
Propostes prioritzades al Consell Municipal del Districte 5

1. Millorar la seguretat als barris  
2. Patis oberts a l’Escola de la Roda  
3. Millorar la seguretat vial per vianants a la Plaça Lluís Companys  
4. Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes  
5. Millora de la neteja  (Terrassa neta)  
6. Jornada de plogging  
7. Gossos en convivència harmònica  
8. Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de   

setmana
9. Esmorzars i sopars saludables  
10.Taller setmanal de rutines d’exercicis físics per a persones grans  
11. Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal  
12.Accions per promoure valors per una bona convivència  
13.Jornades sobre educació sexual  
14.Fer de sentit únic de circulació el passatge Can Colomer  
15.Pacificació del carrer Alcoi, el carrer Plaça de Can Roca i el passeig Lluís Muncunill  
16.Salut mental i esport  
17.Àrea comercial Can Colomer  
18.Promocionar l’ús del català  
19. Integrar i cohesionar la població nouvinguda  



Millorar la seguretat als barris (7 Vots- 17,5%)
Descripció:
Posar en marxa les patrulles de policia municipal de barri a peu. Això significaria que un 
binomi hauria de patrullar durant el dia, tarda i nit  pel barri. Hauria d'haver-hi diversos 
binomis per fer aquesta tasca. La funció dels binomis seria donar seguretat als barris. Es 
demana fer una prova pilot al barri de Sant Pere.

Torna amunt

Patis oberts a l’Escola de la Roda (7 Vots- 17,5 %) 
Descripció:
Obrir els patis de l’Escola de la Roda tot l’any per oferir pistes de basquet i futbol d’accés 
lliure. Hi ha zones com el parc d'Andalusia, Parc del Pla de la font l'apotecari, parc del 
Nord, Vallaparadís, plaça Vicenç Ferrer, o plaça Rosa on molts nens/es van a jugar però 
manquen espais de joc esportiu. A l'estiu, les escoles que formen part del projecte de patis
oberts estan molt a les rodalies i es troben lluny per anar i tornar per una estona. 
Idealment estaria be instal·lar al parc unes cistelles i porteries, hi ha molt d'espai per 
posar-n'hi, però si no fos possible, es proposa obrir el pati de l' escola la Roda tot l'any els 
caps de setmana. Es podria començar per aquesta escola i estendre l’obertura a altres 
centres educatius.

Torna amunt

Millorar la seguretat vial per vianants a la Plaça Lluís Companys (6 Vots- 15%)
Descripció:
Dins de la plaça Lluís Companys juguen nens, adolescents i joves a bàsquet i a futbol, 
ocupant d’aquesta manera tot l’espai. Els vianants que passen per allà no s’hi troben 
segurs, ja que no es pot travessar la plaça sense perill d’un cop de pilota. Es proposa 
delimitar algun sistema de separació física de manera que quedin millor delimitats els 
usos de la plaça així com situar elements de pintura  i senyalització explicant clarament 
els espais de vianants ( per exemple una franja d’un metre i mig al costat més extern de la
plaça i icones explicatives). 

Torna amunt

Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes (4 vots- 10%)
Descripció:
Desenvolupar una campanya, la qual tingui per objectiu sensibilitzar als terrassencs i 
terrassenques que els patinets i bicicletes no poden anar per vies peatonals, aceres o en 
contra direcció. També sobre altres conductes de risc, com és anar dues persones en un 
patinet, escoltant musica o parlant per telèfon.

Torna amunt



Millora de la neteja  (Terrassa neta) ( 4 vots- 10%)
Descripció:
Conjunt de mesures per facilitar que Terrassa sigui una ciutat més neta:• Netejar més 
sovint i de forma adequada les zones dels contenidors. Es proposa que es faci una prova 
pilot al barri de Sant Pere de Terrassa, al districte 5. •Col·locació de missatges a les 
papereres • Vetllar per a que els propietaris de gossos recullin els excrements dels 
animals i mullin bé el terra per evitar la que es deteriori el mobiliari públic. Revisar els 
subministradors de bosses, 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

Torna amunt

Jornada de plogging (3 vots- 7,5%)
Descripció:
El Plogging és 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. Es podria fer una jornada o cursa, amb modalitat de plogging pel Pla del 
Bon Aire. Es tracta d’una zona que està molt bruta i té molta deixalla pel terra, inclòs la 
primera presa de contacte amb la muntanya cap on està el Leitat o el Parc Audiovisual El 
desenvolupament seria en equips de quatre persones, per temps o circuit marcat (per 
temps, donar un límit de temps i l’equip que reculli més deixalles serà l’equip vencedor o 
per  circuit marcat, recollida de deixalles alhora que es segueix un traçat). Amb aquesta 
activitat es promou, l’entorn, medi ambient i sostenibilitat i a més a més, la vida activa i 
saludable. Encaixa amb el previst al Pla Director de l'Esport en la realització d'activitats al 
medi natural. És necessari que alguna entitat assumeixi la gestió pel que fa a la disposició
de monitoratge per planificació, preparació i realització de l'activitat. En aquest sentit, el 
Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa podria assumir tota aquesta tasca.

