
Hola Sabadell
Butlletí de l’Ajuntament de Sabadell

www.sabadell.cat

2 0 2 1

Juny-Juliol
# H O L A S A B A D E L L

n ú m .  1 0

#CIUTAT

20 projectes que marquen el 
rumb de la ciutat
Ja s’han definit els projectes que marcaran el Sabadell dels propers 20 anys. Es 
tracta d’una vintena d’iniciatives que l’Ajuntament ha perfilat i dissenyat en col·la-
boració amb diferents agents i que aquestes setmanes s’estan complementant i 
debatent amb el teixit associatiu i empresarial. L’objectiu és presentar els projec-
tes als fons europeus Next Generation per aconseguir finançament. Les diferents 
accions sumarien una inversió superior als 570 milions d’euros. PÀG. 3

La Pista Coberta serà 
un centre de vacunació 
massiva
Entrarà en funcionament al juny 
Per facilitar l’accés s’habilitarà un bus gratuït i més aparcament
PÀG. 5 

#ESTIU

Viu l’estiu 
a Sabadell
La Bassa i les piscines 
municipals de la ciutat 
reobriran portes el 22 de 
juny. Enguany i igual que el 
2020, hi haurà dos torns per 
jornada (matí i tarda) i per 
accedir-hi caldrà fer reserva 
prèvia, preferentment a 
través d’Internet. Coincidint 
amb els mesos de calor, 
el portal municipal www.
sabadell.cat estrenarà 
el nou web Viu l’Estiu a 
Sabadell, amb tota l’oferta 
d’activitats que ofereix la 
ciutat en aquesta època de 
l’any. PÀG. 4
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Els treballs per millorar els espais públics i crear noves zones verdes a tota la ciutat avancen. Els darrers mesos han culminat treballs com el Camí Es-
colar del carrer de Pérez Moya, al sud. També ha començat la renovació de l’enllumenat que arribarà a més de 720 carrers i la construcció de les noves 
promocions d’habitatge protegit de la ctra. de Barcelona i al c. de Francesc Layret. I a l’estiu arribaran noves actuacions. A continuació, en teniu alguns 
exemples.

LES MILLORES  
ARRIBEN A  
TOTS ELS BARRIS

FET
NOU CAMÍ ESCOLAR: la remodelació del carrer de Pérez Moya ha conver-
tit el tram d’aquesta via proper a l’Escola Serra en zona de prioritat per a 
vianants i ha comportat també plantació d’arbrat, entre altres millores. És el 
primer de cinc nous camins escolars previstos. Seguiran els de les escoles 
Pau Casals, Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume. Els 4 que s’han d’abor-
dar ara compten amb finançament al 50% dels fons europeus FEDER. 

Inversió 5 camins i altres millores relacionades amb els itineraris escolars: 
1,7 M€

PLAÇA DE LISBOA: s’ha transformat en un nou espai verd i de trobada, que 
ha millorat la connectivitat entre Can Llong i Castellarnau. 

Inversió: + d’1,2 M€ 

EN MARXA
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT: s’ha iniciat la substitució de 17.502 punts 
de llum a més de 720 carrers de la ciutat. Amb l’actuació, un 90% de les llu-
minàries de Sabadell seran del tipus LED i millorarà la seguretat, l’eficiència 
energètica i la cura del medi ambient. 

Inversió: + de 10 M€

MÉS PISOS DE LLOGUER PROTEGIT: ja han començat a aixecar-se dues de 
les 8 promocions municipals d’habitatge protegit que s’iniciaran els propers 
dos anys a la ciutat. Es tracta dels edificis de la ctra. de Barcelona, amb 21  
pisos, i de Francesc Layret, amb 32. Amb les 8 promocions, Sabadell  
guanyarà 528 habitatges de protecció oficial.

Inversió de les 8 promocions: 104 M€

MILLORA DEL MOBILIARI URBÀ A TORRE-ROMEU: l’actuació s’articula a 
través d’un programa d’ocupació, que proporciona formació i feina a perso-
nes en atur per realitzar obres i serveis públics a la ciutat. En aquest cas es 
tracta del programa Treball als Barris, que permetrà enguany contractar 125 
persones.  



