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#SEGURETAT

Policia de Districte: 
Més seguretat als barris, 
més contacte amb la ciutadania
Amb la creació de la nova Divisió de Policia de Districte, la Policia Municipal augmenta el 
patrullatge als diferents barris, amb més hores i més protecció en horaris comercials i als 
entorns d’escoles i instituts. El fet de tenir agents fixos a cada districte facilita una relació 
més directa amb els veïns i veïnes de cada zona.

#PATR IMONI

Sabadell 
demana 
inversió 
europea per 
recuperar el 
Castell de Can 
Feu
La proposta vol conservar 
els valors històrics i cultu-
rals del conjunt arquitec-
tònic i alhora convertir-lo 
en un centre de formació 
en jardineria, horticultura i 
altres oficis mediambien-
tals, adreçat a persones 
aturades o amb dificultats 
per accedir al mercat labo-
ral. El projecte serà un dels 
8 que Sabadell presentarà 
als fons europeus Next 
Generation per obtenir 
finançament. PÀG. 2

528 nous habitatges  
de lloguer protegit 

Des d’ara i fins al 2023 s’iniciaran 8 noves promocions municipals 
a diferents punts de la ciutat 

PÀG. 4 i  5 
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#CULTURA

Sabadell vol ser Capital de la Cultura Catalana l’any 2024

Projecte de recuperació del Castell de Can Feu

Centre ecoambiental 
d’integració social i formativa 

QUÈ ES VOL FER AL CASTELL? 

 Un centre de formació en jardineria, horti-
cultura i altres oficis mediambientals adreçat 
a persones en atur o amb dificultat per acce-
dir al mercat laboral 

 Comptaria amb horta, un hivernacle i 
espais per a la producció agrària de km 0 i la 
solidaritat alimentària

 L’alumnat podria posar en pràctica allò que 
aprengui fent tasques de recuperació d’es-
pais naturals o produint aliments ecològics

 S’oferiria suport a la creació d’empreses 
lligades a l’economia verda

 I un espai cultural obert a la ciutadania

EL PROJECTE PREVEU: 

 Recuperar el Castell

 Les cavalleries

 Els jardins romàntics, espais exteriors 
i part de l’antic bosc de Can Feu, donant 
continuïtat al Parc Agrari

ELS NEXT GENERATION 

 750.000 milions d’euros per al conjunt 
de països de la Unió Europea

 Volen reparar els efectes de la pan-
dèmia i impulsar la transició ecològica i 
digital

 Sabadell hi presentarà 8 projectes

RECUPERAR EL PATRIMONI 
I POSAR-LO AL SERVEI DE LA CIUTAT
Inversió europea per rehabilitar el Castell de Can Feu i ubicar-hi un centre de formació en oficis mediambientals
L’Ajuntament ha presentat per primera vegada una proposta per recuperar el Castell de Can Feu i convertir-lo en un centre de 
formació en oficis mediambientals. Així, es conservarien els valors històrics i culturals i al mateix temps el conjunt arquitectònic 
es posaria al servei de la ciutat, evitant que es tornés a degradar. Per abordar la recuperació, aquest serà un dels projectes 
que Sabadell presentarà als fons europeus Next Generation, destinats a la reconstrucció dels països després de la COVID-19.

Sabadell ha presentat la candidatura per convertir-se en 
Seu de la Capital de la Cultura Catalana l’any 2024. Amb 
la iniciativa es vol posar en valor les singularitats de la 
nostra ciutat en l’àmbit cultural i destacar la capacitat 
creativa i el talent que neix i es desenvolupa a Sabadell. El 
projecte fomentarà la creació cultural, la cohesió social i 
el caràcter referent de la nostra ciutat arreu. A hores d’ara, 
Sabadell ja ha presentat el dossier de la candidatura, que 
ha comptat amb la col·laboració d’entitats i agents del 
sector de la cultura. 
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#OCUPACIÓ

Vapor Llonch: suport 
a les persones i a 
les empreses
Enguany el Vapor Llonch continuarà al costat de les 
persones per ajudar-les a trobar o canviar de feina. 
També acompanyant les empreses en el seu procés 
de creació o de desenvolupament, contribuint així a 
generar més llocs de treball. Aquestes són algunes de 
les xifres previstes per a 2021, quan es celebren 30 
anys del Vapor com a seu de Promoció Econòmica de 
Sabadell. 

