
      PROJECTE NÚM. 11 Generar circuits identificats d'itineraris d'activitats física saludable

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI
Generar circuits identificats de itineraris d’activitat física saludable 
Ex. Anella verda, Riera Arenes, etc./ B2 del  Pla d'Acció. 

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE Generar circuits identificats d'itineraris d'activitats física saludable

LIDERATGE / SERVEIS Àrea  

TÈCNIC/A RESPONSABLE    

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Identificar circuits per fer a peu principalment pensats en la gent més gran. Circuits que uneixin el barri
de Ca n'Anglada amb espais saludables, com l'anella verda o el parc de Vallparadís. 

PERFILS Adults homes i dones SEC. CENSALS
Tots. 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 209 i 211 

PRESSUPOST Recursos humans (no contemplats en primera instància recursos econòmics)  

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT

Econòmic Pal·liatiu

X Sociosanitari X Preventiu

Laboral De capacitació

Formatiu Comunitari 

Residencial Altres: grau de satisfacció

  Relacional / Comunitari

  Altres: Informació

 

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ 

Degut a la situació sanitària es començarà a actuar via xarxes socials per després, quan millori la 
situació sanitària, fer 2 planells amb circuits identificatius. 

Circuit 1: Circuit saludable Ca n'Anglada / Anella Verda 
Circuit 2: Circuit saludable Ca n'Anglada / Parc de Vallparadís  

- Circuits identificatius per xarxes socials 
- Circuits identificatius en planells 
- Instal·lacions de senyalització vertical. 

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE

Nombre d'usuaris
Utilització dels itineraris 

Grau de satisfacció entre els usuaris. 

DATA D'INICI 2021 DATA FINALITZACIÓ



DATA ACCIONS RESULTAT

2021
Confecció de la proposta on participen els serveis: 
Comunicació en primer terme i Mobilitat, Salut, Medi 
Ambient i Gent Gran. 

Executat

2021 Fer itineraris via xarxes socials 

2021 

 Web
-Informació dels itineraris + plànol
-Destacat a portada

XXSS AjTerrassa
-Programació de publicacions per animar a la ciutadania 
a fer els diferents itineraris d’activitat física saludable

Nota de premsa
-A determinar la data segons la posada en marxa dels 
recorreguts

AgendaTerrassa.org
-Article informatiu per difondre els itineraris entre la 
ciutadania

Pantalles OACs i Jacquard
Imatge fixa amb la informació dels itineraris i l’enllaç al 
web on la poden ampliar

WSP Gent Gran
-Possibilitat de difondre la informació a través del wsp 
d’aquest servei si es considera convenient.

Cartell establiment
-Col·locats en alguns establiments del barri que 
coincideixin amb el circuït de l’itinerari 

En execució
(executat:  Web,

XX.SS, Agenda WSP
Gent Gran)

2021 Presentats els planells a la Taula del mes de setembre Executat

2022 Si la pandèmia ho permet: Fer planells en paper per 
distribuir. 

OBSERVACIONS 

Degut a la situació sanitària no és recomanable fer planells en paper i posterior repartiment,
per la qual cosa es començaria amb treballs a les xarxes socials. 


