Propostes prioritzades al Consell Municipal del Districte 6
1. Programació de classes d’art per al benestar emocional i mental
2. Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de
setmana
3. Integrar i cohesionar la població nouvinguda
4. Dinamitzar activitats esportives dirigides a les places del Districte
5. Organització de concursos culturals artístics
6. Reubicació del carril bici entre la rotonda Vallparadis i l’estació de tren
7. Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal
8. Reordenació dels espais d’estacionament en bateria dels carrers Montsià i Moixeró
i altres espais semblants del barri
9. Instal·lar papereres a Sant Pere Nord
10. Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes
11. Fem un barri més net i cívic

Programació de classes d’art per al benestar emocional i mental (7 vots- 23,3%)
Descripció:
Es proposa realitzar classes d’art a preus populars, orientades a persones que vulguin
aprendre, per tal de millorar el benestar emocional derivat de la situació amb la Covid-19.
Aquestes classes podrien ser una eina que permetés a aquestes persones recuperar-se i
adquirir tècniques i capacitats per a l’auto expressió i la pròpia estabilització emocional. Es
proposen classes de: dibuix, pintura, Artteràpia (amb bases d’escriptura orientada a auto
expressió), i fotografia. També tallers experimentals de pintura creativa. Cal reforçar amb
aquestes activitats el suport emocional que es dona al Districte i establir sinèrgies amb
entitats del Districte perquè les organitzin. Cal tenir present però la necessitat de derivació
cap als recursos especialitzats quan es tracta de fer teràpia.
Torna amunt
Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de
setmana (7 vots- 23,3%)
Descripció:
Obrir els centres cívics els caps de setmana, oferint activitats com ara grups de criança a
famílies, activitats pel jovent, activitats obertes com grups de tricotatge o costura, o
tallers de "Comunicació no violenta" . També es poden obrir perquè músics, artistes, etc.,
puguin utilitzar les sales per tocar o actuar, tipus “Terrassa Vibra” però a espais interiors.
És a dir facilitar l’accés perquè els artistes que necessitin actuar puguin demanar anar als
centres cívics. D’aquesta manera es possibilitaria al jovent gaudir de concerts i música els
caps de setmana, així com obrir-se la musica clàssica que actualment està molt resclosa.
L’obertura permetria més flexibilitat horària a les nits així com els caps de setmana.
Properament hi ha previst la instal·lació d’un sistema de domòtica mitjançant el qual es
podran obrir amb petjada dactilar sense necessitat de facilitar la figura del conserge.
Torna amunt
Integrar i cohesionar la població nouvinguda (7 vots- 23,3%)
Descripció:
Impulsar accions que ajudin a integrar i cohesionar la població nouvinguda. Per exemple
es poden oferir cursos gratuïts per donar a conèixer Catalunya, dirigits a qualsevol
persona interessada amb el tema, impartits per professorat voluntari d’institut o mestres
de primària en actiu o jubilats, etc. Es podria articular a través de les AFA i entitats
diverses dels barris, així com afegir a l'oferta formativa cursos de català des d’una
perspectiva inclusiva com eina de cohesió social , fomentar voluntariats lingüístics (per
exemple, iniciativa Xerrem), o fer activitats tipus teatre o classes de cuina en català per tal
de fomentar el coneixement de la cultura i generar comunitat.
Torna amunt
Dinamitzar activitats esportives dirigides a les places del Districte ( 5 vots- 16.6%)
Descripció:
Dinamitzar les places del districte amb activitats saludables, fomentant la participació dels
veïns i veïnes en la comunitat. Es podrien organitzar activitats dirigides esportives (zumba,
aeròbic, body combat, spinning). Estaria bé que fossin setmanals o quinzenals a cada
plaça o de forma rotatòria. Podria servir per integrar persones nouvingudes i especialment
col·lectius vulnerables així com adreçar-les a persones amb diversitat funcional. La idea
és obrir la participació en aquest tipus d’activitats a persones o col·lectius que normalment
no fan esport. La proposta coincideix amb objectius definits al Pla Director de l’Esport i es
podria emmarcar dins els programes d’activitats desenvolupats per al Consell Esportiu del

