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(PÀGINES CENTRALS)

El passeig de la Plaça Major serà més verd, tindrà brolla-
dors i una cortina d’aigua i llum. La proposta permetrà, 
per fi, resoldre la configuració d’aquest espai central.
PÀG. 4 i  5

Impuls de diversos projectes per millorar 
la qualitat de vida, guanyar espais verds i 
reactivar l’economia. 
PÀG. 2 i  3

Sabadell
fa

Nadal

#SOSTEN IBI LITAT

Un 90% de l’enllumenat 
serà de LED
Això serà possible gràcies a la substitució de 17.502 punts de 
llum (un 58% del total) a més de 720 carrers de tots els distric-
tes. L’actuació, amb una inversió de més de 10 milions d’euros, 
comportarà una millor il·luminació, més seguretat, més eficièn-
cia energètica i un menor impacte mediambiental. 
PÀG. 3

#NADAL

NADAL
El programa d’activitats s’ha adap-
tat a la situació actual, per oferir a 
la ciutat una programació variada i 
plena de propostes. Tot plegat farà 
possible que Sabadell, enguany tam-
bé, pugui viure amb plenitud el Nadal 
amb seguretat i prenent totes les 
mesures de prevenció.   PÀG. 8
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L’impacte que la COVID-19 ha provocat en les 
nostres vides és tan immens que resulta gaire-
bé impossible mesurar-ne l’abast real. Alhora, 
però, estic plenament convençuda que, mal-
grat tot, Sabadell tirarà endavant. I és que la 
pandèmia, tot i els seus efectes devastadors, 
no ens aturarà en el nostre objectiu d’avançar 
cap a una ciutat amb més qualitat de vida i 
més oportunitats per a tothom. 

En tot aquest temps, l’Ajuntament no ha parat 
en cap moment i ara la ciutat ha de recuperar 
la velocitat de creuer. Per això, juntament amb 
les mesures per donar resposta a les necessi-
tats i no deixar ningú enrere, treballem per la 
reactivació de Sabadell i per aquells projectes 
que ens garantiran el futur. D’aquí la importàn-
cia de tirar endavant el passeig de la Plaça Ma-
jor, que resoldrà per fi la configuració d’aquest 
espai tan central i emblemàtic. I d’altres projec-
tes que podreu conèixer en aquestes pàgines. 

Tots milloraran la ciutat i simbolitzen una nova 
manera de pensar Sabadell, amb propostes 
boniques, que alhora donaran protagonisme 
a les zones verdes i afavoriran l’economia. Al 
costat del més urgent cal pensar que, quan el 
coronavirus hagi passat, la ciutat ha d’haver 
fet els deures i haver-se preparat per al millor 
dels futurs. 

Malgrat les dificultats, doncs, cal mirar enda-
vant. I per aquest motiu enguany engalana-
rem la ciutat per Nadal, potser amb més il·lu-
sió que mai. Per mantenir el caliu als nostres 
carrers i donar suport als nostres comerços. 
I és que avui, més que mai, cal mantenir-nos 
forts. I amb la plena convicció que, tots junts, 
ens en sortirem.  

Marta Farrés 
Alcaldessa de Sabadell

#stopcovidQuan la COviD passi, SabaDell haurà fet els deureS 

L’Ajuntament impulsarà els propers mesos diversos pro-
jectes a tota la ciutat amb 3 objectius fonamentals: la 
millora d’espais o serveis per millorar la qualitat de vida; 
l’impuls de zones verdes arreu, i el foment de l’activitat 
econòmica, tant per la injecció de recursos que impliquen 

les obres públiques com per l’activitat que les mateixes 
millores generen al seu entorn. Aquests són alguns exem-
ples d’obres, que sumaran més de 12,7 milions d’euros. 
Tots els projectes estaran finalitzats al llarg de 2022. Al-
guns fins i tot abans.

