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TOTAL           
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1 36

Fundació 
President 
Amat 
Roumens 
Fupar Montserrat Lao

Neteja i 
Recollida 
de Residus

RECOLLIDA 
DE 
RESIDUS

 Proposta presentada per la Fundació President Amat Roumens (FUPAR)
 Augmentar la freqüència de recollida de residus

 Repassar l’estat de les papereres
 Implantar contenidors de carrega lateral a les zones del Districte que encara no s’han posat en funcionament

 Repassar les zones de recollida d’oli.
Senyalitzar clarament els punts de deixalleria mòbil i senyalitzar que només és per aquest ús. No per deixar 

 deixalles, olis, etc de manera permanent
Fer campanya porta a porta per a informar al veïnat de l’ús de recollida porta a porta i evitar els punt “negres” 

d’acumulació de mobiliari i sofàs. Posar cartells en aquestes zones informant del telèfon i ús correcte de la 
 recollida de mobles. 43

2 22

AVV Pla 
del Bon 
aire Alfonso Álvarez

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Reparació i 
millora de 
les escales 
del barri

 Proposta presentada per  l'AVV Pla del Bon aire.
"Les escales que connecten diverses zones verdes, carrers i diversos espais de la via pública estan 

deteriorades i suposen un risc per als infants i gent gran que les fa servir. Ubicació: C/Sant Feliu de Llobregat 
 Bloc 15, 

 C/Vacarisses, Bloc 8, 
 Plaça de Bonaire blocs 18 i 19, 
 C/Vilafranca del penedès, bloc 18

 " 38

3 3 Manuel Baños

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Acondiciona
miento 
Paradas de 
Bus de Can 
Gonteres

La media de edad de los vecinos de Can Gonteres es alta y esto hace que la espera en las paradas de bus 
sea un problema. Al no tener unas paradas acondicionadas para poder sentarse y protegerse de las 

inclimencias del tiempo, los vecinos intentan llegar lo más tarde posible y esto hace que en ocasiones pierdan 
 el bus.

Se deberían acondicionar las paradas 37

4 11

AVV Casc 
Antic can 
Boada Juan Fagundez

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

 Garantizar 
la movilidad 
accesible y 
segura a 
personas 
discapacitad
as  y/o de 
edad 
avanzada

 Propuesta presentada por la Asociación de Vecinos del Casc Antic de Can Boada.

A causa de la pendiente del Paseo 22 de julio, entre las calles Sant Ferran  i Germans Pinzón, se deberían de 

cambiar los panots por un suelo antideslizante y poner barandas, en los tramos en los que se puedan instalar, 

para que dispongan de una ayuda que dé seguridad a las personas. 37

5 30

AV Torrent 
Pere 
Parres

Francisco 
Garrido

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Gronxador 
adaptat 

 Proposta presentada per l'AVV Torrent Pere Parres.

Des de la nostra entitat apostem per fer més propera la ciutat als seus veïns i veïnes, per aquest motiu a més 

d’afavorir la diversitat apostem per reduir a les situacions de discriminació per manca d’accessibilitat. Creiem 

molt injust que les persones amb mobilitat reduïda, i especialment les més joves, no puguin gaudir de les 

nostres places o parcs I, per aquest motiu, proposem la compra de gronxadors adaptats per a persones amb 

cadira de rodes. Creiem que com a mínim cada barri hauria de disposar d’un gronxador adaptat i sol•licitem 

 que  s’instal•li a la Plaça Cooperativa.  UBICACIÓ: Plaça de la Cooperativa
 

37



6 12

AVV de 
Sant Pere

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Per un barri 
digne. 
Eliminació 
de pintades 
en 
equipaments 
i en espais 
públics i 
privats