Torna amunt

Gossos en convivència harmònica (3 vots- 7,5%)
Descripció:
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. 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”.

Torna amunt



Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de 
setmana  (2 vots- 5%)
Descripció:
Els centres cívics podrien obrir els caps de setmana, oferint activitats com ara grups de 
criança a famílies amb infants petits, oferint una alternativa gratuïta a l'actual oci del jovent
amb diferents tipus d'activitats atractives i amateurs (corals, música, teatre, dansa, ioga..), 
activitats obertes a tota la ciutadania com grups de tricotatge o costura,  o  tallers de 
"Comunicació no violenta" per millorar les relacions interpersonals. Es podria organitzar 
una programació comunitària o d'activitats de les entitats usuàries dels equipaments, per 
al propi equipament / districte o inclús entre diferents equipaments i districtes en funció 
dels objectius que es pretenguessin assolir. Des d'Equipaments Cívics actualment només 
es gestionen els equipaments per tal que les entitats i/o serveis municipals puguin 
realitzar les seves activitats programades.. Es podria valorar fer alguna prova pilot de 
programació en col·laboració amb les entitats.

Torna amunt

Esmorzars i sopars saludables  (1 vot- 2,5 %)
Descripció:
Conscienciar sobre la necessitat de menjar de manera saludable, oferint recursos sobre 
nutrició, i eines per elaborar un menú mensual d’esmorzars i sopars saludables. 
Actualment el tema de l’alimentació és un tema recurrent que causa inquietud i interès per
part de les famílies. 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. Una societat saludable implica que la seva ciutadania es cuida. Es podria organitzar 
tallers de cuina per famílies que abordin tot el procés, des de la tria dels productes, la 
compra i  l’elaboració, i fer-ho en algun centre educatiu que tingui els espais adequats. 
També es podria estendre l’experiència d’alguns càterings escolars que  ofereixen 
propostes de sopars i esmorzars saludables en funció del dinar del migdia.

Torna amunt

Taller setmanal de rutines d’exercicis físics per a persones grans (1 vot- 2,5 %)
Descripció:
Es proposa que l’Ajuntament organitzi un taller perquè les persones grans puguin fer 
exercicis físics de manera freqüent al centre Cívic de Poble Nou. A part, aquest exercici 
físic es podria fer de manera estàtica a un equipament o organitzar sortides per caminar. 
Seria una activitat que afavoriria el benestar de les persones grans, ja que es mourien  i 
coneixerien a altres persones del barri.

Torna amunt

Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal ( 1 vot- 2,5 %)
Descripció:
Impulsar una estratègia que permeti posar en valor la tasca que fa el teixit associatiu de la
ciutat i millori la difusió dels seus projectes entre la ciutadania.  Es podria iniciar un treball 
comú de diagnosi i propostes sobre les necessitats, recursos i habilitats que tenen les 
entitats , amb l'objectiu de crear un projecte comú per visualitzar de forma estratègica 
l'activitat de les entitats (quins mitjans fan servir, si tenen persones a l'entitat que puguin 
gestionar-ho, com es pot compartir la informació, quines xarxes territorials o sectorials es 
poden aprofitar, com s'aprofiten les xarxes socials,  etc.). En l’estratègia comunicativa 
caldria tenir en compte diferents recursos:  L’Espai de les entitats , l’oferta formativa anual 
que s’ofereix a les entitats. l’agenda ciutadana, el paper dels mitjans de comunicació 



municipals , subvencions municipals, etc. També existeix el Canal Digital del D5 en el que 
qualsevol entitat del Districte 5 pot participar i fer difusió de la seva activitat.

Torna amunt

Accions per promoure valors per una bona convivència ( 1 vot- 2,5%)
Descripció:
La 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 ciutadania, per 
facilitar una bona convivència. Es proposa dissenyar propostes per a treballar a les 
escoles i instituts i que aquestes surtin al carrer, penjant fotos o cartells de les formacions,
els tallers i el que s’hi ha treballat La idea és 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. Es podria traslladar a la Taula Local 
d'ApS que lliga necessitats socials i possibles col·laboracions de l'alumnat a través de 
l'Aprenentatge Servei a primària i Servei Comunitari a Secundària.

