot al Barri de Sant Pere de Terrassa. La tercera idea es vetllar per a que els 
propietaris de gossos recullin les "caques" dels animals i mullin bé les pixarades per evitar la concentració i que es deteriori el mobiliari públic. En aquest sentit 
l'ajuntament ha de col.laborar en el tema i facilitar que la ciutat es troba neta. Actualment molts postes subministraadors de bosses per recollir els excrements 
dels animals es troben trencats o quasi estan vuits sempre. Es demana de forma URGENT revisar tots els "postes" subministradors de bosses per recollir "les 
caques" dels animals , reparar els que estiguin trencats, ampliar allà on sigui necessari, etc i també aplicar de forma estricta les ordenances municipals en el cas 
d'infracció en aquests temes. Aquesta proposta s'hauria d'aplicar a tota la ciutat. Es proposa de forma immediata al districte 5. Només cal veure al Parc de la 
Rosa Mora, a Sant Pere, un sol subminsitrador i trencat en el 50% des de fa molt temps. Es demana que les brigades municipals actuïn i informin a qui pertoqui 
per a la repació d'aquest mobiliari.

Districte 5 Passa a construcció col.
lectiva

Miquel A. S. Gossos en convivència harmònica

Propostes: 1) Organització de tallers formatius per a propietaris de gossos per assolir coneixements bàsics per a una tinença responsable de mascotes. 2)- 
Posada en funcionament de zones d’ús compartit on els gossos puguin estar-hi sense corretja. La tinença de gossos pot aportar beneficis físics i psicològics als 
seus propietaris: pot ajudar a desenvolupar una vida més activa i saludable i reforçar xarxes comunitàries entre veïns que comparteixen espais de lleure amb les 
seves mascotes. L’increment en la població de gossos a la ciutat, però, suposa reptes importants: la responsabilitat dels propietaris per garantir el seu benestar i 
la seva correcta socialització, d'una banda, i la responsabilitat de la ciutat per tal de proveir d’espais segurs, còmodes i accessibles. Aquesta proposta vol iniciar 
un procés per incrementar el nombre d’espais on els gossos puguin passejar i jugar de forma lliure i segura mitjançant l’establiment de “Zones d’ús compartit”, 
repartides per tots els barris de la ciutat que en determinades franges horàries podrien ser usades per gossos sense lligar i sota la supervisió dels seus 
propietaris. A tall d’exemple, en el barri de Sant Pere, la plaça Rosa Mora o diversos espais del parc del Nord serien possibles "Zones d'ús compartit". Per a un 
ús responsable i segur d’aquests espais cal garantir que gossos i propietaris tenen un comportament adient, garantint que els gossos estan socialitzats 
correctament i són capaços de complir un conjunt d’ordres bàsiques. Per això, es proposa la realització de tallers formatius per a gossos i propietaris per garantir 
aquesta tinença responsable. Aquells gossos i propietaris que superessin favorablement aquests tallers obtindrien un certificat de “tinença responsable”, que els 
habilitaria per usar les “Zones d’ús compartit”.

Districte 5 Passa a construcció col.
lectiva