3

Posar de nou la ciutat en 
marxa i impulsar projectes 
a curt, mitjà i llarg termini 
que donessin resposta a les 
necessitats de la ciutadania 
han estat dues de les màxi-
mes de la nostra acció de 
govern els darrers dos anys. 
Com també, és evident, fer 
front a una pandèmia que 
ningú esperava, garantint els 
serveis públics i vetllant per 
la salut dels sabadellencs i 
sabadellenques.

La feina ha estat més que in-
tensa. Malgrat tot, i al costat 
de tots aquests reptes, hem 
posat en ordre les prioritats, 
analitzant quina ciutat volem 

ser, i hem donat resposta a 
la pregunta de cap a on va 
Sabadell.  En aquest sentit, 
aprofitant la convocatòria 
dels fons Next Generation, 
hem perfilat una vintena de 
projectes que ens marquen 
el rumb per als propers 20 
anys. Iniciatives per avançar 
en cohesió social, transició 
ecològica, transformació di-
gital i en igualtat de gènere.

Amb aquests projectes do-
nem el tret de sortida a la 
tercera transformació de Sa-
badell, després de les grans 
millores que va comportar 
per a la ciutat l’arribada de 
la democràcia i de la sego-

na revolució, amb el canvi de 
segle, quan es van ampliar 
serveis. Ara hem marcat la 
direcció i anem cap a un nou 
i substancial avenç.

Treballem per garantir el mi-
llor dels futurs, però també 
per al més immediat. Les 
millores a l’espai públic o les 
noves promocions de pisos 
després de més de 10 anys 
sense construir habitatge 
municipal de protecció ofi-
cial a la ciutat en són una 
mostra. Com també la lluita 
contra la COVID i l’esforç per 
anar recuperant la normalitat 
–fa mesos que treballem en 
la Festa Major–.  Dissenyem 

#stopcovidHem marcat el rumb per als propers 20 anys

DUSI_Sabadell
Estratègia

Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional. FEDER
Una manera de fer Europa

A L’ESTIU COMENCEN 
PLAÇA DE LA FUENSANTA: serà un nou espai de referència a Ca n’Oriac. Amb priori-
tat per a vianants i accés restringit de vehicles.  

Inversió: 380.000 euros 

PARC DE LES AIGÜES: aquest nou pulmó verd de Can Llong tindrà 70.000 m2, un 
mirador i jocs d’aigua.  

Inversió: 6 milions d’euros

PARC DEL NORD:* amb el projecte es guanyarà un espai natural renovat al Torrent del 
Capellà amb 570 arbres nous, jocs infantils, petanques i àrea d’esbarjo per a gossos.  

Inversió: 2,5 milions d’euros 

CARRER DE LA INDÚSTRIA:* es transformarà en un espai de prioritat per a vianants, 
zones d’estada i espais verds, afavorint el comerç de proximitat. 
 
Inversió: 743.000 euros

Sabadell presentarà als fons europeus Next Generation una vintena de projectes que de-
finiran el Sabadell del futur. Els projectes responen a 3 eixos estratègics: Cohesió Social 
i Territorial; Transició Ecològica i Transformació Digital. Alhora totes les accions tindran 
com a eix transversal treballar per la Igualtat de Gènere. Entre les propostes, hi ha les no-
ves Escoles de Flequeria i de Restauració, la recuperació del Castell de Can Feu, un Hub 
d’Innovació Aeronàutica, el desenvolupament de l’Àmbit Gran Via-Ripoll, la rehabilitació 
energètica d’11.000 habitatges, l’impuls d’una mobilitat més sostenible i un pla de xoc 
contra la bretxa digital. 

#PROJECTES

Sabadell presenta 20 projectes  
als Next Generation

(*) Aquest projecte està cofinançat 
al 50% pel Fons de Desenvolupament 
Regional FEDER

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA

COHESIÓ SOCIAL 
I TERRITORIAL

projectes, però també fem realitat mi-
llores que calen ara i que ja són palpa-
bles. Avancem, així, en progrés i cohe-
sió per a tothom. 