Torna amunt

Jornades sobre educació sexual ( 0 vots)
Descripció:
Preparar un cicle de xerrades adreçat a població adulta i en especial a gent gran per 
parlar  de diversos temes d’educació sexual. Seria una proposta de xerrades en diferents 
centres del districte. Es podria fer en moments de mobilització del barri (Festes Majors) i 
fer-ho a través de dinamitzacions diferents a conferències ( teatralització,  de gent gran a 
gent gran)

Torna amunt

Fer de sentit únic de circulació el passatge Can Colomer  ( 0 vots)
Descripció:
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 dona 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. Entre Eduardo Marquina i 
Marià Benlliure tindria direcció Sud-Oest, i entre Eduardo Marquina i Castro del Río, 
direcció Nord-Est. No es modificaria el sentit actual del carrer Serón. La proposta implica 
modificar la senyalització horitzontal i vertical. El tram de carrer Eduard Marquina entre els
dos ramals de Terque seria bidireccional. Caldria acord amb l’AAVV ja que hi ha una 
afectació en la mobilitat quant als desplaçaments interns dels carrers. La modificació 
afavoreix que l’entrada al barri sigui pel carrer Eduardo Marquina i la sortida pels carrers 
Marià Benlliure i Serón-Castro del Río.

Torna amunt



Pacificació del carrer Alcoi, el carrer Plaça de Can Roca i el passeig Lluís Muncunill 
( 0 vots)
Descripció:
La proposta consisteix en consolidar la pacificació del carrer Alcoi entre els carrers Jocs 
Olímpics i Sometent Castella, impedint l’accés vehicles no autoritzats (excepte càrrega i 
descarrega i residents), impedint d’aquesta manera l’aparcament i circulació de vehicles. 
Aquest tall ja es fa ara durant les hores d’entrada i sortida, de les nenes i els nens de 
l’Escola Enxaneta. Es podria pintar el terra amb alguns jocs infantils, com per exemple, 
una xarranca. També es proposa restringir l’accés de vehicles al carrer “Plaça de Can 
Roca”, permetent l’accés únicament a residents. La inversió no hauria de ser 
especialment alta, ja que el propi asfalt té continuïtat amb el passeig Lluís Muncunill, on hi
ha trams que estan completament asfaltats per fer-los peatonals. L’afectació al tràfic no 
hauria de ser molt alta, ja que aquests carrers es troben molt propers a vies d’alta 
capacitat, com la avinguda Béjar o el carrer Voluntaris. Les propostes van en la línia del 
PMU. Ara bé, els processos de vianalització requereixen d’estudis previs per avaluar 
l’impacte del tall de carrer en la mobilitat de la zona, l’aparcament, etc. Així mateix, és 
necessari fer sessions de consulta i treball conjunt amb els veïns, la direcció de l’escola 
Enxaneta i la comunitat educativa  o el veïns per assolir una proposta de consens.

Torna amunt

Salut mental i esport ( 0 vots)
Descripció:
Organitzar jornades esportives al districte.  Es sap que l’activitat física influeix 
positivament tant en l’aspecte físic com mental de les persones. Sentir-nos millor, reduir el
nostre nivell d’estrès, angoixa o ira, gaudir, trobar gent amb qui compartir aficions, 
superar-nos, etc.  Seria positiu apropar aquesta visió al districte, podent oferir unes 
xerrades sobre “salut mental i esport” prèvies a unes jornades esportives. Serviria per 
mantenir els infants i adolescents actius en una situació com l’actual,  potenciar i fomentar
la pràctica d’exercici físic en l’àmbit familiar, (aprofitant per exemple l’entorn natural per fer
sortides), i fer activitat física amb les persones grans.

Torna amunt

Àrea comercial Can Colomer ( 0 vots)
Descripció:
Arrel de la construcció de la nova avinguda de Les Arts i una futura reactivació pròxima 
del sector Can Colomer, es proposa que l’Ajuntament promogui una iniciativa per proposar
a les promotores immobiliàries, espais comercials en els nous i futurs espais d’habitatge 
sota el règim, en alguns casos de protecció oficial, per a joves emprenedors amb poc 
recursos però amb projectes amb molt potencial que revitalitzarien la zona, ja que es 
tracta d’una zona on hi viu molta gent però falten recursos i serveis on passar el temps 
lliure, etc. 

Torna amunt



Promocionar l’ús del català (0 vots)
Descripció:
Impulsar diferents accions per promocionar l'ús del català en diferents àmbits: al comerç, 
(fer campanyes de formació pels comerciants); al cinema (establir una quota mínima, 
promoure versió original o traduïdes al català, reprendre sessions de cine fòrum en 
català), promocionar el lleure en català, concerts, teatre, titelles, circ, jocs de carrer, en 
competicions esportives, etc.

Torna amunt

Integrar i cohesionar la població nouvinguda (0 vots)
Descripció:
Impulsar accions que ajudin a integrar i cohesionar la població nouvinguda. Per exemple 
es poden oferir cursos gratuïts per donar a conèixer Catalunya, dirigits a qualsevol 
persona interessada amb el tema, impartits per professorat voluntari d’institut o mestres 
de primària en actiu o jubilats, etc . El Servei  de Ciutadania ja ofereix el Servei de primera
acollida per persones estrangeres arribades a la ciutat que consisteixen en 
l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el 
viure i treballar a Catalunya.

Torna amunt
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