
PROPOSTES ACCEPTADES DISTRICTE 3

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

Anna ceballos villach Espai de coneixement, historic cultural als 
barris

Per tal de fomentar la curiositat per coneixer altres barris de la ciutat o espais amb rerefons desconegut del propi barri. Proposo crear un joc de pistes, o un recull 
d, informacio cultural i historica de edificis amb un circuit marcat, per tal d, explorar la zona, coneixer anecdotes dels veins mes grans del barri i de recull d, 
histories. Donaria valor afegit als barris.... Que de vegades pot semblar que l, unic interessant a visitar a terrassa es al centre. Terrassa es la 3a ciutat mes gran 
de catalunya i cada barri te multitut d, espais, curiositatss i peculiaritats per donar a coneixer. Perque no! Crear un tipus de turisme dins de la propia ciutat.. Per 
convertir els barris en un orgull Caminar sempre es saludable. Estic segura que a cada barri sortirien rutes xules, amb edificis marcats per histories fantastiques i 
donar valor al coneixement historic i cultural veinal dels barris.
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Olga Vila Carrer Galicia sentit únic.
Al haver canviat el carrer Galicia a dos sentits de la marxa quan hi ha camions que estan fent la descarrega i la carrega al carrer com passa molt sovint al P.I. del 
barri del Segle XX. Tan si vas amb cotxe o a peu es molt difícil controlar l’anada i vinguda de vehicles a l’hora de creuar, ja que els camions treuen la visibilitat 
amb el perill també comportat la circulació dels treballadors per tal de fer la carrega i la descarrega d’aquest.
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Carmen Terrassa es verda

Terrassa no es una ciudad bonita y tampoco es una ciudad verde ya que muchas de sus calles son estrechas y no tienen árboles. Mi propuesta es hacer unos 
talleres de “jardinería“ y que luego los vecinos pongan los maceteros en los que han trabajado en sus balcones (Por dentro como indican las normas de 
seguridad). La jardinería además de embellecer nuestra ciudad tiene muchos beneficios para la salud mental y mejora el medio ambiente y el aire. Ademas el 
coste es bajo. Si queréis que os amplíe la información no dudéis en enviarme un email.
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INSOC
Dinamització de l'espai públic als barris 
de Xúquer, Can Palet, Can Palet II i 
Guadalhorce

Les entitats socials AVV de Xúquer, AVV de Guadalhorce, AVV de Can Palet i INSOC-CEG, volen portar endavant una iniciativa de dinamització comunitària 
dels diferents espais públics dels seus barris i entorn. Vol ser una proposta per a la millora de la convivència i de la cura de l’espai públic a través de la 
dinamització de les places i carrers del territori amb la implicació de la comunitat. La iniciativa vol donar resposta a diverses necessitats identificades durant un 
procés de d’intercanvi compartit, en què es van evidenciar diferents situacions, totes relacionades amb la forma en què les persones es relacionen en els espais 
públics i les conseqüències, en molts casos negatives, d’aquests usos. La idea consistiria en què diversos professionals (educadors socials, integradors...) es 
fessin càrrec de fer intervenció directa en els diferents espais comunitaris dels barris: 1) Pista esportiva Can Palet II i carrers. 2) Zona esportiva i d’esbarjo de 
Xúquer i també els carrers. 3) Plaça de Guadalhorce i carrers. 4) Plaça de Can Palet. La tasca principal dels professionals serà la de resoldre conflictes i millorar 
la convivència en els diferents espais dels barris d’incidència. Volem generar espais alternatius de resolució de conflictes i que es promogui un canvi social basat 
en la solidaritat, col.laboració, participació i responsabilitat.
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Montserrat Tallers i espais per el lleure adolescent

A la ciutat tenim moltes activitats pensades per a criatures i les seves famílies (actuacions, hores del conte, ...), però quan aquestes criatures es converteixen en 
adolescents i comencen a ser més autònomes, no tenen espais ni activitats de lleure fora dels esplais o associacions específiques. Molts i moltes acolescents 
passen el cap de setmana a casa jugant online o quedant amb amics per anar a veure botigues al centre, a provar-se roba i fer-se "selfies", i així acaben 
convertint el consumisme en una proposta de lleure. Crec que seria interessant crear una proposta de tallers als barris en cap de setmana (dissabte tarda, 
potser?), que no siguin puntuals sinó que tinguin una continuïtat, que els puguin interessar i que puguin ser una alternativa. No soc experta, però per exemple es 
podria fer un taller de fotografia per a mòbils, en que cada setmana s'expliqués algun tema concret fent servir algun punt d'interès del barri o fins i tot de la ciutat i 
així s'aprofita per fer-los conèixer millor el lloc on viuen, i acabar-lo fent una exposició de les millors fotografies al centre cívic, o publicar-les a algun grup 
d'instagram creat expressament per l'ocasió. O aprofitar l'interès que tenen alguns joves en els temes de mediambient per fer-los participar en accions 
medioambientals a nivell del seu barri... De totes maneres, potser el primer pas seria preguntar-los directament a ells què volen fer i en què estan interessats, i 
després, a partir d'aquí organitzar les activitats de la manera més col·laborativa possible. Potser es podria incloure en el programa que hi ha de districte jove, 
però crec que es queda curt per cobrir tots els barris del districte.
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