JARDINS DE CAMPOAMOR
Superfície total de l’actuació de 16.751 m2,  amb un nou parc amb 
jocs infantils, zones verdes i d’ombra, que donarà resposta a la man-
ca d’espais verds de Campoamor, Espronceda i la Creu de Barberà
Inversió: 1,8M€

NOU CARRER DE LA INDÚSTRIA
Espai per passejar i potenciar-hi el comerç de proximitat. Calça-
da i vorera al mateix nivell entre els c. de Sant Llorenç i de Sant 
Joan
Inversió: 937.442€

per invertir a tota 
la ciutat

12,7
MILIONS 
D’EUROS

Aquest projecte està cofinançat al 50% pel Fons        
Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.
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PARC DEL NORD
El projecte, treballat amb la Comissió Parc del Nord, permetrà 
recuperar el corredor ecològic del torrent del Capellà. S’hi plan-
taran 570 arbres nous.
Inversió: 2,5M€

PLAÇA DE LA FUENSANTA
Es rehabilitarà per convertir-la en un nou espai central a la zona. 
Hi haurà prioritat per a vianants i s’habilitaran més aparca-
ments al carrer de la Mola. 
Inversió: 380.000€

CAMÍ ESCOLAR A L’ESCOLA PAU CASALS
S’hi farà un entorn més segur. Hi haurà nous arbres, bancs, més 
enllumenat i senyalització i es repararan les escales que con-
necten amb la via Aurèlia. 
Inversió: 770.000€

CAMÍ ESCOLAR A L’ESCOLA SERRA
La reurbanització del c. de Pérez Moya farà més segures les en-
trades i sortides de l’escola. Hi haurà nou arbrat i es renovaran 
instal·lacions i serveis. Estarà acabat a finals de 2021.
Inversió: 247.268€

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE CAN GAMBÚS
S’hi preveu un magatzem agrari, un centre d’interpretació i formació 
i altres espais com una era i un aparcament. Tot plegat per impulsar 
l’agricultura de proximitat i sostenible. 
Inversió: 600.000€

PORTAL SUD
El projecte, en dues fases, dignificarà l’accés sud de Sabadell a l’au-
topista C-58, millorant l’entrada i sortida a la ciutat, a l’Aeroport i al 
polígon sud-oest. 
Inversió (fase 1): 5,4 M€ 

90% 
de la ciutat 

amb lluminàries 
LED

#SOSTEN IBI LITAT

Un 90% de l’enllumenat 
serà de LED
La renovació de 17.502 punts de llum a més de 720 
carrers de tota la ciutat comportarà una millor il·lumina-
ció –per tant, més seguretat–, més estalvi i eficiència 
energètica i un menor impacte en el medi ambient. 
Al mapa podreu veure l’enllumenat que actualment és 
de LED i també tot el que suposarà el projecte de reno-
vació.
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Calendari:
2020-2021: Projecte i tramitació administrativa
Inici d’obres: gener de 2022 (preservant la campanya de Nadal de l’any vinent) 
Finalització: darrer trimestre de 2022

PASSEIG
de la Plaça Major

#1_Àmbit sud 
Un passeig amb arbres i arbustos 
en formes lineals i on es 
potenciaran les plataformes verdes. 

#2_Àmbit nord 
Una plaça amb arbres, zona 
d’estada i diversos elements 
d’aigua.

#1

#2
Dos àmbits, un sol espai

El passeig de la Plaça Major serà més verd, tindrà més arbres, 
brolladors d’aigua i una cortina d’aigua i llum com a element 
singular. Són alguns dels trets de la proposta que permetrà per 
fi resoldre la configuració d’aquest espai central després de 
tants anys de provisionalitat. 

Amb el nou disseny, el Passeig es consolidarà com a espai 
emblemàtic i punt clau d’activitat econòmica. Alhora serà un 
significatiu exemple d’una nova manera de pensar la ciutat, 
potenciant els elements verds als diferents  projectes que es 
portin a terme als diferents barris. 



