
Propostes prioritzades al Consell Municipal del Districte 7

1. Campanya de conscienciació i millora de la neteja als barris  
2. Augment de les activitats culturals i d’oci amb l’obertura dels centres cívics el caps   

de setmana
3. Estudi de necessitats de la gent gran al Districte  
4. Campanya de conscienciació sobre la tinença d’animals en espais públics urbans  
5. Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes  
6. Millorar la seguretat policial  
7. Ampliar el projecte de patis oberts a Can Parellada  
8. Projectes fer fomentar la sensibilitat amb la natura  
9. Organitzar unes jornades de prevenció sobre els abusos en el consum de drogues  
10.Campanya de neteja del bosc de Serra Galliners  
11. Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal  
12.Construcció d’un espai per l’erradicació de tot tipus de violències masclistes. Punt   

Lila
13.Estudi sobre les minories ètniques i religioses a Can Parellada  
14.Bústia per retornar llibres a Can Parellada  
15.Accions de promoció de la salut sexual i afectiva a la ESO  
16. Integrar i cohesionar la població nouvinguda  
17.Promocionar l’ús del català  



Campanya de conscienciació i millora de la neteja als barris  (8 vots - 16,3%) 
Descripció:
Impulsar una campanya de conscienciació i accions de millora que serveixin per millorar la
neteja i la recollida de residus als barris. D’una banda cal impulsar accions de 
conscienciació ciutadana com ara una acció específica sobre les burilles de cigarretes (les
burilles no són llavors) o accions de conscienciació com ara pintar els embornals dels 
carrers amb el missatge “ el mar comença aquí”. Aquestes accions han de servir per 
conscienciar la ciutadania.D’una altra banda cal impulsar mesures concretes amb 
l’empresa encarregada de la recollida de residus per tal que millori la prestació del servei; 
millorant la neteja dels contenidors i augmentant la freqüència de buidat.

Torna amunt

Augment de les activitats culturals i d’oci amb l’obertura dels centres cívics el caps 
de setmana  (7 vots- 14,3 %)
Descripció:
L’obertura dels centres cívics els caps de setmana permetria oferir més activitats com ara 
la creació de grups de criança amb famílies amb infants petits, activitats d’oci atractives  
pel jovent o activitats o tallers oberts a tota la ciutadania. Actualment a les Fonts ja 
s’ofereix aquesta possibilitat i hi ha una gran oferta lúdica el cap de setmana. L’obertura 
dels casals el dissabte, facilitant un conserge, permetria que les entitats poguessin 
organitzar moltes més activitats.  

Torna amunt

Estudi de necessitats de la gent gran al Districte  (6 vots- 12,2 %)
Descripció:
Es proposa fer un estudi de les necessitats específiques que tenen les persones gran del 
Districte per tal d’impulsar accions que donin resposta  a aquestes necessitats. Aquest 
estudi hauria d’analitzar les situacions de soledat no desitjada, les necessitats en l’àmbit 
de la salut mental, l’atenció i visibiltzació de la gent gran  o les opcions d’oci i lleure que 
tenen al Districte.Caldria contactar amb el projecte Terrassa Compassiva i veure de quina 
manera es pot col·laborar.

Torna amunt

Campanya de conscienciació sobre la tinença d’animals en espais públics urbans (5
vots- 10,2%)
Descripció:
Impulsar una campanya de conscienciació per dur a terme una tinença responsable 
d’animals. Aquesta campanya hauria de posar l’accent en dur sempre els gossos lligats en
entorns urbans així com en la recollida d’excrements i neteja dels orins. Es podria estudiar
també la possibilitat d’impulsar un banc de DNA de gossos.

Torna amunt

Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes (4 vots - 8,17 %)
Descripció:
Fer una campanya amb l’objectiu de sensibilitzar entorn l’ús correcte dels patinets i 
bicicletes i en el fet que no poden anar per vies de vianants 

Torna amunt



Millorar la seguretat policial  (4 vots- 8,17 %)
Descripció:
Augmentar la presència policial als barris per tal que la ciutadania se senti més segura. 
Fer més recorreguts pels barris disseminats en horaris on la gent no està  a casa seva per
evitar robatoris en habitatges. Així mateix caldria millorar l’atenció que es dona a la gent 
gran quan vol fer una denuncia.

Torna amunt

Ampliar el projecte de patis oberts a Can Parellada (3 vots- 6,12 %)
Descripció:
Ampliar el projecte de patis oberts a les escoles de Can Parellada per tal de facilitar més 
espais oberts per la pràctica esportiva com ara basquet o futbol. Actualment l’AV Unitat i 
l’Atlètic Sant Joan organitzen l’obertura de les pistes del poliesportiu els caps de setmana 
de 10.00 a 21.00h però caldria ampliar les opcions així com donar a conèixer aquesta 
possibilitat.

