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Ramon València Carretera de Rellinars d'un sol sentit

Els carrers han de deixar de contaminar el nostre entorn, a menys cotxes millor 
qualitat de vida, com es va fer a la Carretera de Matadepera cal fer la Carretera de 
Rellinars d'un sol sentit i quan tingueu diners ampliar voreres i plantar arbres, com a 
mínim en el primer tram des de vint-i-dos de Juliol a Abad Marcet.

Districte 5 Si Si Si No Si Si Si Rebutjada

Ramon València Reductors de Veloicitat

La carretera de Rellinars amb el semàfor de Transversal es converteix en una 
carretera perillosa, la gent veu el color carbassa i accelera... es podrien posar 
reductors de velocitat o quelcom que eviti aquest problema? Si surts del carrer 
Torrent o del carrer Amadeu de Savoia és molt fàcil provocar grans frenades i ja 
sabeu que algun incident s'hi ha produit.

Districte 5 Si Si Si No Si Si Si Rebutjada

Sonia Plaza Lluís Companys

Me gustaría que hicieran alguna mejora en el parque para los niños ya que está muy 
concurrido. Mi idea es anular la fuente y poner unos toboganes metálicos tipo a los 
que hicisteis en la calle Portal Nou delante del Bon Preu/Esclat. Espero valoren mi 
petición y gracias por su atención

Districte 5 Si Si Si No Si Si Si Rebutjada

Kambei Addició nou arbrat i substitució gradual 
Hibiscus Syriacus al C. Transversal

Anar susbtituïnt gradualment l'arbrat actual (l'Hibiscus Syriacus) al llarg del carrer 
Transversal començant per aquells parterres buits (o on només queda el tronc talat) 
per un arbre d'una espècie diferent (la que es consideri millor). Lamentablement 
l'Hibiscus Syriacus causa diversos problemes: la floració genera molta brutícia al 
terra i aquestes flors rellisquen moltíssim quan es mullen, és un arbre que dona més 
aviat poca ombra i encara menys al estar la majoria d'arbres molt torts/inclinats. Em 
consta que altres veïns han demanat quelcom semblant en anteriors processos 
participatius doncs és un problema força conegut al barri. Finalment, matitzar que no 
es demana l'arrencada i substitució (pel cost que això generaria) sinó anar afegint de 
nous i canviant-los a mesura que sigui possible.

Districte 5 Si Si Si No Si Si Si Rebutjada

nOHUC Mejorad la Salud Ambiental, el NO2 es 
Peligroso

Se ha declarado Terrassa la
segunda ciudad catalana con más contaminación. Calle Voluntaris Olimpics, Av. 
Béjar, Av. Francesc Macià todas ellas pasan por Guarderías, Colegios, Academias, 
Centros Deportivos, etc.  El paso de niños a escuelas y a extra escolares las hace 
considerarse caminos verdes y no como están actualmente convertidas en Autovías. 
Una solución sería intentar desviar el transito del trafico al extra radio por la B-40, Av 
Jaume I, Passeig Vint-i-dos de Juliol o Ronda de Ponent. Pero en la calle Voluntaris 
Olimpics tenemos demasiada concentración de supermercados: Mercadona, Aldi, 
próximo Lidl, una gasolinera que nos provocan un aumento de tráfico, ruido y 
contaminación, no se puede abrir las ventanas para ventilar la vivienda sin que entre 
un olor intenso a combustible. Como "posible" solución sería que la calle fuera de un 
sólo sentido, un sólo carril y evitar semáforos teniendo en cuenta que podemos 
utilizar la Plaza Can Roca como rotonda para cambio de sentido así estaría repartido 
el volumen entre las calles colindantes pero sin que aumentara el volumen de tráfico 
al no tener que ser una calle principal. Se deben hacer las calles más tranquilas y 
menos peligrosas. Sigo sin ver a mi Terrassa "La Revolució Verda; Hola! Terrassa 
del Futur" (Enllaç extern) Sr. Carles Caballero y Sra. Lluïsa Melgares.

Districte 5 Si Si Si No Si Si Si Rebutjada

Jaume Salom Tormo Estudi i Sensibilització per la creació de 
Comunitat Energètica a Sant Pere

La ides està pensada per al Barri de Sant Pere. La proposta és tracta de realitzar una 
enquesta i estudi per a la realització / constitució d'una comunitat energètica al barri 
de Sant Pere.  Mitjançant una primera tasca de sensibilització/enquesta es podria 
generar un punt d'informació / recull de dades al Centre Civic de Sant Pere que 
permeti: 1) Radiografiar el consum energèttic de les llars del Barri. 2) Identificar 
situacions de pobresa energètica i assesorar per a la tramitació del bó social. 3) 
Radiografiar el confort tèrmica a les llars i/o problemes de salut associats. 4) 
Identificar llars interessades en constituir una futura comunitat energética. En 
paral·lel, estudiar opcions i models d'una Comunitat Energètica Ciutadadana basat 
en: 1) Utilitzar espais / cobertes públiques i privades per a la creació d’una comunitat 
energètica ciutadana. Estudiar emplaçaments. 2) Activar el finançament de privats. 3) 
Generació d’estalvis energetics per als participants. 4) Conscienciació ciutadana 
sobre la integració de les energies renovables a la Ciutat. Tant la part de 
sensibilització / informació com la centralitat d'una futura Comunitat Energètica 
Ciutadana, es podra centrar en el Centre Civic de Sant Pere, que ja disposa d'una 
instal·lació fotovoltaica, la qual podria ser ampliada (tant en façana com en coberta).

Districte 5 Si Si No Si Si Si Si Rebutjada


