
PROPOSTES ACCEPTADES DISTRICTE 2

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

Jordi Alumbrado y suciedad en la avenida de 
Barcelona

Mejorar el alumbrado de la Avinguda de Barcelona, símplemente podando los árboles que no se han podado nunca. Estos árboles tan llenos de ramas y hojas, 
absorben toda la luz de las farolas, proyectando la sombra en el suelo. Conclusión, la avenida está muy, demasiado oscura. Recuerden, poden los árboles y 
también dejarán de ser nidos de cotorras y palomas que ensucian la propia avenida y los bancos que luego tenemos que utilizar para sentarnos. Además, se 
deberían controlar a las personas incívicas que se dedican a beber en grupo en algunas zonas de la propia avenida y luego utilizan los contenedores y las 
escaleras del parking como urinarios. Verán que pido cosas de solución muy sencilla.

Districte 2 Passa a Construcció Col.
lectiva

Sandra Botigues al carrer Avda Barcelona A l'Avinguda Barcelona es podría fer un fora stocks com es fa al centre amb les botigues de Ca N'Anglada i Les Escoles crec que amb l'espai que hi ha es poden 
fer moltes més activitats comercials de les que hi ha ara. Districte 2 Passa a Construcció Col.

lectiva

Fundació Acció 
contra la Fam

Cicle de tallers sobre alimentació 
saludable per a persones a l’atur a Torre-
Sana

La crisi derivada de la covid-19 ha provocat que moltes famílies hagin de demanar ajuda per cobrir la seva alimentació bàsica. L’impacte és especialment 
rellevant en les famílies amb fills/es menors d’edat, on l’alimentació és un element fonamental pel seu desenvolupament. Per les famílies amb menys recursos, 
pot ser més econòmic i senzill basar la seva dieta en aliments de baixa qualitat. Des d’Acció contra la Fam, fem una proposta de tallers d’alimentació saludable 
per a persones a l’atur basada en les següents hipòtesis de partida: - Les persones desocupades corren un major risc de patir problemes de salut física i mental. 
- Empoderar les persones participants perquè prenguin el control sobre les autocures, a través de la millora de l'alimentació i el nivell d'activitat física, i per tant, 
en la millora de la motivació, l'autoestima i l'autoconfiança. - Les empreses valoren que les persones que hi treballen tinguin un estil de vida saludable ja que 
d'aquesta manera redueixen l'absentisme per malalties cròniques, entre altres beneficis. És per tot això, que els objectius del cicle de tallers seran els següents: - 
Oferir eines i tècniques d’alimentació saludable a les persones a l’atur del barri. - Millorar la seva percepció de salut física i mental en relació a la seva 
alimentació Per tant, la nostra proposta es la realització de 5 tallers de dues hores de durada on hi pugui participar qualsevol persona del barri de Torre-Sana 
que es trobi a l’atur Taller 1: Conceptes bàsics sobre nutrients i grups d’aliments que els contenen. Taller 2: Freqüències de consum recomanades. Taller 3: 
Importància de la hidratació i l’activitat física. Taller 4: Interpretació d’etiquetes nutricionals en productes processats. Taller 5: Desmuntar mites/falsedats 
àmpliament estesos.

Districte 2 Passa a Construcció Col.
lectiva

URSULA Talleres de formación y encuestas para 
jóvenes en paro del barrio

que el ayuntamiento haga cursos y también una encuesta a los j´venes del barrio que esten en paro para que aprendan a organizar cooperativas o actividades 
sociales con las que puedan labrarse un futuro. Districte 2 Passa a Construcció Col.

lectiva

URSULA MáS civismo es mejor barrio
campaña hecha con personas del barrio para hacer entender quje con civismo de todos el barrio gana.Todo el mundo puede aportar por que depende de todos 
que las calles esten limpias y que los jardines esten bien o que cada uno recoja su caca de perro. que la gente participe en la campaña para que la hagan una 
cosa suya.

Districte 2 Passa a Construcció Col.
lectiva

Carles Cunill
Ràdio Babel. Integració social de 
col·lectius d'origen migrant a través de la 
ràdio.

Ràdio Babel és una proposta que té per objectiu visibilitzar els col·lectius més exclosos de la societat, concretament els formats per persones migrants o d’origen 
migrant, i poder donar-los veu utilitzant la ràdio com a metodologia per treballar la interculturalitat i com a eina per a sensibilitzar la població. El projecte 
consisteix en la creació de podcasts quinzenals amb contingut intercultural, que comptaran amb la participació de joves voluntaris locals i amb la participació dels 
diversos col·lectius migrants. El projecte permetrá donar veu i oportunitats de participació a un col·lectiu infrarrepresentat en la societat i té l’objectiu de promoure 
valors de diversitat, integració i convivència, treballant conjuntament amb aquest col·lectiu per a promoure l’entesa mútua i l’erradicació de la radicalització social.

Districte 2 Passa a construcció col.
lectiva

Noemí Evento deportivo para fomentar vida 
saludable

Soy farmacéutica en la Farmacia Montse Batlle Tuset. Nos gustaría montar un evento deportivo para fomentar el ejercicio en el barrio, ya que vemos de primera 
mano que sobretodo después del confinamiento por el covid se ha vuelto un barrio muy sedentario y nos gustaría todo el mundo y en especial la gente mayor 
recupere el hábito de la actividad física.

Districte 2 Passa a construcció col.
lectiva

Noemí Charlas vida activa y saludable
Soy farmacéutica en la farmacia Montse Batlle Tuset y nos gustaría realizar charlas que sirvan a la población para fomentar la vida activa y saludable en todos 
sus aspectos. Charlas sobre salud, alimentación saludable, vida activa y ejercicio, salud sexual, etc. Para ello necesitaríamos un sitio para realizarlas y que nos 
ayudasen a la difusión. En Sabadell las realizabámos junto al CAP que teníamos más cercano pero nosotros no contamos con la ayuda de nuestro CAP.

Districte 2 Passa a construcció col.
lectiva

Noemí Taller comida saludable
Soy farmacéutica en la farmacia Montse Batlle Tuset y nos gustaría realizar un taller de cocina saludable para educar a la población del barrio y fomentar lo que 
es la cocina saludable ya que en nuestro barrio hay mucha prevalencia de patologías relacionadas con una alimentación no adecuada. Para ello nos gustaría 
tener un sitio donde realizar el taller y ayuda para conseguir los materiales para el taller.

Districte 2 Passa a construcció col.
lectiva

Ahmed Propostes pel barri de Ca N'Anglada
El barri de Ca N'Anglada hi ha molts problemes a solucionar i moltes coses a treballar, quan ens posem a analitzar els problemes del barri ens trobem que un 
dels problemes que més destaquen és la situació en la qual es troben molts dels joves i adolescents del barri. Jo plantejo en el document que adjunto alguns 
dels problemes que estan relacionats amb els joves i adolescents del barri juntament amb algunes proposten que podrien solucionar aquests problemes.

Districte 2 Passa a construcció col.
lectiva


