Propostes prioritzades al Consell Municipal del Districte 3
1. Dinamització de l'espai públic als barris de Xúquer, Can Palet, Can Palet II i
Guardalhorce
2. Impulsar accions per fomentar el coneixement històric i cultural als barris
3. Promoure el verd i la naturalització d’espais (Terrassa és verda)
4. Dinamització de tallers i espais per el lleure adolescent
5. Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de
setmana
6. Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes
7. Campanya de conscienciació per mantenir net l’espai públic
8. Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal
9. Integrar i cohesionar la població nouvinguda
10. Millorar la mobilitat i seguretat al carrer Galicia fent-la d’un únic sentit
11. Promocionar l’ús del català

Dinamització de l'espai públic als barris de Xúquer, Can Palet, Can Palet II i
Guardalhorce (6 Vots- 30%)
Descripció:
Promoure una iniciativa de dinamització comunitària als diferents espais públics dels
barris i al seu entorn que millori la convivència i la cura de l’espai públic a través de la
dinamització de les places i carrers del territori amb la implicació de la comunitat. Amb el
suport de diversos professionals (educadors socials, integradors...) es proposa 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. Caldrà realitzar un mapeig dels espais del
Districte on es detecten conflictes de convivència i civisme.La tasca principal dels equips
professionals seria resoldre conflictes i millorar la convivència en els diferents espais dels
barris d’incidència. Es generarien espais alternatius de resolució de conflictes i es
promouria un canvi social basat en la solidaritat, col·laboració, participació i
responsabilitat. En cas que fos necessari es podria buscar la col·laboració del Col·legi
d’Advocats de Terrassa que disposa de serveis de mediació (legal).
Torna amunt
Impulsar accions per fomentar el coneixement històric i cultural als barris (3 vots15%)
Descripció:
Crear un joc de pistes, o un recull d’informació cultural i històrica d’edificis amb un circuit
marcat per tal de fomentar la curiositat de conèixer altres barris de la ciutat o espais amb
rerefons desconegut del propi barri. Aquestes accions tindrien com a objectiu que les
persones explorin la zona, conèixer anècdotes de les persones més grans del barri, etc.
Per això cal treballar la vessant vivencial i els records i històries de la gent del barri. Per
fer-ho es pot crear una Comissió del Consell de Districte per recopilar tota aquesta
memòria històrica. Però també treballar amb els serveis municipals que tenen el
coneixement d’espais que poden tenir un valor patrimonial o històric dels diferents barris
de Terrassa. Es podria editar un díptic o fitxa amb informació de cada barri explicant
aquests indrets i fets de cada barri. També es podria implicar a les escoles fent promoció
del joc i els diferents itineraris. Aquest projecte es podria fer a nivell de Districte i de Ciutat,
de manera que es promogués el coneixement dels diferents barris de la ciutat entre els
veïns i veïnes de cada zona, anant més enllà del coneixement del propi barri.
Torna amunt
Promoure el verd i la naturalització d’espais (Terrassa és verda) (3 vots- 15%)
Descripció:
Fer que Terrassa sigui una ciutat més verda, tot fent tallers de jardineria i facilitant que els
veïns i les veïnes puguin posar testos en els que han treballat als seus balcons, sempre
seguint les normes de seguretat. Aquesta acció es pot estendre a les zones verdes o en
espais públics que tot i no ser zones verdes es podrien ornamentar amb flors, per
exemple, en la cruïlla entre el carrer Albinyana i Carrer Germà Joaquin. I aprofitar els
escocells grans per fer augmentar el verd a la ciutat.Aquesta activitat es podria combinar
amb la setmana cívica on ja es fan plantades i aprofitar per estendreu a les zones verdes i
jardins del barri.La jardineria a més de fer bonica la ciutat, té molts beneficis per la salut
mental, afavoreix la millora del medi ambient i la qualitat de l’aire.