 Proposta presentada per l'Associació de Veïns de Sant Pere. 
Les pintades a les façanes, parets mitgeres i espais públics donen un aspecte al barri de brutícia, inseguretat, 
i devalua la qualitat de la convivència. Demanem la retirada de pintades de les parets del barri de Sant Pere, 
tant pel que fa a nivell d'espais públics com de privats, ja sigui amb la compra de maquinària per netejar-les o 

 com vegi millor l'ajuntament. 
Referent a les façanes de particulars es podrien oferir les màquines amb cessió o per via d'ajuts per la neteja 

 o per pintar de nou. 
També s'han de prendre les mesures necessàries per lluitar contra aquest vandalisme i erradicar-lo del barri i 
de la ciutat. Fem de Terrassa una ciutat lliure de pintades per fer-la més atractiva i neta. Hi guanyarem tots i 

 totes. 
 Ubicació: barri de Sant Pere i Districte 5. 35

7 21 Antonio Amate

Neteja i 
Recollida 
de Residus

Bateria de 
contenidors 
més propers 
i accessibles 
per a 
persones 
majors

 Proposta presentada per l'Associació de Veïns de Can Boada del Pi.
 

"Els pisos de l'Avinguda Can  Boada tenen ja 45 anys, fet  que implica que gran part dels seus habitants siguin  
 persones d'edat avançada.

 Els contenidors de recollida d’ escombraries es troben molt allunyats d'alguns blocs. Els veïns/es  d'aquest 
sector del barri són,  en la seva majoria,  persones d'edat avançada. Els residents als blocs núm.  5, 7, i 9 han 

de recórrer un llarg camí per dipositar les seves deixalles fins arribar al punt actual on se situen els 
contenidors d’escombraries . En aquest llarg camí han de superar també escales que per algunes persones  

 suposa un esgotador esforç. 
Pel la qual cosa proposem la ubicació d'una nova bateria de contenidors al carrer de darrere dels habitatges, 

concretament al carrer dels Dipòsits. Aquesta ubicació estaria situada a escassos metres dels edificis i   el lloc 
 proposat  seria l’idoni  per a la seva col•locació.UBICACIÓ: carrer dels Dipòsits

 

 " 33

8 26

AVV Can 
Gonteres Xavier Tardà

Medi 
Ambient, 
Sostenibilit
at, Anella 
Verda i 
Medi 
Natural

Instal·lació 
d'una font a 
la plaça de 
la Ruda 

 Proposta presentada per l'AVV Can Gonteres.
 "A la Plaça de la Ruda, hi conflueixen 3 carrers que hi son els eixos principals del barri de Can Gonteres .

En aquest punt també forma part d´un tram de l´Anella Verda i és un encreuament de diferents camins. A la 
plaça de la Ruda , és una petita placeta triangular arbrada i creiem un punt ideal per a la instal.lació d´una font 
pública , que doni servei , no només als veïns del barri , sinó a tots els conciutadans que a peu o amb bicicleta 

, i que cada vegada són mes freqüents, hi passen.  Creiem és del tot necessària  aquesta font , si  volem 
potenciar aquest tram de  l´Anella Verda, ja que no disposa de font d´aigua potable, molt proper de llocs de 

interès natural que cal preservar com els talussos de la Riera de Gaià, i el mirador – per construir – des de el 
barri de Can Gonteres  als boscos de zona nord de la ciutat i del Parc de Sant Llorenç i de la Serra de l´Obac. 

 UBICACIÓ: 
 PLAÇA DE LA RUDA ( CAMÍ DE CAN GONTERES )

 

 " 33

9 6 Luis

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Millora de la 
Plaça de 
Bonaire

La plaça fa anys que ha perdut gran part de la sorra degut a la pluja i els elements que defineixen les diferents 

 terrasses de la plaça estan al descobert i són perillosos pel joc dels infants.

 

 Els jocs infantils són vells i caldria renovar-los per altres més moderns i de més grans dimensions. Gràcies!

