
#GENT GRAN

El programa de vacances es recupera 
després de cinc anys
Després de cinc anys, l’Ajuntament recupera el Programa de Vacances per a la Gent 
Gran. Les estades oferiran diferents tipus de viatges i destinacions i inclouen trasllat, 
hotel, pensió completa, excursions i assegurança. Les inscripcions seran al setembre
CONTRAPORTADA

Hola Sabadell
Butlletí de l’Ajuntament de Sabadell

www.sabadell.cat
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Acord per construir
la Ronda Nord

Inversió milionària al Taulí

La construcció de la via que unirà Terrassa, 
Sabadell i Castellar descongestionarà el 
trànsit i reduirà els 22.100 vehicles que 

cada dia passen per la Gran Via. 
PÀG. 3

De la inversió de 6M€ prevista fa 
3 anys, s’ha passat a 65,4M€. 
PÀG. 2
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65,4M € al Taulí

96 llits a 
l’edifici Ripoll

- 32 per a UCI
- 32 quirúrgics

- 32 per a pediatria

El nou edifici Ripoll, amb 96 llits d’UCI i hospitalització, és el primer pas d’un gran projecte 
d’ampliació i modernització de la Corporació Sanitària

Millora de la 
sanitat pública

Al frontal de 
la Gran Via
- 45 llits UCI
- 8 quiròfans

- Ampliació urgències i 
urgències perdiàtriques

Millores 
a pediatria

noves urgències 
i noves consultes 

externes 
a Santa Fe

- Reforma de dues 
plantes del Taulí

- 1 quiròfan més de 
cirurgia ambulatòria

- Més capacitat per fer 
endoscòpies

Trasllat de la 
recerca i la 

investigació a les 
Naus Bosser

La inversió es suma al 
nou grau d’infermeria 

que comença el curs 
vinent, amb 

75 places públiques

La Festa Major 
ultima preparatius

Les comissions ciutadanes treballen en les propostes

Convocat el concurs per escollir el cartell
Enguany la Festa Major 
recupera la normalitat!
     Properament se’n presentarà el programa

#FMSBD2022: del 2 al 5 de setembre
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La nostra és una ciutat amb caràcter propi. No 
només pel ja conegut orgull sabadellenc, que 
també. Sinó perquè bona part d’aquest orgull 
es basa precisament en el fet que tenim múl-
tiples elements que ens diferencien. Som refe-
rents en esport, en cultura, en coneixement, en 
activitat econòmica, en comerç. I tenim actius 
que ens fan singulars i ens donen valor afegit 
de portes endins però també de portes enfora 
com el Ripoll, l’Aeroport o el Taulí. Això no ho 
tenen totes les ciutats. 

Com a govern sempre hem tingut clar que calia 
aprofitar aquest potencial per enfortir-lo, ento-
mant els reptes pendents, cercant solucions i 
generant noves oportunitats. Amb actitud posi-
tiva, determinació i voluntat d’arribar a acords. 

Treballant d’aquesta manera, hem aconseguit 
fites que fa un temps semblaven impossibles. 
Com la inversió al Taulí, que en tres anys s’ha 

multiplicat per 10, passant de 6 a 65,4 milions 
d’euros i que es suma al nou grau d’Infermeria, 
que s’iniciarà el curs que ve amb 75 places pú-
bliques. I la construcció de la primera residèn-
cia pública de Sabadell.  

I així assolirem també infraestructures com la 
via que connectarà Terrassa, Sabadell i Caste-
llar, que ens ha de garantir millors connexions i 
més progrés i ens permetrà abordar la transfor-
mació i humanització de la Gran Via. 

Amb actitud i tenacitat hem recuperat les va-
cances de la Gent Gran, després de cinc anys 
d’absència del programa. Estem millorant l’es-
pai públic i protegint drets. Som una ciutat amb 
molts actius dels quals podem estar orgullo-
sos. Continuarem posant tot l’esforç per no 
perdre cap opció i continuar endavant. Perquè 
Sabadell es mantingui  com a ciutat d’èxit i 
oportunitats. 

SABADELL, UNA 
CIUTAT D'ÈXIT

Marta Farrés 
Alcaldessa de Sabadell

La construcció de la Ronda 
Nord permetrà que els vehicles 

que circulen entre Sabadell i 
Castellar NO passin per la  

Gran Via

Es reduirà bona part dels 
22.100 vehicles que cada dia 

travessen la Gran Via i es podrà 
humanitzar aquest eix, on hi 

haurà menys cotxes i més espais 
verds i de trobada

Es preveu connectar la Ronda 
Nord amb la Ronda Oest de 

Sabadell (C-58c) i amb l’AP7

Acord per construir la Ronda Nord
La nova via reduirà el pas de cotxes per Sabadell

L’alcaldessa de Sabadell va anunciar amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i els alcaldes de Terrassa i 
Castellar del Vallès el projecte per construir la Ronda Nord i millorar, així, les infraestructures viàries a la comarca.
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Bus entre el centre i la Bassa
(zona esportiva de Sant Oleguer)

Línia L15 (F15 en festius)
Cada 30 minuts, 
a partir de juny

 