Dinamització de tallers i espais per el lleure adolescent (2 vots- 10%)
Descripció:
Crear una proposta de tallers pel lleure adolescent en cap de setmana que tingui una
certa continuïtat i que pugui ser del seu interès. Actualment Terrassa té poc lleure per
adolescents i això és tradueix en que molts i moltes adolescents passen el cap de
setmana a casa jugant online o acaben convertint el consumisme en una proposta de
lleure. Es podrien fer tallers de fotografia per a mòbils fent servir punts d'interès del barri
o de la ciutat i així s'aprofita per fer-los conèixer millor el lloc on viuen. Es podria acabar
fent una exposició de les millors fotografies al centre cívic, o publicar-les a algun grup
d'Instagram creat expressament per l'ocasió. També es pot aprofitar l'interès que tenen
alguns joves en els temes de medi ambient per fer-los participar en accions
mediambientals a nivell del seu barri. També es podrien recuperar jocs tradicionals i de
carrer, i promoure’ls des de l’escola, els esplais, etc. Es considera que cal millorar l’oferta
de lleure per infants i adolescents, perquè cal començar a treballar amb les famílies des
de ben petits (0-3) anys i fer xerrades i conscienciar sobre l’impacte dels diferents tipus de
lleure. Cal promoure la realització d’activitats saludables des de petits amb les
famílies.Aquesta proposta d’activitats es podria desenvolupar amb la seva participació,
recollint els interessos i inquietuds que tenen. Es podria fer una enquesta als instituts per
conèixer les seves inquietuds així com col·laborar amb el Consell d’infants i adolescents.
Torna amunt
Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de
setmana (2 vots- 10%)
Descripció:
Els centres cívics podrien obrir els caps de setmana, o en períodes de vacances, 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.
Torna amunt
Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes. (1 vot- 5%)
Descripció:
Desenvolupar una campanya, la qual tingui per objectiu sensibilitzar als terrassencs i
terrassenques que els patinets i bicicletes no poden anar per vies per vianants, voreres o
en contra direcció. També sobre altres conductes de risc, com és anar dues persones en
un patinet, escoltant musica o parlant per telèfon.
Torna amunt
Campanya de conscienciació per mantenir net l’espai públic. (1 vot- 5%)
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. Cal promoure el bon ús de les papereres i
els contenidors de reciclatge, així com la recollida dels excrements de gossos.
Torna amunt

Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal (1 vot- 5 %)
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.).Promoure el vincle i la
comunicació entre entitats a través de Fires, Trobades o els Consells Sectorials i de
Districte per així fer una millor difusió del que fan les mateixes entitats (especialment entre
diferents Districtes, que es considera que actualment hi ha molt desconeixement). El boca
orella és el que acaba sent més efectiu i les mateixes entitats poden fer de corretja de
transmissió dels esdeveniments i activitats que organitzen altres entitats.La formació
també pot ser un bon mitjà per treballar aquests temes, i en aquest sentit, ja es valora
molt positivament la tasca que es fa des de Qualitat Democràtica.
Torna amunt
Integrar i cohesionar la població nouvinguda (1 vot- 5% )
Descripció:
Fer accions que ajudin a integrar i cohesionar la població nouvinguda, com ara cursos per
donar a conèixer Catalunya, etc. impartir per professorat voluntari.
Torna amunt
Millorar la mobilitat i seguretat al carrer Galicia fent-la d’un únic sentit (0 vots )
Descripció:
Actualment quan hi ha camions que estan fent càrrega i descàrrega, tant si es va en cotxe
com a peu és molt complicat controlar l’anada i vinguda de vehicles a l’hora de circular i
creuar el carrer, ja que els camions treuen la visibilitat. A més, també suposa un perill pels
treballadors que realitzen la càrrega i la descàrrega.
Torna amunt
Promocionar l’ús del català (0 vots)
Descripció:
Fer accions per promocionar l’ús del català en diferents àmbits com el comerç, el cinema
o el lleure.
Torna amunt

