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Campus Urbà de Ciències de la Vida 
i la Salut a Sabadell
Sabadell opta a ser un centre de 
referència en  la formació, la recerca 
i l’emprenedoria lligades a les cièn-
cies de la Salut. 

L’Ajuntament, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí i la Fundació FUNDIT-ESDi  han 
signat un protocol. Una de les iniciatives que es portarà a 
terme serà impartir el grau en Infermeria a l’Artèxtil. PÀG. 2

#ESPAI PÚBLIC

Podrem respirar millor
· Sabadell més verda: es plantaran 2.500 arbres més a  
  diferents espais públics de la ciutat 
· La ciutat guanyarà nous parcs com el del Nord, de les  
  Aigües o el Jardí del Sud i nous espais per a vianants.
· Programes de reposició de l’arbrat a tota la ciutat
· Nous parcs i zones verdes
· Més verd als projectes ja aprovats i potenciació del  
  verd als projectes nous                                          PÀG. 4 I  5

#COMERÇ

Xec regal de 20€ per comprar  
a la ciutat
Totes les llars de Sabadell tenen disponible un xec regal de 20€ per gastar 
a comerços, serveis, bars, restaurants i encants setmanals de la ciutat. 
Amb la campanya es vol contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia en 
aquests sectors. El xec es podrà utilitzar fins al 6 de novembre en una o 
diverses compres. En cada compra, la meitat l’abonarà el consumidor/-a 
i l’altra meitat es descomptarà del val regal fins a esgotar els 20 euros.  
                  PÀG. 3
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PUNTS DE 
RECÀRREGA 

PER A VEHICLES 
ELÈCTRICS 

APARCAMENT 
SEGUR PER A 
BICICLETES

GARANTIRÀ QUE 
ES PUGUI ARRIBAR 

AL CENTRE

REDUIRÀ EL 
TRÀNSIT DE 

COTXES PELS 
CARRERS DE LA 
ZONA BUSCANT 

ON APARCAR

TINDRÀ PROP DE 
500 PLACES, ENTRE 

COTXES I MOTOS

#MOBILITAT

El nou pàrquing del Passeig tancarà l’accés de vehicles 
pel carrer del Pedregar i la sortida pel carrer del Sol 
El nou aparcament del passeig de la Plaça Major suprimirà les rampes d’accés de vehicles pel carrer del Pedregar i de sorti-
da al carrer del Sol. El nou pàrquing, que sortirà de la unió entre l’aparcament de la plaça del Dr. Robert i el que hi ha sota el 
Passeig (però que no està en servei), tindrà l’entrada de vehicles entre la plaça de l’Àngel i el carrer de Salut i la sortida pel 
passeig de Manresa o pel carrer de les Valls. 
La seva posada en marxa permetrà abordar de manera definitiva la mobilitat i la pacificació de tot l’Eix Central.
El condicionament del nou equipament anirà a càrrec del nou concessionari. Tot i això, l’Ajuntament ha demanat suport dels 
fons europeus Next Generation, que permetrien avançar el projecte i després recuperar la inversió. La posada en marxa del 
nou pàrquing permetrà abordar de manera definitiva la mobilitat i la pacificació de tot l’Eix Central.

#SALUT

Primer pas per cedir l’Artèxtil a la UAB per a programes de 
formació, recerca i emprenedoria de l’àmbit de la salut  
El primer pas per fer realitat el Campus Urbà de Ciències de la Vida i la Salut ha iniciat amb els tràmits per fer efectiva la 
cessió d’ús de la nau de l’Artèxtil, de propietat municipal, a la UAB per acollir diferents programes, entre els quals hi ha 
prevista la impartició de part de les noves places del grau en Infermeria. 

Amb el nou campus, impulsat per l’Ajuntament, la UAB i el Parc Taulí, es donarà resposta a la demanda creixent de nous 
professionals i serveis dins aquest àmbit. Sabadell té una llarga trajectòria en formació, recerca i investigació en el sector 
de la salut, a més d’empreses vinculades  al disseny i a la tecnologia.
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#COMERÇ

Totes les llars de Sabadell tenen un xec regal de 20 € 
per comprar a la ciutat
L’Ajuntament ha posat a l’abast de totes les llars de Sabadell un xec regal de 20€ per gastar a comerços, serveis, bars, 
restaurants i encants setmanals de la ciutat. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç 
de Sabadell, vol donar suport als establiments que van haver de tancar durant el confinament i contribuir a pal·liar les 
pèrdues econòmiques patides per la pandèmia.
El xec es podrà utilitzar fins al 6 de novembre i per aconseguir-lo cal descarregar-lo de l’APP SBDVALMES (també es pot fer 
des d’un establiment adherit). Un cop descarregat i associat a un DNI, NIE o passaport, es podrà consumir als comerços, 
serveis, bars o restaurants adherits en una o diverses compres. En cada compra, la meitat l’abonarà el consumidor/-a i 
l’altra meitat es descomptarà del val fins a esgotar els 20€. 

Consulta com aconseguir i utilizar el xec a la pàgina 8.