Si pensem o busquem  què significa “benes-
tar” hi ha diverses definicions: podria ser quan 
algú té satisfetes les seves necessitats o, més 
simple, l’estat d’aquella persona que se sent 
bé. Sens dubte, el benestar de la ciutadania 
hauria de ser la prioritat absoluta de qualse-
vol administració i, si preguntem, potser no hi 
ha una única resposta sobre quina és la clau 
perquè els veïns i veïnes ens sentim bé, però 
segur que moltes passen per tenir resolt el dia 
a dia i viure en un lloc on estiguem tranquils i 
segurs. 

Per això, en el nostre full de ruta com a respon-
sables municipals, pensem i actuem per donar 
resposta a necessitats bàsiques, que han d’es-
tar cobertes si volem una ciutat amb qualitat 
de vida.  I és en aquest marc que en els pro-
pers 2 anys iniciarem les obres de 528 habi-
tatges de lloguer protegit destinats a persones 
que no poden permetre’s els preus del mercat 
lliure. Perquè l’accés a un habitatge digne no 
pot ser mai motiu de desigualtat. 

Així mateix, el Vapor Llonch contractarà en-
guany prop de 320 persones i en formarà unes 
1.400 més per ajudar-les a accedir o  millorar 
dins el món laboral. I també pel benestar de 
tothom, hem posat en marxa la Policia de Dis-
tricte, que augmentarà el patrullatge a tots els 
barris i la interacció amb el veïnat. Estar bé no 
passa només per estar segur, sinó també per 
sentir-s’hi. 

Paral·lelament treballem pel futur. Tenim 
molts projectes perquè Sabadell avanci i 
aprofiti totes les oportunitats. El dia a dia 
exigeix alhora respostes que cal dissenyar 
i, sobretot, ser capaços de portar  a terme. 
Només així el benestar podrà ser clarament 
protagonista i arribar arreu i a tothom. 

Marta Farrés 
Alcaldessa de Sabadell

#stopcovidUn benestar qUe arribi a tothom i a tota la ciutat

Més informació: www.vaporllonch.cat 

1.400 
PARTICIPANTS ALS 

PROGRAMES DE 
FORMACIÓ 

3.800 
PERSONES ATESES 
PER PROGRAMES 

D’ORIENTACIÓ 
LABORAL

2.475 
EMPRENEDORS I 
EMPRENEDORES 

ALS PROGRAMES DE 
SUPORT

425 
EMPRESES 

REBRAN AJUT PER 
CONSOLIDAR-SE O 

CRÉIXER

PROP DE 320 
PERSONES ES 

CONTRACTARAN PER 
MITJÀ DELS PROGRAMES 

D’OCUPACIÓ 

30 ANYS, MÉS D'UN MILIÓ 
D'ATENCIONS
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MÉS HABITATGE  
DE LLOGUER  
ASSEQUIBLE 

Entre 2021 i 2023, l’Ajuntament iniciarà la construcció de 8 noves promocions de lloguer a preu 
protegit,  que inclouran un total de 528 habitatges. Els nous pisos permetran incrementar en un 34% 
el parc d’habitatge públic municipal de lloguer, passant de 1.568 pisos a 2.096. Les noves promocions 
es construiran per mitjà de l’empresa municipal VIMUSA i la societat mixta SBD Lloguer Social i 
comportaran una inversió superior als 104 milions d’euros.

FRANCESC LAYRET: 35 habitatges CTRA. DE BARCELONA: 21 habitatges

CAN GAMBÚS 3.1: 64 habitatges CAN GAMBÚS 3.2: 48 habitatges

CAN GAMBÚS 2: 108 habitatgesCAN GAMBÚS 1: 105 habitatges

CA N’USTRELL 1: 50 habitatges
COMPLEX ROUREDA: 100 habitatges per a gent gran

Més informació i inscripció al registre 
de sol·licitants d’habitatge protegit:

www.vimusa.cat
Tel. 93 745 79 10
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Els pisos tindran un preu mitjà de 450 euros al mes amb aparcament 
inclòs.

El complex Roureda per a la gent gran estendrà el model d’èxit dels 
complexos que ja funcionen a Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central. 
Pisos adaptats i amb espais de relació i activitats perquè les perso-
nes grans hi puguin viure amb plenitud i qualitat de vida. 