Torna la temporada de piscines
PISCINA DEL 
PARC DEL NORD 
Obertura prevista a l’agost, 
quan finalitzin les obres 

HORARI

de dilluns 
a diumenge 

de 10 a 19.30 h

COMPRA 
D’ENTRADES
> Presencial, 
als equipaments
> Telemàtica 

Tota la informació i venda d’entrades a: https://piscines.sabadell.cat/

LA BASSA
Del 17 de juny 
al 31 d’agost

PISCINES OLÍMPIA, 
CAL MARCET I SUD 
Del 15 de juny 
al 5 de setembre

Consulta les activitats per a infants i adolescents 
organitzades per l’Ajuntament i les entitats a:

www.sabadell.cat/viulestiu

56 casals 7

31

Activitats d'estiu per a 
persones amb discapacitat

ENTORNS MÉS 
ACCESSIBLES I MÉS 
SEGURS A L’ESCOLA 
PAU CASALS 
Ja està enllestit el nou camí escolar de l’Escola Pau Casals. Els 
treballs han permès condicionar l’entorn del centre educatiu per 
facilitar els recorreguts a peu i en bicicleta, incloent-hi la renova-
ció de les escales entre el carrer de Mauritània i la Via Aurèlia. 
D’aquesta manera, s’han generat nous espais de passeig i estada. 
En la reforma s’han invertit 591.252 euros, finançats al 50% amb 
fons europeus FEDER (EDUSI).
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Prop de 2 milions d’euros invertits en els darrers 3 anys

JOCS INFANTILS DE QUALITAT 
A TOTA LA CIUTAT

JOCS INCLUSIUS 
PER A TOTHOM

JOCS DIVERSOS 
I INNOVADORS

Els jocs, protagonistes arreu

S’HAN RENOVAT O MILLORAT MÉS 
DE 152 ÀREES DE JOC ALS BARRIS

Les noves zones infantils inclouen elements innovadors 
i diversos, com jocs interactius, d’aigua, de trepa, zones 
d’escalada...

La nova àrea de jocs inclusius de la plaça de les Illes Medes, 
davant de l’Escola Francesc Bellapart, es sumarà a les del 
parc del Taulí i la més recent, ubicada a la plaça del Perú 

Les àrees de joc han de consolidar-se com a element d’igualtat social per tal que tots els infants tinguin a prop 
de casa un espai on jugar en les millors condicions possibles.

Parc de la Roureda Plaça dels Tallarets Plaça de Karl Marx Plaça de les Vaques

Plaça del Treball Plaça de Mestre Planas

Plaça dels Avets Plaça d’Ernest Lluch

Carrer de Mauritània

Parc del Nord

Nova zona de joc inclusiu a la plaça del Perú Jocs interactius a la plaça de l’Argub
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SABADELL AMB ELS DRETS DE LESBIANES, 
GAIS, BISEXUALS, TRANS I INTERSEX 

Programa organitzat per l’Ajuntament 
i la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI

Les banderes irisada i trans onegen a l’Ajuntament 
i a un autobús de la TUS que circula per la ciutat.

3 de juliol. 12 h
III MARXA DE L’ORGULL LGTBI A SABADELL
Pl. del Pi - av. de Matadepera - rda. de la Roureda - 
pl. de Lisboa.

Es pintaran 4 nous passos de vianants amb la 
bandera LGTBI. En total, a Sabadell n’hi haurà 10.

Nou grafit “No a l’homofòbia”, a càrrec de Debra 
Espinosa, a la ctra. de Caldes, 147

Xerrades, exposicions, projeccions, col·loquis i 
molt més!

Estima amb   
llibertat

CONSULTA TOT 
EL PROGRAMA

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

ENLLESTIDA LA RENOVACIÓ DEL CARRER 
DE LA INDÚSTRIA

2.000 m2 més per als vianants

Mobilitat escolar més sostenible i segura

Més verd i nous espais de passeig i estada

INVERSIÓ: 742.933 €
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ESQUERRA 
REPUBLICANA

CRIDA PER SABADELL CIUTADANS

PARTIT 
SOCIALISTA

JUNTS PER SABADELL

Descarrega’t el contacte 
del servei gratuït 

de recollida de 
voluminosos

Truca-hi!
900 22 22 34

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

Penses  
renovar

els mobles 
o altres 
estris 

de casa?

REGIDORA NO ADSCRITA
Marta Morell



A persones empadronades a Sabadell
– que tenen 65 anys o més.
– que tenen entre 60 i 64 anys i que són jubilades 
o pensionistes, nascudes l’any 1962 o abans. 

A partir de setembre
LES ADJUDICACIONS NO ES FAN PER 
ORDRE D’INSCRIPCIÓ, PER TANT NO 

CAL ANAR-HI EL PRIMER DIA

BONIFICACIONS PER A PERSONES 
AMB MENYS RECURSOS

> ESTADES A PROP
> PROGRAMA DE CURA DE SALUT O TERMALISME. 

> RUTES PER LA PENÍNSULA I LES ILLES
> CIRCUITS EUROPEUS

Inclouen trasllats, hotel en pensió completa, 
excursions i assegurança.