Vallès Occidental Terrassa, amb incidència específica al Districte 6. Imprescindible
execució per personal tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa o
empresa especialitzada amb monitoratge esportiu.
Torna amunt
Organització de concursos culturals artístics ( 2 vots- 6,6 %)
Descripció:
Organitzar concursos culturals (sense dotació econòmica i amb jurats formats per
persones residents o vinculades amb el Districte 6 ). Es podrien organitzar concursos
diversos: dibuix i pintura animalista, dibuix i pintura (lliure), fotografia, poesia, i música
gravada. Tota aquella activitat que promogui la creativitat de franc, ja que un barri
saludable és aquell que es preocupa de les persones del barri. La proposta permetria
posar en valor l’expressió de la diversitat cultural del districte i contribuir a la integració La
idea seria que alguna entitat del districte liderés l’actuació amb el suport de l’ajuntament.
Torna amunt
Reubicació del carril bici entre la rotonda Vallparadis i l’estació de tren ( 1 vot- 3,3%)
Descripció:
A 22 de juliol entre la rotonda de Vallparadis i l'estació de RENFE hi ha un carril bici per la
vorera. Passa a prop de dues escoles: Escola La Roda i Santa Teresa. Aquest carril bici
fa que els infants no puguin anar a les escoles segurs, ja que hi passen patinets i
bicicletes a gran velocitat. Es proposa treure i reubicar el carril de la vorera, treure les
marques de "bicicleta" que hi han i substituir-lo per un " camí escolar".
Torna amunt
Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal (1 vot- 3,3%)
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.). Es pot informar i explicar a la
ciutadania què és la FAVT i què fa, cursos de xarxes socials a membres de les AAVV a
través dels Punts Omnia, etc. També caldria aprofitar l’existència de la dinamitzadora del
Districte 6.
Torna amunt
Reordenació dels espais d’estacionament en bateria dels carrers Montsià i Moixeró
i altres espais semblants del barri ( 0 vots)
Descripció:
Reordenació de l’estacionament en bateria de carrers com Montsià i Moixeró o altres
semblants del barri. Els estacionaments en bateria provoquen que els vehicles envaeixin
el carril contrari, ja que molts d’aquests vehicles estan estacionats amb la part de darrera
sobresortint. Per això és proposa limitar l’aparcament en aquests espais a turismes de
manera que vehicles més grans no puguin estacionar en semibateria amb la conseqüent
invasió de l’espai.
Torna amunt

Instal·lar papereres a Sant Pere Nord ( 0 vots)
Descripció:
Es detecta que als carrers Doctor Ferran i Historiador Cardús hi ha una manca de
papereres on poder llençar la brossa. Caldria fer un anàlisi del barri per veure on
manquen papereres i posar-ne allà on facin falta així com fer una prova pilot amb
papereres per fer un bon reciclatge així com posar cartells cívics a les papereres.
Torna amunt
Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes ( 0 vots)
Descripció:
Desenvolupar una campanya, la qual tingui per objectiu sensibilitzar als terrassencs i
terrassenques que els patinets i bicicletes no poden anar per vies de vianants, voreres o
en contra direcció. Potenciar la sensibilització, educació vial i campanyes als barris: no és
el mateix anar per l’anella verda que pels carrers. Es poden fer activitats de
conscienciació vial als col·legis, com les que s'havien fet en altres moments.
Torna amunt
Fem un barri més net i cívic (0 vots)
Descripció:
Millorar la neteja i el civisme als barris. Fer un control i un manteniment més exhaustiu del
camí de la zona verda que passa al costat del carrer Joaquim Vayreda, habilitar un WC
públic a la zona dels horts ja que algunes persones que treballen als horts, fan les seves
necessitats a la vora o treure els bancs que estan ubicats al carrer de Puigsacalm, ja que
els caps de setmana hi van molts grups de joves a fer botellot i després ho deixen tot molt
brut d'ampolles, burilles i restes de menjar.
Torna amunt

