Propostes prioritzades al Consell Municipal del Districte 4
1. Tallers de sensibilització ambiental en el marc d’una Fira Local Waste (Terrassa té
FLOW)
2. Servei d’acompanyament per a gent gran
3. Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal
4. Creació d’un espai de ràdio per joves i adolescents
5. Impulsar jornades de sensibilització sobre prejudicis
6. Integrar i cohesionar la població nouvinguda
7. Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes
8. Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de
setmana
9. Promocionar l’ús del català
10. Campanya de conscienciació cívica sobre la recollida de les deposicions de les
mascotes i de no llençar burilles al terra
11. Impulsar la iniciativa: Clean Up Day al barri del Roc Blanc
12. Creació d’un taller de memòria per la gent gran del barri del Roc Blanc
13. Realització d'activitats STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths)
per a infants

Tallers de sensibilització ambiental en el marc d’una Fira Local Waste (Terrassa té
FLOW) (9 – 30%)
Descripció:
Organitzar una Fira amb tallers, xerrades, etc. En el marc d’una campanya que per
exemple, podria ser Terrassa té FLOW (Fira Local Waste), l’objectiu és conscienciar a la
població de Terrassa sobre l’impacte que té en el medi ambient la nostra activitat, i
intentar animar a les persones a reduir la nostra petjada de carboni al màxim, mitjançant
accions que no són complicades. En el marc d’aquesta campanya es poden fer tallers
pràctics de com fabricar un compostador i explicar per a que serveix el compostatge al
parc del Roc Blanc. Es pot proposar als centres educatius del barri que s'adherissin i amb
els alumnes fabriquessin compostadors on dipositar els residus orgànics dels serveis de
menjador. Es produeixen una gran quantitat de residus orgànics que són biodegradables i
que poden utilitzar-se com adob orgànic mitjançant el compostatge. El seu reciclatge
beneficia significativament el medi ambient i ajuda a crear consciència a favor del planeta;
ens permet reduir l'impacte sobre el medi ambient reduint la contaminació, millorant la
qualitat de l'aigua, l'aire i l'entorn. Aprofitem que el compost serveix per millorar la terra i
alhora alimenta les plantes i evita l'ús de fertilitzants químics.També es proposa realitzar
tallers on aprendre a donar-li una segona oportunitat a aquells aparells que ja no
funcionen i es puguin reparar. A les nostres cases es generen gran quantitat de residus
elèctrics i electrònics que, en molts casos, es podrien evitar anant cap al residu zero.
Aquesta activitat es podria fer en un format de taller pràctic a l'aire lliure, al parc del Roc
Blanc.En definitiva es tracte d’una campanya o fira on desenvolupar diferents tallers i
activitats on sensibilitzar per reduir els residus, reutilitzar aquells que sigui possible, i
reciclar, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania de Terrassa amb relació a la cura del
medi ambient i valorar l’impacte del nostre estil de vida.
Torna amunt
Servei d’acompanyament per a gent gran (5 vots- 16,66 %)
Descripció:
Facilitar que als diferents barris del Districte 4, però valorant les singularitats de cadascun
d’ells per tenir en compte les seves necessitats, hi hagués un servei d'acompanyament
per a la gent gran, ja sigui fent suport a situacions puntuals, visites mediques… Així com
també mitjançant visites continuades, amb l’objectiu d’establir un vincle afectiu important,
per evitar aïllament d'aquestes persones, que moltes vegades no tenen qui els hi pugui
visitar o assistir. Aquesta activitat es podria treballar amb els joves dels centres educatius
mitjançant el voluntariat i aprofitant el projecte Aprenentatge Servei, per promoure
l’intercanvi generacional i els acompanyaments a les persones grans.Cal tenir en compte
que hi ha entitats del Districte que ja treballen aquest tema, com són els Salesians o Creu
Roja, per tant primer caldria analitzar què és fa, després coordinar activitats i serveis,
després donar a conèixer a la població en general els recursos existents, i per fer-ho
apropar-se al barri a explicar-ho.
Torna amunt
Millorar la difusió dels projectes del teixit associatiu i veïnal (5 vots- 16,66%)
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.).
Torna amunt
Creació d’un espai de ràdio per joves i adolescents (4 vots- 13,33%)
Descripció:
Es proposa la creació d'un espai per a joves, que mitjançant ràdio en streaming puguin
relacionar-se; fer difusió de temàtiques de salut, prevenció, xarxes socials i internet. De
temes que els preocupin i, fins i tot, explorar camins professionals que potser no s'haurien
plantejat. La pandèmia de la Covid-19 ha perjudicat molt les persones joves i adolescents
i necessiten espais per a relacionar-se i ara utilitzen les noves eines i xarxes per fer-ho,
sense necessitat de desenvolupar grans infraestructures.
Torna amunt
Impulsar jornades de sensibilització sobre prejudicis (2 vots – 6,66 %)
Descripció:
Realització de jornades en les que es pugui fer un taller de sensibilització a la ciutadania
dels prejudicis imposats cap a certs col·lectius. Fer reflexionar a un mateix en aquestes
qüestions i conscienciar de l’existència d’aquests biaixos i discriminacions.Es podria
implicar als centre educatius per treballar amb els infants aquests temes i així incidir en
aquesta mirada ja des de ben petits.
Torna amunt
Integrar i cohesionar la població nouvinguda (1 vots- 3,33 %)
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.Però caldria coordinar aquest projecte amb les accions
que ja s’estan realitzant perquè tant l’Ajuntament com algunes entitats estan
desenvolupant accions en aquest sentit. Per exemple, el Servei de Ciutadania ja ofereix
el Servei de primera acollida per persones estrangeres arribades a la ciutat que
consisteixen en l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims
per facilitar el viure i treballar a Catalunya.
Torna amunt
Campanya de sensibilització envers patinets elèctrics i bicicletes (1 vots- 3,33 %)
Descripció:
Desenvolupar una campanya, la qual tingui per objectiu sensibilitzar als terrassencs i
terrassenques que els patinets i bicicletes no poden anar per vies peatonals, aceres o en
contra direcció. També sobre altres conductes de risc, com és anar dues persones en un
patinet, escoltant musica o parlant per telèfon.Però caldria tenir en compte que
l’Ajuntament ja realitza accions en aquest àmbit, de fet, recentment es va dur a terme una
campanya per donar a conèixer l’Ordenança de Mobilitat. Actualment existeix
senyalització tant vertical com horitzontal advertint de la presència de VMP (patinets).
Torna amunt

Augment d'activitats culturals i d'oci amb obertura dels centres cívics els caps de
setmana (1 vots- 3,33%)
Descripció:
Els centres cívics podrien obrir els caps de setmana, 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
Promocionar l’ús del català (1 vots – 3,33%)
Descripció:
Impulsar diferents accions per promocionar l'ús del català en diferents àmbits: al comerç,
(fer campanyes de formació pels comerciants); al cinema (establir una quota mínima,
promoure versió original o traduïdes al català, reprendre sessions de cine fòrum en
català), promocionar el lleure en català, concerts, teatre, titelles, circ, jocs de carrer, en
competicions esportives, etc.
Torna amunt
Campanya de conscienciació cívica sobre la recollida de les deposicions de les
mascotes i de no llençar burilles al terra (1 vots- 3,33%)
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, conscienciar sobre la responsabilitat dels
amos de les mascotes i de la importància de mantenir neta la ciutat. Aquesta campanya
inclou xerrades informatives a col·legis, cartes personalitzades als propietaris de
mascotes i difusió en xarxes socials, així com díptics que es repartiran pels diferents
comerços i serveis del barri. Amb aquesta campanya dirigida també als més petits del
barri, es vol reforçar i conscienciar sobre què és tenir aquesta responsabilitat; que els
nens insisteixin als adults per a realitzar aquesta tasca, o sobre la importància de cuidar
entre tots del barri. Així mateix recordar als propietaris de les mascotes que, si s'han
oblidat la bossa, poden agafar-ne una a qualsevol dels expenedors de bosses per a
residus canins que hi ha pel barri Un petit gest que millora la qualitat de vida de totes les
veïnes i veïns del barri.
Torna amunt
Impulsar la iniciativa: Clean Up Day al barri del Roc Blanc (0 vots- 0%)
Descripció:
Es proposa una activitat de recollida de residus i deixalles pels parcs i l'entorn del barri. Es
prendria com a referència la campanya que es porta a terme a tota Europa, que
mitjançant el voluntariat ambiental pretén conscienciar a les veïnes i els veïns sobre la
quantitat de deixalles que es generen. L'activitat es portaria a terme un diumenge al mati
començant pels parcs del barri i seguint cap a l'entorn de boscos i camins que tenim al
barri.
Torna amunt

Creació d’un taller de memòria per la gent gran del barri del Roc Blanc (0 vots- 0%)
Descripció:
L’objectiu del taller de memòria és ajudar al manteniment de la memòria de les persones
grans amb exercicis pràctics, que també reforcen l’autoestima i la relació social.
S’adreçaria a persones majors de 60 anys que volguessin mantenir la seva capacitat
memorística i exercitar la seva atenció. Els taller no seria en cap cas terapèutics i, per
tant, no seria adient per a persones amb algun inici de malalties que afectin la memòria,
com per exemple l’Alzheimer. En aquest es tractarien els factors que influeixen en la
pèrdua de memòria i com entrenar-nos per millorar-la. En aquest taller es realitzarien
exercicis i jocs que estimularan les diferents àrees de la memòria i ajudar a activar els
diferents mecanismes. La proposta seria que el taller es portes a terme un dia per
setmana, en sessions d’una hora i mitja, durant un període de deu setmanes (un
trimestre).
Torna amunt
Realització d'activitats STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths)
per a infants (0 vot- 0%)
Descripció:
Es proposa realitzar una sèrie d’activitats STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts
& Maths) per a apropar aquestes modalitats d’activitats als infants de Can Palet de Vista
Alegre i voltants. Es pot muntar en clau d’activitat recurrent durant el curs o bé d’alguns
caps de setmana puntual, segons la disponibilitat. Les àrees del coneixement STEAM
preparen als nens per al món del futur, obren ments, ajuden al desenvolupament personal
mentre treballen la creativitat i la forma de pensament lateral.
Torna amunt