ESTABLIMENTS AMB SERVEI A DOMICILI O RECOLLIDA TAKE AWAY
Di

ss
en

y 
gr

àfi
c:

 c
el

-l
ul

a.
co

m
   

   
 

Sabadell t’ho porta a casa

Fes la compra des de casa 
amb la nova APP dels 
comerços de SabadellSabadell

Sabadell

Obre Casa Teva
aLS BARS i restaurants DE

#IMPULSEM
SABADELL

et necessitEN

Guarda’t 
aquestes 
pàgines

Si el vostre establiment no apareix en aquest especial i voleu difondre els vostres serveis de take away o menjar a domicili, 
adreceu un correu a comerciconsum@ajsabadell.cat. Us inclourem en la difusió que fem al web municipal www.sabadell.cat



9kim
C. de Viladomat, 83 

93 720 77 71 / 687 59 68 10

Bar Restaurant 
Vilarrubias 

C. de Vilarrúbias, 48 

93 725 21 42

Bar Deportivo Alfonso
C. d’Osona, 24 

93 537 71 41 

Bar Sau Street
C. de Sau, 40 

93 726 59 51 / 667 656 487

Bar Kennedy 
Av. de l’Onze de Setembre, 101 

93 725 90 10
Entrega a domicili únicament 
al l’av. de l’Onze de Setembre

Bar Urgell
C. del Comte d’Urgell, 17 

675 602 151

Bar l’Esclop
C. de Sol i Padrís, 30

93 726 71 95 

www.barlesclop.com

Bodega Coca
C. de Brutau, 108 

93710 20 45

Bar Morrosko
C. d’Àngel Guimerà, 5 

603 54 22 37 (WhatsApp)

Bondiabakery 
www.bondiabakery.com 

644 20 26 93

Bar restaurant 
Clau de Fa

C. de les Tres Creus, 127-129 

648 55 11 63

Cafè Rambla
Rambla, 241 

93 726 81 16

Bar restaurant 
El 35 de cine

C. de Cerdanyola, 35  

93 382 22 75

Can Capablanca
C. del Comte Jofre, 30

937 26 81 46 

www.restaurantcancapablanca.cat

Bar restaurant 
Los Califas

Ctra. de Terrasa, 404 

93 727 38 58 - 674 66 73 53 

Chicken House 
Sabadell 

Av. d’Estrasburg, 49

625 290 093 /  930 05 67 04

www.chickenhouse.es

Bar restaurant 
Montserrat

C. de Lepant, 178

93 710 00 40

Creperia Dolcet
Av. de Francesc Macià, 41, local 4

93 717 51 93 - 681 39 40 49

(WhatsApp)

www.dolcet.e

SERVEI A DOMICILI SERVEI DE RECOLLIDA A BOTIGA AMB RESERVA PRÈVIA



Duuo Restaurant
C. de Sant Llorenç, 57-61 

691 40 78 06 

www.duuorestaurant.com

La Fresca Sabadell
C. de la Palanca, 17 

93 854 84 02 / 609 454 986

www.lafresca.cat 

 

El Tocal 2
C. de Jovellanos, 2 

93 010 98 43 / 653 61 41 02

www.tocal2.com

La Més Bonica
C. de Zuric, 2 local, 14 

93 432 18 70 / 695 560 861

Frankfurt Joff
Av. de Barberà, 377 

93 710 00 74 / 674 14 12 63

 

La Placeta de Sant 
Oleguer

C. de Sol i Padrís, 58 

609 393 510

Freshpizza Sabadell
C. de Budapest, 61 

93 727 87 77

www.freshpizza.es

La Teca Burguer 
C. de Sant Cugat, 8 

931415026

www.lateca33.com

La Sandvitxeria
C. del Dr. Puig, 4 

93 727 13 98 / 661 60 71 62

www.lasandvitxeria.cat 

Friki Fast Food
Ctra. de Terrassa, 386 

93 031 29 22

www.frikifastfood.eatbu.com

La Terrasseta
C. de Colom, 17-19 

93 858 63 43 / 680 129 402

www.terrasseta17.com

Garry Restaurant
Ctra. de Barcelona, 665 

93 711 86 56 / 652 73 29 68

www.restaurantegarry.com/es/

 