Torna amunt

Projectes fer fomentar la sensibilitat amb la natura (3 vots- 6,12%)
Descripció:
Sensibilitzar les noves generacions sobre la importància de la natura, tenir-ne cura i 
estimar-la. Es podria fer un projecte d’iniciació a la vida vegetal creant planters amb 
espècies autòctones i replantant-la, per exemple a l’Anella verda.

Torna amunt

Organitzar unes jornades de prevenció sobre els abusos en el consum de drogues 
(2 vots – 4,1 %)
Descripció:
Impulsar unes jornades de prevenció sobre els abusos en el consum de drogues, ja siguin
legals o il·legals. En les jornades es podrien abordar aspectes educatius i emocionals i 
informar sobre els recursos i entitats de suport que hi ha a la ciutat.

Torna amunt

Campanya de neteja del bosc de Serra Galliners (2 vots- 4,1 %)
Descripció:
Fer una campanya de conscienciació i neteja del bosc de Serra Galliners a Can Parellada.
Aprofitar les iniciatives existents al territori com ara l’apadrinament de l’INS Egara o les 
sortides per fer neteges que organitza l’AFA del Cesc Aldea.

Torna amunt

Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal  (2 vots- 4,1 %)
Descripció:
Impulsar una estratègia que permeti posar en valor la tasca que fa el teixit associatiu del 
districte i millori la difusió dels seus projectes entre la ciutadania. En aquesta estratègia es
podria impulsar alguna col·laboració amb els joves de l’INS Egara perquè s’encarreguin o 
donin suport a la gestió de les xarxes socials de les entitats, així com acostar la formació 
adreçada a les entitats al districte fent-la descentralitzada i presencial a algun equipament 
del districte. En aquest suport associatiu caldria també facilitar l’accés als recursos i reduir
les tasques de gestió de les entitats.

Torna amunt



Construcció d’un espai per l’erradicació de tot tipus de violències masclistes. Punt 
Lila (2 vots- 4,1 %)
Descripció:
Arrel del treball iniciat el curs passat per l’alumnat de l’INS Egara , el Casal de la Dona i 
amb el compromís de diferents entitats del districte es proposa crear un espai feminista 
per l’erradicació de tot tipus de violència masclista. Aquest punt lila hauria d’esdevenir una
eina complementària que contribueixi a la sensibilització, detecció i derivació caps als 
recursos professionals encarregats d’atendre i acompanyar les dones víctimes de 
violència masclista

Torna amunt

Estudi sobre les minories ètniques i religioses a Can Parellada  (1 vot- 2,04 %)
Descripció:
Fer un estudi sobre les minories ètniques i religioses presents al barri de Can Parellada. 
Es podrien estudiar diferents paràmetres que contribueixin a millorar la seva acceptació i 
adaptació social i facilitin la seva plena integració. També es podria fer formació a les 
entitats de Can parellada  en temes d’igualtat de tracte i no discriminació per ajudar a 
aquesta integració.

Torna amunt

Bústia per retornar llibres a Can Parellada (0 vots)
Descripció:
Situar una bústia per retornar llibres al barri de Can parellada que sigui accessible els 7 
dies de la setmana i les 24 hores del dia. Es podria situar en algun dels centres escolars 
del barri. Actualment el Bibliopunt no cobreix les necessitats. Caldria facilitar el retorn en 
horari adequat a famílies que estudien o treballen.

Torna amunt

Accions de promoció de la salut sexual i afectiva a la ESO (0 vots)
Descripció:
Organitzar accions de promoció de la salut sexual i afectiva als instituts  a 4t de la ESO. 
Es podrien treballar diversos temes com els diferents mètodes anticonceptius, les 
malalties de transmissió sexual o com actuar davant d’un embaràs no desitjat , entre 
d’altres. Aquest tipus d’accions ja s’estan treballant i existeixen els programes Salut i 
Escola i de Consulta sexual jove.

Torna amunt

Integrar i cohesionar la població nouvinguda (0 vots)
Descripció:
Fer accions que ajudin a integrar i cohesionar la població nouvinguda, com ara cursos per 
donar a conèixer Catalunya, etc. impartir per professorat voluntari. Caldria tenir en comte 
el punt d’orientació social de l’Esplai de Can parellada així com el Servei de primera 
collida que ja organitza el Servei de Ciutadania.

Torna amunt

Promocionar l’ús del català (0 vots)
Descripció:
Fer accions per promocionar l’ús del català en diferents àmbits com el comerç, el cinema 
o el lleure .

Torna amunt
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