Marta Farrés 
Alcaldessa de Sabadell

Més informació a www.sabadell.cat
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La Bassa i les piscines 
municipals obren  
temporada
La Bassa i les piscines municipals Olímpia, Sabadell Sud, Cal Marcet i Parc del Nord obren temporada du-
rant el mes de juny. Igual que l’any passat, i en previsió que hi hagi restriccions als aforaments permesos, 
es tornaran a fer torns de matí i de tarda. Així, més persones podran gaudir dels equipaments.  
Per accedir a les piscines, caldrà fer reserva prèvia, preferentment a través d’Internet. 

El portal municipal www.sabadell.cat estrenarà els propers dies 
el nou web Viu l’Estiu a Sabadell, on es podrà consultar l’oferta 
d’activitats per a infants i adolescents que s’organitzen  a la ciutat 
durant aquesta època de l’any.  Dins la pàgina es podrà trobar in-
formació sobre les piscines municipals, els casals d’estiu, campus 
esportius, colònies i campaments i les diferents activitats cultu-
rals, entre altres propostes. També s’especificarà quines activitats 
són per a persones amb discapacitat. 

#ESTIU

Nou web Viu l’Estiu  
a Sabadell 

Després que la pandèmia obligués a anul·lar la Festa Major de 2020, 
les diferents comissions ciutadanes coordinades per l’Ajuntament fa 
mesos que treballen en les propostes de la celebració per a aquest 
2021. I ja s’ha  convocat el concurs per escollir la imatge de la Festa. 
A hores d’ara es consideren diferents opcions i escenaris, segons 
l’evolució de la situació sanitària. En tot cas, però, serà una Festa 
Major de proximitat i de km 0, on les propostes d’artistes i entitats 
de Sabadell seran protagonistes, i que estarà repartida per tota la 
ciutat. 

#CIUTAT

Torna la Festa Major

OBERTURA: 

Totes les piscines obriran el 22 de juny

La Bassa: fins al 31 d’agost

Piscines  Cal Marcet i Parc del Nord: fins al 3 de setembre 

Piscines Olímpia i Sabadell Sud: fins al 12 de setembre

HORARIS: 

Torn matí: de 9.45 a 14.15 hores  
Torn tarda: de 15 a 19.30 hores
Entre torn i torn es desinfectaran les instal·lacions.

COMPRA D’ENTRADES:

Preferentment telemàtica 
També s’habilitarà una franja horària de 
venda presencial, de 4 a 7 de la tarda, 
sempre per a dies posteriors.

Mentre el centre de vacunació 
massiva de la Pista Coberta 

estigui en funcionament, només 
podran aparcar a l’esplanada 

de La Bassa  amb vehicle privat 
les persones amb mobilitat 

reduïda. La resta només podran 
accedir-hi per deixar o recollir 

infants que vagin a activitats es-
portives. Més informació sobre 
els accessos i la temporada de 
piscines a www.sabadell.cat 
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Centre de vacunació 
COVID-19

#JoEmVacuno

Pista Coberta d’Atletisme de Sabadell

     ACCÉS RESTRINGIT
Aparcament exclusiu per a les 
persones que van a vacunar-se

USUARIS/-ES DE LA BASSA I 
ZONA ESPORTIVA DE SANT 
OLEGUER 
Només podran aparcar al recinte 
amb vehicle privat les persones 
amb mobilitat reduïda. La resta 
d’usuaris/es només podran accedir 
en cotxe a l’esplanada de La Bassa 
per deixar o recollir infants que 
vagin a activitats esportives, però 
sense estacionar-hi. 
Per situacions especials o 
casuístiques específiques, 
contactar amb: 93 745 33 24  
o 616 440 123

Afectacions

* Termini subjecte a l’evolució de la campanya de vacunació

Més informació sobre afectacions i accessos al trànsit: 
www.sabadell.cat/mobilitat

vacunacovidsalut.cat
Com sol·licitar cita per a la vacunació?