Macrobocatas 
Popeye

Av. de Francesc Macià, 39 

93 783 31 65

JYG Sandwiches 
& Cakes

Rda. de Zamenhof, 118, baixos 2

93 194 26 85

Moments Gourmet 
a Casa

C. de Ferran Casablancas, 145 

93 007 31 55

Kafé Loma Verde
Rda. de Zamenhof, 108, local 

653 58 58 65

www.kafelomaverde.com 

Moments Gourmet 
Catering

C. de Zurbano, 89 

93 007 31 55

www.momentsgourmet.cat

Kame House Kitchen
C. de Sant Vicenç, 20 

93 038 89 21

www.mutenroshi.com/khksbd/



Omplepanxes
Av. de  Barberà, 388 

93 127 82 84

www.omplepanxes.com 

Restaurant Grat
C. del Pare Sallarès, 19

600 08 07 36

www.restaurantgrat.cat

Panaderia Délice
Av. de Can Deu, 34 

93 105 50 74 / 608 08 76 22

Restaurant Les Voltes
C. de la Borriana, 34 

93 726 40 53 / 637 74 34 54

www.lesvoltesrestaurant.com

Panash 
Rda. d’Europa, 468 

93 013 56 60

  

Restaurant Marisqueria 
Caracola

C. de Sol i Padrís, 90 

93 711 79 54  

www.marisqueriacaracola.com

Pizza Pazzo
C. Sarajevo, 151 

93 514 28 02

www.pizzapazzo.makro.rest/ 

Restaurant 
Massagué 62

Via de Massagué, 62

659 51 62 96 / 620 67 99 56

Pizzeria Maximmus
C. de St. Antoni Maria Claret, 15 

683 11 88 19

www.maximmus.es

Sandwichez
C. de Gràcia, 1 

670 57 98 08

www.sandwichez.com

RedBar Sabadell
Rda. d’Europa, 503 

93 737 37 00

www.redbarsabadell.com

Sokystwo
C. de l’Església Romànica, 92 

93 710 17 10  

Restaurant Tremendu
C. de Riera Villaret, 5 

93 723 93 98

SUSHI21
C. de la Rosa, 28

93 177 93 53

www.sushi21.es 

Restaurant Boig
C. de Tetuan, 102 

93 712 51 74

www.restauranttapesboig.cat

Xurreria La Floresta
Parc Taulí  i plaça de la  

Concòrdia 

697 615 834

Restaurant Buteco
C. de Sant Pere, 24 

619 10 95 36

www.buteco.cat 

Ofame
C. de Gràcia, 65

93 706 36 69

www.ofame.es 

SERVEI A DOMICILI SERVEI DE RECOLLIDA A BOTIGA AMB RESERVA PRÈVIA
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El verd i l’aigua, grans protagonistes

65
arbres, 
23 més
que ara 

585
m2  

convertits 
en zona  
verda

12
brolladors 

d’aigua

26
bancs 

per 
seure-hi

220
m lineals
de llums 
a terra

1
cortina 
de llum 
i aigua

Treballem per fer front als 
problemes d'habitatge

Inversió:
1 MILIÓ D’EUROS

Durada de les obres: 
9-10 mesos, 
aproximadament
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#COOPERACIÓ     

25 anys de vincle amb Sarajevo
Quan es commemoren els 25 anys del final de la guerra dels Balcans i de l’inici de 
l’especial vincle que uneix Sabadell i Sarajevo, la nostra ciutat impulsa un programa 
d’activitats per reivindicar la cultura de la pau i la no-violència arreu del món. