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SubvencionS per pagar la pluSvàlua

L’Ajuntament ha atorgat subvencions per un total de 45.304 € destinats al veïnat 
dels Merinals que eren propietaris dels pisos afectats d’aluminosi i que havien de 
pagar plusvàlua.

L’Associació de Veïns i Veïnes 
d’Arraona Merinals - Can Gambús va 
posar en coneixement del Ple mu-
nicipal la greu situació que pateix 
el veïnat a causa de les diverses pa-
tologies estructurals que tenen els 
seus habitatges. 

Així, l’Ajuntament   de Sabadell ha 
acordat per unanimitat de tots els 
grups  municipals, en el ple del pas-
sat més de maig, posar a l’abast dels 
veïns i veïnes els mitjans i mecanis-
mes d’interlocució, diàleg i pressió 
en l’exigència de solució a l’Agència 
de l’Habitatge per als 170 habitat-
ges amb greus deficiències estruc-
turals.

Els acords d’aquesta moció presen-
tada per l’Associació de Veïns i Veï-
nes es faran arribar a la Generalitat 
de Catalunya, a la Síndica de Greu-

veïnat del barri en una de leS 
inSpeccionS amb l’agència 
d’Habitatge de catalunya HabitatgeS del barri delS merinalS

L’Ajuntament exigeix a l’Agència Catalana de l’Habitatge 
una solució per a les greus deficiències dels edificis d’Adigsa

L’Ajuntament farà un 
estudi tècnic neutral 
per determinar l’estat 
d’aquests edificis Vetllarem perquè la 

Generalitat acompleixi 
els compromisos i 
mantingui l’espai i els 
habitatges

L’Ajuntament rendeix comptes als barris

Un autobús connecta directament a l’Hospital  Taulí 

ges Municipal, al Síndic de Greu-
ges de Catalunya i a l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge.

Es va incorporar una nova línia d’autobusos urbans, que des dels Merinals, 
sense transbordaments i amb connexió amb la plaça d’Espanya,  permet 
connectar directament el barri amb l’Hospital Taulí.
Del 4 al 31 d’agost la línia L14 farà aquest servei de dilluns a dissabte.

44 DISSABTES

L14 FEINERS



Actuacions al territori

ActuAcions
A l’ArbrAt

HÀbits sAluDAblEs

59 
ARBRES PoDATS

+ de 50 
ARBRES PLANTATS

La nova plaça 
del Pla de l’Amor 
La darrera actuació a la plaça del 
Pla de l’Amor ha permès la ins-
tal·lació de jocs infantils, una 
porteria de futbol, un gronxa-
dor, un aparell de joc per al sor-
ral i una taula de jocs.    

És una actuació dins el projecte 
“Entorns contra el sedentaris-
me a la plaça del Pla de l’Amor”, 
que ha inclòs diverses millores, 
com pintar els bancs de la plaça 
i traslladar-ne quatre a la zona si-
tuada davant dels arbres. 

El conjunt de les actuacions a l’es-
pai públic han tingut un pressu-
post de prop de 10.000 €.
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Transformant la ciutat!

L’alumnat de l’Escola Arraona i de 
l’Institut Miquel Crusafont ha treballat, 
amb diferents actuacions, aspectes 
vinculats a la salut, com ara la pre-
venció de les drogodependències, les 
relacions sense risc, criança dels fills, 
esmorzars saludables, activitat física 
i descans, salut bucodental o higiene 
personal, entre altres. 

Prioritat a les persones

> Millora de l’anglès a l’Institut Miquel Crusafont: auxiliar 
de conversa en anglès, curs intensiu al juliol i classes de re-
forç. 

> Tallers de teatre i coral i tallers de suport a l’estudi a l’Es-
cola Arraona.

> Més de 30.000 € per garantir que l’alumnat de primària i 
secundària del barri tinguin el material i els llibres de text 
per a l’activitat escolar.

> Acompanyament a les 
famílies: més de 3.000 € en 
tallers i activitats conjuntes 
adreçades a les famílies amb 
l’objectiu de potenciar la seva 
implicació en el procés edu-
catiu dels infants i joves.   

> Taller de hip-hop per a 
infants i joves del barri.

> Subvencions a entitats 
per fer activitats esportives 
i per al foment de l’esport 
inclusiu.

> Cessió de l’Escola Arrao-
na per acollir activitats es-
portives extraescolars a 
càrrec de les entitats del 
barri.

> Casals d’hivern i d’estiu gratuïts per a infants en 
situació desfavorida.
> Punt de distribució d’aliments, Merc@punt, al Mercat 
Municipal dels Merinals, per a famílies vulnerables.
> Nou equipament d’intervenció socioeducativa 
per a infants i joves a la Casa dels Pins on s’atenen 60 
infants i adolescents.
> Nou projecte d’educadors de carrer.

caSa delS pinS

mercat delS merinalS

Més èxit EDucAtiu FoMEnt DE 
l’EsPort inclusiu

coHEsió sociAl 



L’Ajuntament rendeix comptes als barris

+ de 50
operacions
de reparació i

manteniment en 
voreres i zones 

de vianants

+ d’una 
dotzena

d’intervencions
de manteniment 

i reparació de 
calçades

+ de 50
arbres

nous 
plantats

Dignifiquem l’espai públic

DE LA FEINA quE jA HEM FET 
I DE LA quE ENCARA ENS quEDA PER FER

PER MILLoRAR EL BARRI