Aquesta línia connectarà, cada 15 minuts, els 
serveis de bus urbà i interurbà, així com les 
estacions de Sabadell Plaça Major, de FGC, i 
Sabadell Centre, de RENFE, amb la Pista Coberta

L15
Servei gratuït 
d’autobús

De l’1 al 30 de juny*

P
Av. de Pablo Iglesias

C. de Sol i Padrís

Rda. de Bellesguard

CENTRE DE 
VACUNACIÓ

PISTA COBERTA 
D’ATLETISME 
DE SABADELL

LA BASSA

PUNT DE CONTROL

Cam
í de Can Quadres

Gran
 Via

PUNT DE CONTROL

P
PISCINES 

JOAN 

SERRA

TAXI

BUS

P

P

PUNT DE CONTROL

APARCAMENT 
EXCLUSIU 
VACUNACIONS

APARCAMENT 
PROVISIONAL 
a la rda. de Bellesguard, 
La Bassa i complex 
esportiu

BUS PARADA DE BUS L15
i autocars dels casals 
d’estiu



#DRETS CIVI LS

Sabadell amb els drets LGTBI
Sabadell commemora el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la 
Transfòbia i el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI amb tot un conjunt d’actes que 
van del 17 de maig al 28 de juny. L’objectiu del programa “Ventilem els armaris” 
és sensibilitzar la ciutadania sobre la diversitat sexual i de gènere, tot reivindicant 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex. Les activitats inclouen 
propostes a l’espai públic i telemàtiques i les organitzen les entitats de la Taula de 
Gènere, Feminismes i LGTBI i l’Ajuntament. 

ACTIVITATS DESTACADES:

17 DE MAIG 
Vídeo commemoratiu  
El Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, publicació d’un 
vídeo a les xarxes socials amb representants dels grups municipals i de la Taula 
de Gènere, Feminismes i LGTBI.

DEL 17 DE MAIG AL 28 DE JUNY 
Les banderes irisada i trans onegen al balcó de l’Ajuntament.  
Un autobús de transport urbà de la TUS circula per la ciutat amb la bandera irisa-
da i la bandera trans.

27 DE JUNY 
Concentració i marxa commemorativa del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

11.30 h. Concentració, lectura del manifest i sortida de la marxa. Ronda de Collsa-
larca a l’alçada del carrer de la Llanera.

13 h. Arribada al parc de Catalunya, lectura del manifest i activitats diverses.

Bancs pintats amb la bandera irisada 
Es pintarà la bandera irisada a diferents bancs de l’Eix Macià, al costat de la cas-
cada del parc de Catalunya, i també als 7 districtes de la ciutat. 

El web municipal www.sabadell.cat ha rebut el Segell Infoparticipa, 
que reconeix la transparència de la informació que proporciona. 
Atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Segell analitza 
aspectes relacionats amb la informació sobre qui són els represen-
tats polítics, com es gestionen els recursos, com s’informa de la 
gestió i quines eines de participació es faciliten. El de Sabadell és 
un dels 39 ajuntaments que han assolit un 100% dels indicadors 
positius dels 121 consistoris que en l’edició de 2020 han rebut la 
distinció. 

#TRANSPARÈNCIA

Segell de transparència per al web municipal 

6

Consulteu el programa i les activitats en línia a  

https://web.sabadell.cat/genere   

Sabadell serà la Capital de la Cultura Catalana l’any 2024.  La capitalitat, 
designada per l’Associació Capital de la Cultura Catalana, permetrà posar 
en valor les singularitats de la ciutat en l’àmbit cultural i destacar la creati-
vitat i el talent que neix i es desenvolupa a Sabadell. El projecte fomentarà 
la creació cultural i la cohesió social dins la ciutat i potenciarà la seva 
projecció a l’exterior. Per això es treballarà a través de les comissions 
sectorials i en coordinació amb el Consell Consultiu, format per experts 
de la ciutat en diferents sectors i representants dels grups municipals, per 
elaborar la proposta concreta d’activitats. Així mateix, es treballa en el pro-
jecte Manifesta, que, coincidint amb l’any de la capitalitat, dinamitzarà les 
arts visuals i les situarà en un aparador a escala europea. Sabadell, Capital 
de la Cultura Catalana continua obert a adhesions. 

#CULTURA

Sabadell, Capital de la Cultura Catalana l’any 2024

Més informació:https://web.sabadell.cat/2024/
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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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