A més de les noves promocions, l’Ajuntament potencia les gestions 
amb grans tenidors per posar més pisos a l’abast de la ciutadania.

Des de juny de 2019, Ajuntament i l’empresa municipal VIMUSA han 
comprat o es troben en procés de compra una vuitantena de pisos 
pel dret de tanteig i retracte. Els habitatges es destinen al lloguer o a 
l’emergència social.

8 
promocions 

distribuïdes per tota 
la ciutat

528 
nous pisos de 

lloguer protegit 

104 
milions d’euros 

d’inversió

CAN GAMBÚS 3.2

CAN GAMBÚS 3.1

CAN GAMBÚS 2

CAN GAMBÚS 1

CTRA. DE BARCELONA

COMPLEX ROUREDA
CA N’USTRELL 1

FRANCESC LAYRET



#DRETS CIVI LS

El 8 de març posa l’accent en 
la discriminació de les dones 
joves per accedir al  
mercat laboral
El programa d’activitats del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, té com 
a objectiu a Sabadell visibilitzar la discriminació que malauradament encara 
pateixen les dones joves a l’hora d’accedir al món laboral. És per això que s’han 
programat més d’una trentena de propostes per posar fre a aquestes situacions. 
Entre altres objectius, es vol avançar en el trencament d’estereotips pels quals, 
per exemple, estudis o professions de ciència o tecnologia estan masculinitzats i 
s’associen més als homes.

I molt més!
Informació sobre el programa i vídeo Penso, m’expresso i actuo!  

https://web.sabadell.cat/genere 

 Projecció d’imatges del 8 de març a diverses façanes de la ciutat

 La Torre de l’Aigua i les fonts de les places de Sant Roc, Catalunya i 
Concòrdia s’il·luminen de lila amb motiu de la commemoració

 Presentació del vídeo Penso, m’expresso i actuo! amb entrevistes a 
dones joves que estudien o treballen en sectors masculinitzats 

 19 de març: Xerrada en línia “Ciència i Tecnologia: el que ens han dit…” 
a càrrec de Núria Salán

 24 i 25 de març: Jornades telemàtiques de bones pràctiques a les 
empreses i entitats en el marc dels plans d’igualtat

 9 Punts Lila, d’informació i suport per a l’erradició de la violència vers 
les dones i les persones LGTBI, a diferents barris

 Fins al 25 d’abril exposicions al Museu d’Història sobre la primera 
regidora de Sabadell, Fidela Renom, i la pedagoga Dolors Miralles

Després d’una primera fase més que positiva, el projecte A-Porta, 
per detectar necessitats i fomentar el civisme i la convivència a Can 
Puiggener, tindrà una segona etapa. Així, si en la primera fase es van 
contractar vuit persones referents i conegudes al barri per visitar 
400 llars, ara arribaran a 600 domicilis més. Amb les visites es vol 
apropar serveis al veïnat i detectar i prevenir problemàtiques per tal 
de cercar-hi solucions. El projecte el desenvolupen la Confederació 
d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC), la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Sabadell (FAVS) i l’AV de Can Puiggener, amb 
el suport de l’Ajuntament.

#INTERVENCIÓ COMUNITÀR IA

El projecte A-porta arriba 
a 600 habitatges més

6

Vetllem entre tots i totes per la 
conservació de l'ecosistema i el 
benestar de tothom.

NO ELS DONEU MAI MENJAR

NO US HI ACOSTEU

NO DEIXEU ESCOMBRARIES 
NI MENJAR FORA DELS 
CONTENIDORS O DE LES 
PAPERERES

Consells bàsics davant 
la presència de senglars 
a la ciutat



7

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



Més seguretat als barris

Relació més directa 
amb la ciutadania

Més coneixement 
de cada zona

Nova 
POLICIA de 
DISTRICTE

Agents 
fixos a cada 
districte

La presència 
als barris 
passa de 9 
a 16 hores 
diàries

Més 
vigilància 
en horaris 
comercials i 
als mercats 
setmanals

Més 
protecció 
als entorns 
d’escoles i 
instituts

MÉS DE 50 AGENTS, 365 DIES L’ANY

Si ens necessites, truca'ns: 900 112 092 
Correu: OficinaTecnicaAlcaldia@ajsabadell.cat