 

32



10 7 Kambei

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Plaça 
Cooperativa: 
Restringir 
accés a 
gossos a la 
gespa més 
propera a 
zona infantil

Es proposa que la zona de gespa contigua a la zona infantil es posin cartells o alguna senyalització per a que 

es procuri no fer passar gossos per aquella zona, tant per seguretat  com per evitar les deposicions que 

actualment s'hi troben. En cap cas es tracta de prohibir l'accés als gossos a la gespa del parc sinó respectar 

almenys els voltants de la zona infantil i així poder compartir l'espai de millor manera. 32

10 23

AVV Pla 
del Bon 
aire Alfonso Álvarez

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Millora de 
l’accessibilita
t a la plaça 
d’Antoni 
Escudé

 Proposta presentada per L'AVV Pla del Bon aire.
 

Caldria millorar la connexió i garantir la seguretat dels vianants entre els habitatges del c/Granollers i la plaça 
d’Antoni Escudé.. Per aquest motiu, demanem elevar el tram de calçada entre els blocs 2 i 3 que dona accés 
a la plaça, per donar prioritat de pas als vianants i millorar la seva seguretat.UBICACIÓ:  C/Granollers entre 

 els blocs 2 i 3. 32

10 28 Conxa M

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Millora de 
l'espai de 
l'entrada de 
l'IES Torre 
del Palau

Millorar l'espai que hi ha a l'entrada de l'institut: adequació del pàrquing (millores de senyalització), col·locació 

 de bancs i enjardinament.

 Consultar a l'IES i als alumnes com volen aquest espai.
32

11 2 Manuel Baños

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Arreglar 
Cami de Can 
Gonteres

La calle central del barrio de Can Gonteres está en un estado lamentable. Los badenes levantados, las aceras 

levantadas y llenas de hierbas. La imagen general del barrio y de la ciudad, ya que es un acceso a Terrassa 

desde Viladecavalls, es lamentable. 31

11 27

AVV 
Gibraltar-
Lluís 
Companys Norma Cervera

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Zona de 
sombra en la 
plaza Lluís 
Companys

 Propuesta presentada por la AVV Gibraltar-Lluís Companys.
Creemos que la plaza Lluís Companys necesita en los meses de calor una “sombra” son unas lonas de tela 

fuerte que se colocan y se pueden sacar cuando la calor no es tan fuerte. es algo muy necesario ya que esta 
plaza es un lugar muy activo en terrassa de diferentes eventos de entidades de todas partes, 

aragoneses,extremeños, religiosas,políticas y por supuesto nosotros mismos. UBICACIÓN: Plaza Lluís 
 Companys 31

11 29 Norma Cervera

Neteja i 
Recollida 
de Residus

Más 
contenedore
s y 
papeleras en 
la plaza 
Agustí 
Bartra

 Propuesta presentada por la AVV Gibraltar-Lluís Companys.

Solicitamos una mayor cantidad de contenedores orgánicos y de plástico y papeleras en toda la plaza agusti 

 bartra  UBICACIÓN: plaza Agustí Bartra

31

11 32

AVV Can 
Roca

Salvador 
Esquius

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Compra de 2 
Generadors 
Honda 
Inverter EU 
30 
insonoritzats 
de 3KW 

 Proposta presentada per l'AVV Can Roca

Poder alimentar-nos d’electricitat de manera autònoma en punts del districte V a l’hora de realitzar 

esdeveniments allunyats dels locals de les entitats. Per dur a terme alguna activitat dins de la potencia 

màxima de 6Kw per a no tenir que realitzar la contractació d’un punt de llum a la red elèctrica actual que 

significa un cost de 800€ mínim per a cada esdeveniment i entitat. Significa que amb aquesta proposta i amb 

 un espai curt de temps quedaria amortitzat l’import inicial dels generadors.
31

12 8

José 
López 
Egea

Neteja i 
Recollida 
de Residus

Mejora del 
servicio de 
recogida de 
residuos

Propongo implantar la creacion de una aplicacion movil en el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria 

donde los ciudadanos podamos comunicar las incidencias en tiempo real, con localizacion y foto, tipo de 

incidencia, resolucion. son sistemas que ya se han implantado en otros ayuntamientos mejorando el tiempo de 

reaccion así como la gestión de las flotas, sabiendo en todo momento la frecuencia de paso de los servicios, 

tipo de residuo etc. Aunque esta propuesta no es solo de un distrito ya que afectaria a todos. 30



