
Propostes prioritzades al Consell Municipal del Districte 1

1. Campanya informativa sobre la nova senyalització i les illes de Vianants  
2. Creació  d’horts comunitaris en espais municipals  
3. Habilitar espais per la pràctica esportiva lliure  
4. Fer visites guiades al Campus universitari  
5. Reducció de plàstic d’un sol ús al mercat  
6. Caminades i sortides per l’antic terme de l’Antic Poble de Sant Pere  
7. Noms de les cases de l’Antic Poble de Sant Pere  
8. Exhibicions de diferents modalitats de dansa en espais públics  
9. Augment d’activitats culturals i d’oci amb obertura dels centres cívics els caps de   

setmana
10. Accions per tenir cura del descans dels veïns i veïnes  
11. Campanya de sensibilització d’incendis forestals i oficis tradicionals  
12. Seguiment de la presència del xot (Otus scops) als parcs de la ciutat  
13. Reducció de la circulació d’autobusos i vehicles de motor al centre  
14. Fer obres escèniques per les persones del barri  
15. Fira de manualitats participativa i creativa  
16. Jocs de Taula a l’Antic Poble de Sant Pere  
17. Promocionar l’ús del català  
18. Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal  
19. Campanya de conscienciació: Les burilles no són llavors  
20. Integrar i cohesionar la població nouvinguda  



Campanya informativa sobre la nova senyalització i les illes de Vianants  (9 vots - 
22,5%)
Descripció:
Fer una campanya informativa efectiva sobre la nova senyalització del centre i la illa de 
vianants. Cal explicar les noves senyalitzacions en l’àmbit de les escoles on fins ara no 
s’ha fet res així com sensibilitzar sobre el bon ús dels patinets i les bicicletes. Tot i que 
s’han fet algunes accions de senyalització es consideren insuficients.

Torna amunt

Creació  d’horts comunitaris en espais municipals  (7 vots - 17,5%)
Descripció: 
Habilitar horts comunitaris en espais lliures que permetin conrear un hort i que sigui cuidat
per veïns o veïnes interessats i serveixi per fomentar les relacions entre persones. Per 
exemple un d’aquest espais seria al carrer Ricard Wagner al cementiri vell on hi ha un 
espai de terra abandonat. La proposta seria començar per aquest espai però poder 
estendre-la a altres espais del districte. Es tracta d’una proposta que encaixa amb el 
programa Conreant Terrassa nascut l’any 2013 per impulsar i facilitar la creació d’una 
xarxa ciutadana d’espais verds, sostenibles des d’un punt de vista social i agronòmic. 

Torna amunt

Habilitar espais per la pràctica esportiva lliure (7 vots - 17,5%)
Descripció:
Habilitar espais per la pràctica esportiva lliure (bàsquet, futbol, etc ) ja sigui habilitant 
espais al carrer o bé obrint els patis de les escoles els caps de setmana tal i com es fa a 
l’escola Lanaspa.

Torna amunt

Fer visites guiades al Campus universitari (5 vots- 12,5%)
Descripció:
Realitzar visites guiades al Campus universitari per donar a conèixer i fer difusió de la 
tasca que es desenvolupa i conèixer en profunditat aquesta part del barri. Recentment ja 
s’han organitzat un parell de visites guiades per part de l’Associació del Barri del 
Cementiri vell i es podria tornar a fer. Temps enrere aquesta ruta formava part del 
programa de visites del servei de turisme i es podria tornar a incloure.  

Torna amunt

Reducció de plàstic d’un sol ús al mercat (4 vots - 10%)
Descripció:
Fer accions reiterades i permanents per conscienciar sobre la importància de reduir els 
plàstics d’un sol us al mercat. Es podria promoure que les mateixes parades facilitin 
envasos reciclables  o promoure programes de punts per obtenir regals si es va a comprar
amb envasos o bosses pròpies.  

