
PROPOSTES ACCEPTADES DE CIUTAT

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

Nuri Escudé Sensibilització patinets electrics i 
bicicletes

Fer una campanya i sensibilitzar als terrassencs i terrassenques que els patinets i bicicletes no poden anar per els llocs peatonals, aceres o en contra direcció. 
Ni anar dues persones en un patinet, i a sobre escoltant musica o parlant per telèfon. Districtes Passa a Construcció Col.

lectiva

Terrell Més activitats culturals i oci Fer més activitats culturals, activitats i d'oci als diferents centres cívics de la ciutat.. Districtes Passa a Construcció Col.
lectiva

Carme Obrir centres cívics caps de setmana

Els centres cívics podrien obrir també els caps de setmana. Podrien oferir activitats com grups de criança a famílies amb nens petits que no tenen gaires espais 
on socialitzar per manca d'espais adequats per la canalla. També oferir una alternativa gratuita a l'actual oci del jovent amb diferents tipus d'activitats atractives i 
amateurs (corals, música, teatre, dança, ioga..). Aquesta iniciativa podria estar inspirada a l'"Abierto hasta el amanecer" de la ciutat de Gijón. També s'hi podrien 
oferir activitats obertes a tota la ciutadania com grups de tricotatge, costura.. Per últim, penso que seria molt útil per tota la població de la ciutat per millorar les 
relacions interpersonals la realització de tallers de "Comunicació no violenta" basats en les idees del Marshall B. Rosenberg.

Districtes Passa a Construcció Col.
lectiva

Consell local per la 
Republica de 
Terrassa

Vetllar per l'ús del català

Promocionar l'ús del català al comerç, Fer campanyes de formació pels comerciants perquè desenvolupin la seva tasca en català. Al cinema Catalunya: 1) 
Establir una quota mínima de pel·lícules originals dels països catalans. 2) Establir que les pel·lícules siguin emeses en versió original o traduïdes al català. 3) 
Mantenir sempre un mínim del 70% de pel·lícules en català o subtitulades en català, el cinema catalunya ha de diferenciar-se de les sales comercials, que ja 
projecten sobradament pel·lícules traduïdes al castellà. 4) Reprendre sessions de cine fòrum en català. Promocionar el lleure en català, concerts, teatre, titelles, 
circ, jocs de carrer. Donar facilitats als organitzadors de cultura catalana, festes majors, Vetllar per l'ús del català a les competicions esportives.

Districtes Passa a construcció col.
lectiva

Carme Multar llançament burilles al carrer

Crec que el llançament de burilles a terra no està permès. Malauradament es molt comu encara avui en dia veure persones que llencen les burilles de les 
cigarretes a terra. A banda d'embrutar els carrers, una sola burilla és capaç de contaminar molts litres d'aigua quan la pluja les arrossega a dins les clavegueres. 
La meva proposta seria fer una campanya de concienciació sobre aquest problema, posar rètols al carrer recordant que està prohibit llançar burilles a terra i 
començar a multar per aquest fet.

Districtes Passa a construcció col.
lectiva

Secretaria FAVT Dinamització de teixit associatiu i veïnal 
mitjançant la difusió i la comunicació

La FAVT des de fa anys, participa en Taules, Consells Municipals, Observatori i Comitè de l'Ajuntament com la Comissió Local de Protecció Civil Consell 
Municipal de Serveis Socials, Comissió Ciutadana de Transparència, Comissió Impuls i Seguiment del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, Consell 
Municipal de Cultura i Arts de Terrassa, Consell Municipal Medi Ambient, Consell Municipal Salut, Consell Municipal Seguretat Ciutadana, Pla Local Seguretat, 
Consell Municipal per a la Igualtat, Taula Mobilitat de Terrassa, Taula Anella Verda de Terrassa, Comité Residus, Taula Rieres, Pacte DASIG, Taula Local 
Capacitats Diverses i Accessibilitats, Taula Parc Vallparadís, Consell Municipal Habitatge, Comissió Terrasses i Bars, Observatori Aigua Terrassa, Taula 
Projecte Futur Ca N'Anglada 2030. També estem en les Comissions i Grups de Treball dels moviments socials: Comissió Sanitat CONFAVC, Comissió Rieres, 
Espai Drets, Comissió Ciutadana Seguiment Carta Europea, Consell Entitats Acció Ciutadana, Comissió Democràcia i Participació del Consell Entitats, Grup 
Dinamitzador Consell Entitats, Assemblea i Consell Federal CONFAVC, Comissió Residències Públiques, Coordinadora Moviment Veïnal del Vallés, Moviment 
Pensions Dignes, XES, Comissió AEG. Volem que aquesta participació arribi a tota la ciutadania, utilitzant diferents mitjans de comunicació, incloses Web 
municipal, Xarxes Socials... Volem continuar i millorar la comunicació de les entitats amb una campanya estable d’informació de les activitats que fan les entitats 
perquè es visualitzi en els diferents mitjans de comunicació de la ciutat. Cal remarcar que volem arribar a tota la ciutat de Terrassa. Volem que l’Ajuntament 
assumeixi les campanyes en aquests mitjans.

Districtes Passa a construcció col.
lectiva

Consell local per la 
República de 
Terrassa

Integrar i cohesionar la població 
nouvinguda

Fer cursos gratuïts per donar a conèixer Catalunya, dirigits a qualsevol persona interessada amb el tema, amb el següent temari: 1) Geografia física i econòmica 
de Catalunya. 2) Breu historia de Catalunya. Impartit per professorat voluntari d’institut o mestres de primària en actiu o jubilats. LLoc: instituts en aules amb 
ordinadors i connexió d’internet. Des del consell disposem de una persona que ja va fer aquesta formació a l’institut Cavall Bernat i disposem de tot el temari 
preparat.

Districtes Passa a construcció col.
lectiva