12 15 Estefania

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Elements 
físics 
reductors de 
velocitat als 
carrers 
Granollers i 
Mataró

L'Ajuntament de Terrassa podria millorar la seguretat viària dels veïns de Pla de Bonaire, districte 5, 

mitjançant la instal·lació d'elements físics reductors de velocitat, amb esquenes d'ase i passos de vianants de 

ressalt, entre d'altres, al carrer Granollers i al carrer Mataró. L'objectiu és obligar als conductors a reduir la 

velocitat perquè respectin els vianants, i conscienciar-los que estan circulant per ciutat i han de reduir la 

velocitat al seu pas per la nostra pedania. 30

12 24

AVV Can 
Gonteres Xavier Tardà

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Pacificació 
carrer Camí 
de Can 
Gonteres

 Proposta presentada per l'AVV Can Gonteres.
"Aquest carrer de doble sentit és l´eix vertebrador del barri de Can Gonteres i d´altres zones urbanes 
limítrofes. Té un pas constant de vehicles dels barris de Can Gonteres i Sant Miquel de Guanteres ( 

Viladecavalls ) í és molt freqüentat per tot tipus de vehicles ,  donat la seva proximitat i accés amb el IV 
Cinturó (B-40) per la rotonda de la Ctra de Rellinars. Forma part  d´un antic camí ral que unia la zona nord de 

 la ciutat amb Viladecavalls.
 

Per aquest motiu,  és molt transitat i es circula a gran velocitat. Cal pacificar-lo ja que és causa de bastants 
 accidents i soposa un gran perill per a les persones i turismes. Es demana:

 

1- Reposició de les cintes reductores de velocitat als números  6, 19, 31 i 58 , ja que es troben en mal estat de 
 conservació (hi falten moltes peces) o la seva substitució per badens asfaltats

2- Instal.lació d'un pas de vianants a la cruïlla amb la Plaça de la Ruda ( punt a on conflueixen els 3 eixos del 
 barri ) al costat bateria contenidors i parada bus. UBICACIÓ: Camí de Can"

 30

12 31

AV Torrent 
Pere 
Parres

Francisco 
Garrido

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Compra i 
instal·lació 
d'una aranya

 Proposta presentada per l'AVV Torrent Pere Parres.
"Actualment l’Ajuntament ha instal•lat diferents artefactes de bio-gimnàstica i bancs a la Plaça Cooperativa 
que han tingut molt d’èxit. Però creiem que no ha tingut en compte que els infants creixen i necessiten nous 

jocs. Per aquest motiu apostem per incorporar nous jocs infantils als nostres parcs i places, com per exemple 
 una aranya.UBICACIÓ: Plaça Cooperativa.

 Qualsevol espai proper als  carrers Amadeu de Savoia o de Torrent.
 "
 30

12 37 Victor Gutiérrez

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Enllumenat 
al Parc de 
les Nacions 
Unides

Tal i com ja vaig fer en el seu dia mitjançant els PAM voldria demanar novament més il·luminació al Parc de 
 les Nacions Unides que actualment es troba escàs de lluminositat.

 Crec que això genera una certa inseguretat i no es pas positiu per al veïnat.
 Així doncs esperem que sigui considerada com a tal.

Gràcies i Salut! 30

13 5 Eduard

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Aparcament 
oblic perillós 
Av. Béjar

A l'Av. Béjar, entre la carretera de Matadepera i el carrer de Berga, s'hauria de pintar l'estacionament en oblic 
 (oblicuo) en el sentit de la marxa de sortida. Per promoure l'aparcament correcte i segur.

 

Ara mateix es un perill donat que els cotxes estacionats han de sortir marxa enrere sense tenir bona visibilitat 
 amb els que venen per la avinguda.

 Molts conductors opten per circular pel segon carril per evitar el perill dels estacionats.
 

28

13 9 Kambei

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Plaça 
Cooperativa: 
Augmentar 
arbrat 
voltants 
zona infantil

Es proposa plantar arbres per la zona de gespa contigua o pel voltant de la zona infantil de la plaça de la 

Cooperativa per a que pugin projectar ombra a la zona de jocs (gronxador, tobogan, sorral, etc) durant els 

mesos d'estiu. 28



13 25

AVV Can 
Boada del 
Pí Antonio Amate

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Millora de 
l’entorn amb 
arbrat 

 Proposta presentada per l'Associació de Veïns de Can Boada del Pi.
"Al Camí de Can  Boada s'ha construït una nova vorera que dóna accessibilitat i per tant millor comunicació 
amb l'Institut Torre del Palau, Escola Marià Gali, Zona Petanca, jocs Bio saludables i a les instal•lacions del 
Club de Futbol Can Boada. Aquesta vorera no té edificacions que permetin una mica d'ombra i ara per ara  

 transitar-hi en hores de sol és molt sufocant .
Amb una arbreda s’aconseguiria  ombra per  caminar agradablement, s’embelliria aquesta zona perifèrica del 

 barri, es milloraria el medi ambient i es delimitaria el  barri ja que està situada a tocar a camp obert.
En el tram de Ronda de Ponent, que va des de l’ Avinguda Can Boada fins al Carrer Dos de Maig, la vorera 

transcorre a peu del turó de l'Ermita modernista del Sagrat Cor de Jesús. És una  vorera molt concorreguda ja 
que està a l'entrada principal del barri i és via de pas cap a l´Institut Nicolau Copèrnic, Escola Marià Galí,  Llar 

 d'Infants, Camp  de Futbol i els nombrosos  veïns/es dels Grups  Can Boada i els carrers adjacents. La plan"
28

14 4 Eduard

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Passos 
vianants Av. 
Josep 
Tarradellas

A l'Av. Josep Tarradellas fa falta diferenciar el pas de vianants de preferència peatonal dels passos regulats 
per semàfors. Com a d'altres punts i ciutats com Barcelona, ara mateix tots semblen de zebra el qual genera 

 confusió i perill tant per vianants com per a conductors.
 

 Els regulats per semàfor no haríen de ser de zebra.
 Aquesta solució es més económica i menys contaminant que la semaforització.

27

14 38 David V.

Medi 
Ambient, 
Sostenibilit
at, Anella 
Verda i 
Medi 
Natural

Substitució 
d’arbrats 
problemàtics 
de l’espècie 
«Hibiscus 
Syriacus» al 
carrer 
Transversal

Substitució dels exemplars de l’arbre «Hibiscus Syriacus» que hi ha actualment al Carrer Transversal per 

 altres arbres que per la seva floració i fullatge minimitzin les molèsties per als vianants.

 

Les flors de l’arbre «Hibiscus Syriacus» que hi ha al Carrer Transversal són especialment grans, i la seva 

floració ràpida i abundant fa que els carrers quedin plens d’aquestes flors durant molts els mesos de floració. 

Les flors i les fulles caigudes al terra són especialment relliscoses, cosa que s’aguditza amb la pluja, i 

provoquen diverses molèsties, les més importants de les quals són relliscades per part dels vianants que 

comporten caigudes. Un altre problema és que la floració abundant provoca que els carrers on aquests arbres 

són plantats quedin plens de restes d’aquestes flors, que s’adhereixen al panot i a l’asfalt i el deixen brut i 

relliscós, dificultant la feina dels escombriaires que en quedar enganxat no el poden retirar completament. 27

15 13 Haritz Ferrando

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Actuacions a 
la plaça de 
la Bicicleta 
per millorar 
la seguretat 
viària

La proposta consisteix en fer unes actuacions low-cost, amb pintura i pilones de plàstic per millorar la 
 seguretat viària al voltant de la plaça de la Bicicleta, principalment per als vianants i ciclistes.

 - Pintar de color vermell tota l'anella ciclista que dona la volta a la plaça.
- Fer un gir més tancat cap al carrer Pla de l'Ametllera, i posar pilones per evitar que els cotxes aparquin a 

 sobre del pas de vianants (com passa molt sovint).
- Posar un aparcament de motos a la calçada per evitar que les 12 motos de la pizzeria aparquin  i circulin a 

 sobre de la vorera.
- Dibuixar el pas per a ciclistes que manca en el pas de vianants del carrer que puja pel passeig de Les Lletres 

a la seva intersecció amb la plaça. 26

15 34 Cristina

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Semaforitzac
ió de l'Av. 
Josep 
Tarradellas, 
a l'alçada de 
c.Balmes/c. 
Eugeni d'Ors

Instal·lació de semàfors al pas de vianants ja existent  a l'Av. Josep Tarradellas (alçada c. Balmes/c.Eugeni 

d'Ors), per a millorar la seguretat viària. Actualment és l'únic pas de l'Av. que està sense semaforitzar i això fa 

que sigui perillós ja que els conductors  no s'hi aturen. 26



16 16

Juanma 
Hernández

Medi 
Ambient, 
Sostenibilit
at, Anella 
Verda i 
Medi 
Natural

Plantació 
d'arbres al 
parc de les 
Nacions 
Unides

El parc de les Nacions Unides té un passeig peatonal i també un carril bici que discorre de nord a sud. Aquest 

 passeig és molt freqüentat i no té cap mena d'ombra.

 

La proposta és fer una plantació d'arbres de tal manera que proporcionin ombra al camí. 25

16 33

Antoni 
Pardo 
Amores

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Asfaltado y 
mantenimien
to

 Asfaltar  entera y sin parches las siguientes vías: las no prioritaris se pueden dejar si es mucha inversión
 - Avinguda de les Arts

 - Carretera Rellinars (dins del districte 5) PRIORITARI
 - Carrer Abrucena y Adra

 - Carrer alcoy
 - Carrer dels Voluntaris
 - Av 22 Juliol  prioritari
 -Abat Marcet  prioritari

- Av béjar         prioritari 25

17 14 Haritz Ferrando

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Renovar les 
xarxes de 
les cistelles 
de bàsquet 
de les places 
Lluís 
Companys i 
Agustí 
Bartra

Simplement es tracta de posar noves xarxes metàl·liques a les 4 cistelles de bàsquet d'aquestes dues places.

24

18 10

AVV Casc 
Antic can 
Boada Juan Fagundez

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Jardines 
Francisco 
Cano

 Propuesta presentada por la Asociación de Vecinos del Casc Antic de Can Boada.
 Plantar cuatro o cinco árboles en  los Jardines Francisco Cano que además tengan riego automático lo

 que garantizaría una buena conservación de los mismos.
 

23

18 17

Juanma 
Hernández

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Convertir 
solars 
abandonats 
en jardins, 
horts urbans, 
pipicans o 
zones 
d'aparcamen
t

 Al districte 5 hi ha solars que no tenen cap ús i estan descuidats.

 

 Si són propietat de l'ajuntament, es poden convertir en jardins, horts urbans, pipicans o zones d'aparcament.

 

Si no són propietat de l'ajuntament, es pot buscar un acord amb el propietari per tal que cedeixi els terrenys 

durant el temps que no es faci cap ús. 23

18 18 Ramón Valencia

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Millora 
espais verds 
del districte 
amb 
incorporació 
nova zona 
verda

Recuperar el talús del camp de futbol que dóna a l'Avinguda de l'Abad Marcet com a un espai d'ús públic per a 

tot el districte (ara en estar dins del camp no té un ús públic i és una llàstima en un barri amb tant poques 

 zones verdes).