Torna amunt

Caminades i sortides per l’antic terme de l’Antic Poble de Sant Pere  (2 vots - 5% )
Descripció:
Fer excursions a diferents punts de l’antic Poble de Sant Pere. Els veïns i veïnes de l’Antic
Poble de Sant Pere s’agrupaven per fer excursions  per l’ampli terme de Sant Pere. 
L’interès per un lloc concret podia ser pel medi natural, cultural, arquitectònic, religiós o 
esportiu. Durant l’excursió i a l’hora de l’esmorzar un expert pot explicar quelcom del lloc i 



la seva evolució. També es podrien organitzar trobades a les fonts de la zona. Allà s’hi 
portaria una mica de berenar i beguda i una persona convidada pot explicar alguna cosa 
sobre un tema determinat.  

Torna amunt

Noms de les cases de l’Antic Poble de Sant Pere (2 vots - 5%) 
Descripció:
Entrevistar uns 15 avis i àvies de l’Antic Poble de Sant Pere per obtenir informació sobre 
l’origen dels noms, activitats i anècdotes lligades a les cases. Les entrevistes serien 
enregistrades audiovisualment. Es consultaria documentació conservada a l’Arxiu Històric 
de Terrassa, a fons notarials, fons de l’Ajuntament de Sant Pere, fons privats, etc per 
esbrinar quan es van construir les cases i qui les va habitar per tal de poder confirmar els 
noms de les cases i també per intentar entendre per què hi ha zones del barri en que les 
cases no tenen nom històric. Entre les entrevistes realitzades i la documentació 
consultada s’organitzaria la informació i s’escriuria un opuscle  que la reculli. En una 
segona fase es podria publicar aquesta monografia.     

Torna amunt

Exhibicions de diferents modalitats de dansa en espais públics  (2 vots - 5%)
Descripció:
Realitzar exhibicions de dansa en espais públics com ara la Plaça dels Drets humans i la 
Plaça del Celler . Es podria encabir en el projecte Terrassa Ciutat de la Dansa compartit 
amb Factoria Cultural i amb la participació de la Federació d’escoles de dansa de 
Terrassa.

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. Es podria valorar fer alguna prova pilot de 
programació en col·laboració amb les entitats

Torna amunt

Accions per tenir cura del descans dels veïns i veïnes (0 vots)
Descripció:
Impulsar diverses accions per reduir el soroll i garantir el descans dels veïns i veïnes. Per 
exemple impulsar una campanya especifica per controlar el soroll de motocicletes, 
campanyes de conscienciació sobre soroll i respecte  o mesures especifiques com la 
reubicació de la bateria de contenidors situada al carrer Vallparadís  i carrer Urquinaona 
davant de la Facultat d’òptica que actua com element de ressonància i amplifica  tots els 
sorolls del carrer. També caldria revisar els horaris de recollida dels residus ja que sovint 
ho fan a altes hores de la matinada.

Torna amunt



Campanya de sensibilització d’incendis forestals i oficis tradicionals (0 vots)
Descripció:
Campanya o jornades de sensibilització en la qual es presenti el bosc i els camps, no 
només com un lloc de lleure, sinó també com uns indrets vius econòmicament i rics en 
biodiversitat. L'esdeveniment podria comptar amb una mostra d'oficis tradicionals, tot 
destacant-ne la importància de cada un d'ells i on la persona que visita ho pugui conèixer 
a través d'algun taller. A més, per revitalitzar aquests oficis es podria celebrar al mateix 
temps una fira de productes, ja fossin forestals (llenya, mobles, ...) o agroramaders (mel, 
formatges, ...). Paral·lelament, a l'acte també es pot destinar un espai que tracti l'ecologia 
del foc, mostrant el seu comportament i on s'expliquin els reptes als quals s'enfronten els 
boscos i la societat en el nou paradigma dels incendis de 6a generació.

Torna amunt

Seguiment de la presència del xot (Otus scops) als parcs de la ciutat (0 vots)
Descripció:
La proposta és un projecte de ciència ciutadana oberta a tothom enfocada a conèixer la 
distribució d’aquest rapinyaire nocturn a la nostra ciutat. Tot i que és principalment 
migrador (passa l'estiu aquí), en punts del litoral és resident durant tot l'any. A Terrassa s'hi
pot escoltar el seu cant, almenys, durant les nits de primavera, estiu i part de tardor. El fet 
que el cant del xot sigui fàcilment identificable, i que es pugui trobar als parcs urbans, 
permet que qualsevol persona hi pugui participar. El fet de conèixer la seva distribució pot 
servir per aplicar mesures que afavoreixin la seva presència als parcs i augmentar la 
biodiversitat de la ciutat. A més, al ser una espècie que s'alimenta d'insectes o petits 
mamífers, es pot considerar un bon regulador biològic de plagues.

Torna amunt

Reducció de la circulació d’autobusos i vehicles de motor al centre (0 vots)
Descripció:
Restringir la circulació a veïns als carrers Nord i Societat i als carrers Sant Antoni i Mas 
Adei  i  traslladar les 7 línies de busos que circulen actualment al carrer Salmeron, per 
anar de Renfe a Mútua i, al carrer Prat de la Riba per anar de Mútua a Renfe. Amb 
aquesta solució es donaria compliment a la normativa Europea i als acords aprovats 
respecte les zones de baixes emissions del centre, a més d'evitar els danys a la salut 
(problemes respiratoris, sorolls, risc d'accidents) i als nostres béns (brutícia a les façanes, 
residus negres a les portes, finestres, persianes, etc).

Torna amunt

Fer obres escèniques per les persones del barri (0 vots)
Descripció:
A la primavera realitzar obres escèniques, amb les companyies que assagen a les 
associacions de veïns i veïnes (cinc companyies). Aquestes obres es podrien realitzar al 
Casal del Centre (Centre Cívic), a l’Auditoria de Terrassa i al Parc Vallparadís.. Caldria 
aprofitar el circuit Escenes locals a través del qual es poden programar obres en diferents 
equipaments de la ciutat.

Torna amunt



Fira de manualitats participativa i creativa (0 vots)
Descripció:
Organitzar al recinte firal una fira de manualitats participativa (a l’estil de la Handmade de 
Barcelona o la Creativa de l’Hospitalet) . Si  s’enfoca i publicita bé  i es programa al 2n 
trimestre del l'any podria atraure moltes persones a conèixer la nostra ciutat, amb el 
conseqüent benefici per als negocis locals (sobretot restauració). També podria ser 
interessant, sobretot a causa del tema COVID, que fins i tot pogués tenir diversos punts 
per la ciutat, el que faria que les persones assistents visitessin zones emblemàtiques. Per 
exemple tallers a l'aire lliure a Vallparadis, la plaça Vella, o les diferents i places que hi ha 
a la nostra ciutat. La proposta podria ser important a nivell de visibilitat, Turisme i Comerç. 
També es podrien organitzar altres activitats per potenciar la Fira de Terrassa

Torna amunt

Jocs de Taula a l’Antic Poble de Sant Pere (0 vots)
Descripció:
Establir trobades quinzenals per a ensenyar jocs i jugar amb jocs de taula. Els jocs de 
taula permeten interactuar entre la gent, compartir, parlar, practicar estratègies, evidenciar
habilitats i diferents maneres d’actuar. Tenen efectes positius entre les persones que els 
practiquen, eviten l'aïllament i potencien la interacció entre persones, compartint 
sentiments i sensacions, fomenten la memorització i l'atenció, així com la planificació, 
l’organització, l'agilitat mental i la imaginació. S’organitzaria conjuntament entre 
l’Associació de Veïns i el Casal de Sant Pere. Es faria alternativament a les dependències 
de les dues entitats. Es publicitaria i es donaria a conèixer al barri.

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

Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal (0 vots)
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.

Torna amunt



Campanya de conscienciació: Les burilles no són llavors (0 vots)
Descripció:
Impulsar una campanya per la conscienciació i la conservació del medi ambient i una 
ciutat neta. Es desenvoluparia mitjançant activitats educatives, de neteja, control així com 
facilitar punts on poder llençar les cigarretes.

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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