Si volem que la ciutat progressi, cal planificar 
el futur. Això no vol dir parlar molt i fer poc, 
vol dir treballar i treballar i fer que les coses 
passin. Així ho estem fent. Des de fa dos anys, 
estem dissenyant el Sabadell dels propers 25 
anys i ja comencem a tenir resultats: la nos-
tra ciutat serà la seu del nou Campus Urbà de 
Ciències de la Vida i la Salut, un projecte de 
gran abast que convertirà Sabadell en epicen-
tre de la formació, la investigació, la innovació 
i la creació d’empreses al voltant de les cièn-
cies mèdiques. Ja estem en marxa. L’Ajunta-
ment, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Corporació Parc Taulí i la Fundació FUNDIT-ES-
Di hem signat el protocol per fer-ho possible 
i com a ciutat hem cedit l’ús de l’Artèxtil per 
acollir diferents accions, entre les quals el grau 
d’infermeria. 

El nou campus urbà és una prova que, com a 
responsables municipals, treballem per iden-

tificar i saber aprofitar les oportunitats, un 
exercici imprescindible per afrontar el ressor-
giment després de la COVID amb garanties. 
Ho estem fent sumant talent, unint esforços i 
complicitats. 

El coneixement, la recerca i que Sabadell re-
forci lideratge són claus en la recuperació. Al 
mateix temps estem contribuint a pal·liar els 
efectes de la pandèmia amb accions com el 
Xec Comerç i treballem per una ciutat cada 
cop més cohesionada, més verda i més soste-
nible. Els camps d’acció són nombrosos i els 
estem abordant des de la màxima voluntat de 
col·laboració i treball conjunt. L’objectiu, tenir 
clares les necessitats, dissenyar solucions i 
projectes i, sobretot, fer-los realitat.

Marta Farrés 
Alcaldessa de Sabadell

#stopcovidPlanifiquem el futur i aconseguim resultats
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Sabadellmes 

2.500 ARBRES MÉS REPARTITS 
A TOTS ELS BARRIS

235 NOUS ARBRES AL DISTRICTE 6 (AL SUD) 

EL 2020 ES VAN PLANTAR PROP DE 1.000 ARBRES  
A LA CIUTAT

320 ARBRES
Inici de les obres: novembre de 2021

PARC DE LES 
AIGÜES

152 ARBRES
Inici de les obres: desembre de 2021

JARDÍ DEL SUD

Aquest mes d’octubre Sabadell 
ha celebrat la segona edició del 
Congrés de la Qualitat de l’Aire. 
Un espai on les administracions 
catalanes debaten mesures 
urgents sobre mobilitat i reducció 
d’emissions 

15 
d’octubre 

570 ARBRES
Inici de les obres: octubre de 2021

PARC DEL 
NORD
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Next
Generation

EU
#NextGenerationEUSabadell

Les accions per a una ciutat més ecològica 
i sostenible centren els primers projectes 
presentats als Fons Next Generation
L’Ajuntament ha presentat a l’Estat els primers projectes per rebre els 
ajuts dels fons europeus Next Generation. 

Més de 20 M €: camins escolars, noves zones de vianants i nous 
carrils bici, impuls del transport públic i el pàrquing del passeig de la 
Plaça Major o l’estudi per implantar una Zona de Baixes Emissions

CARRER DE LA INDÚSTRIA: 
Les obres, ja en marxa, facilitaran 
2.000 m2 d’espai per als vianants i 
la millora de la mobilitat escolar a 
la zona

URBANITZACIÓ DEL NOU PASSEIG 
DE LA PLAÇA MAJOR: 
65 arbres nous 
585 m2 de zona verda

TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC:

  Carrer de Goya

  Carrer de Concha Espina

  Plaça de la Fuensanta

  Plataforma sobre la ronda Oest a    
     Can Llong

  I molts més

Renovació del carrer de Pérez 
Moya, Escola Serra

Obres, ja en marxa, per al nou 
camí escolar de l’Escola Pau 
Casals 

Disseny dels nous camins de les 
escoles Sant Julià, Samuntada i 
Joaquim Blume

Futures accions als entorns de les 
escoles Amadeu Vives, La Trama i 
Joan Montllor

EN ELS PROPERS MESOS: 

Nous carrils bici:

  Sabadell - Terrassa 

  Sabadell - Sant Quirze del Vallès 

S’IMPULSARAN CARRILS BICI A: 

  Entorns de la Gran Via

  Torre-romeu – el Poblenou

  Sant Pau de Riu-sec / aeroport - 
accés a la UAB i enllaçarà amb el nou 
carril del Portal Sud

Més espais per als vianants

Nous carrils bici

Camins escolars

Promoció de l’ús d’energies renovables i 
estalvi energètic als equipaments municipals 

4 nous punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics davant de la Fira Sabadell i a 
l’av. de Prat de la Riba. Es sumaran als 
punts ubicats a Can Roqueta 

I també:

(*) Aquest projecte compta amb finançament dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER



#DRETS CIVI LS

Els Punts Liles multipliquen 
per 5 la presència a la ciutat 
Els Punts Liles s’ubiquen a diferents espais i esdeveniments per 
informar sobre els serveis que hi ha a la ciutat sobre violències mas-
clistes i lgtbifòbiques i per oferir atenció en cas d’assetjament, abús 
o agressió. Els darrers tres anys la seva presència s’ha multiplicat per 
cinc, facilitant l’accés a recursos com el Servei d’Atenció a les Dones 
o el Servei d’Atenció Integral LGTBI de Sabadell. A més, des de l’any 
passat s’han planificat Punts Liles a diferents espais de concurrència, 
no només en horari nocturn. 