 

Aquesta inversió milloraria la imatge de l'avinguda i permetria guanyar un espai amb bancs i bones ombres per 

als dies de sol 23



19 19 Ramón Valencia

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Millora 
placeta 
carrer 
monturiol

Carretera de Rellinars amb el carrer de Monturiol esquera en sentit nord, hi ha una placeta triangular amb tres 

 arbres molt utilitzada pel barri, cada tarda hi ha grups de gent gran que seuen a l'ombra.

 

Proposta: ampliar la plaça o com a mínim regular el transit que hi ha als dos costats, un molt poc utilitzat es 

podria aprofitar per fer la plaça més gran i guanyar espai verd en un barri que gairebé no en té 22

19 20 Conxa M

Millora de 
l'accés de 
l'avda 
Lacetània a 
Can 
Carbonell-
camí al Parc 
Audiovisual

L'accés que hi ha a l'avinguda Lacetània, a l'alçada del Parc de les Nacions Unides, i que porta al camí 
 direcció al Parc Audiovisual està actualment poc senyalitzat i gens arreglat.

Per aquest accés passem cada dia molts esportistes, persones que volen caminar i famílies que surten a 
 passejar.  L'accés mereix una imatge millor com a zona que connecta la ciutat amb l'entorn natural:

 

 (veure el pdf adjunt que mostra la zona on s'hauria de fer les intervencions)
 - millora de la senyalització per a usuaris dels camins

 - senyalitzar i pacificar el trànsit de cotxes  (millorar les mesures que ja hi ha ara)
 - arranjar els talussos 

- altres que es decideixin des del consell de districte, l'escola que hi ha a tocar (Serra de l'Obach), etc. 22

20 1 Nohuc

Medi 
Ambient, 
Sostenibilit
at, Anella 
Verda i 
Medi 
Natural

Menys es 
Mes en 
Benefici de 
la Salut de 
tothom'

S'hauria de minimitzar l'impacte de la contaminació acústica i ambiental al encreuament de Crta. Matadepera 
amb Carrer Dels Voluntaris Olimpics; es un lloc on es registren alts nivells de soroll i on el vianant o qui hi viu 

 no pot aceptar.
Les principals vies haurien de ser Av Béjar i Av Abat Marcet i no Voluntaris Olimpics amb 2 carrils com si fos 

 també una via principal. 
La meva proposta es fer-la només d'un sentit de circulació; es a dir, només d'acces per Carretera Matadepera 
i el.liminar el semàfor de la cantonada que regula la sortida de vehícles; a més es fan embussos al gir a Crta. 
MATADEPERA  a l'alçada de l'Aldi, parking Mercadona, parking privat i cantonada Maximer per girar (massa 

 concentració de semáfors i estacionaments com el del Bus).
A MÉS Amb el presupost per MOBILITAT que té Terrassa això s'Hauría d'haber cotemplat ABANS de que les 

mesures diguin que excedió nivells de soroll i contaminació en aquest punt de la ciutat entre d'altres 
semblants.

20

21 35

Antoni 
Pardo 
Amores

Mantenime
nt de 
l'Espai 
Públic

Bonificació 
Terrassa FC

Es tracte d'una bonificació amb unes plaçes limitades per valor de 86.000€ ((1.000 persones) 86€/persona) les 

quals bonifiquen l'entrada com a sosi al Terrassa FC, amb 86€ menys en L'IBI per aquestes 1000 places 

 durant l'any.

L'objectiu es ampliar més el nombre de socis del Terrassa FC per la promoció del club municipal amb 

l'esperança de que amb els nous socis (1000) es pugui millorar les seves instalacions o la millora 

d'espetcialització dels jugadors per poder fer ascens a 2a, clar está que aixo seria una prova pilot ja que seria 

bo extrendra l'inciativa a tots els districtes, però de moment ho faig per els veïns del districte 5. 11