En aquest sentit, hi ha en marxa també l’Assessoria Punt Lila Oficina 
Jove, disponible tot l’any al correu electrònic  
oficinajove@ajsabadell.cat o per whatsapp al 689 32 19 45.

La waterpolista del Club Natació Sabadell Laura Ester i el Centre d’Esports Sabadell han 
estat escollits esportista i entitat més destacats en la 67a Festa de l’Esport. Enguany, 
la celebració s’ha pogut recuperar després que la COVID obligués a anul·lar l’edició de 
l’any passat. És per això que en aquesta ocasió s’han tingut en compte les trajectòries 
de 2020 però també de 2019. En la categoria d’entitat, el Club Tennis Sabadell i la Unió 
Excursionista de Sabadell han quedat en segona i tercera posició, respectivament. A 
títol individual, la waterpolista Maika Garcia i el handbolista Aleix Gómez han estat 
segona i tercer. 

La 67a Festa de l’Esport ha reconegut la tasca feta per l’esport en 12 categories. 
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#DRETS CIVI LS

Lluís Casanovas i la Fundació Main, 
guardonats al IX Memorial  
Àlex Seglers
El Memorial Àlex Seglers, que posa en valor la trajectòria de persones i organitzacions en la 
defensa de la diversitat i la convivència, ha reconegut en la seva novena edició la Fundació 
Main i la tasca feta per Lluís Casanovas. En el cas de l’entitat, s’ha destacat el projecte educa-
tiu que la Fundació porta a terme a Sabadell i arreu de Catalunya i el seu compromís social.  
En el cas de Lluís Casanovas, el guardó, a títol pòstum, posa en relleu el seu compromís amb 
el pacifisme i a favor dels drets humans. 

Enguany durant l’acte de lliurament de premis, s’ha portat a terme, així mateix, un record i ho-
menatge a Arcadi Oliveres, guardonat l’any 2016.

Aquesta edició del Memorial ha comptat amb la participació de l’alumnat de l’escola Xalest, 
que han dissenyat el guardó. 

#ESPORT

Laura Ester i el Centre d’Esports 
Sabadell, esportista i entitat més 
destacats  

NOUS LED A 
MÉS DE 720  
CARRERS

REDUCCIÓ DE 
1.638 TONES DE 
CO2 L’ANY

ESTALVI DE 5,1 
MILIONS DE 
KWH/ANY

UN 90% DELS 
PUNTS DE LLUM 
SERAN DE LED

Renovació 
d’enllumenat

#ESPAI PÚBLIC

17.500 nous llums LED a la ciutat
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ESQUERRA 
REPUBLICANA

CRIDA PER SABADELL

La Síndica de Greuges de Sabadell és una 
institució pública que defensa els teus 

drets davant l’actuació municipal.

Exposa’ns la teva queixa: 
93 726 42 11

@sindicasabadell
www.sindicasabadell.cat

La defensora dels teus drets a la ciutat

CIUTADANS

PARTIT 
SOCIALISTA

JUNTS PER SABADELL PODEM

https://t.me/AjSabadell

UNEIX-TE AL NOSTRE CANAL
DE TELEGRAM

TOTA LA INFORMACIÓ MUNICIPAL

Alertes – Notícies - Agenda
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X E C  C O M E R Ç

PER COMPRAR A SABADELL

www.sabadell.cat 
93 050 23 72

1. 
QUI EL POT UTILITZAR?
Qualsevol persona empadronada a Sabadell  
i major de 18 anys. Només es pot descarregar  
un xec per domicili.

2. 
COM FUNCIONA?
Des de l’app SBDVALMES pots fer servir el xec 
comerç per una o diverses compres (sense 
import mínim) en comerços, bars i restaurants  
de la ciutat adherits a la campanya. Si no tens 
l’app, a qualsevol dels comerços adherits 
t’ajudaran a obtenir i fer ús del teu xec comerç.

3. 
QUANTS DINERS PUC GASTAR-ME?
Per cada compra, el 50% es descompta  
del xec fins a esgotar els 20 euros;  
l’altre 50% l’has d’abonar tu.

4. 
FINS QUAN EL PUC FER SERVIR?
El xec es pot validar a partir del 4 d’octubre  
i es pot bescanviar fins al 6 de novembre.

Busca el teu xec a l’App 

SBDVALMES 
o als comerços adherits

Disponible a

MÉS INFO

ENTITAT COL·LABORADORA


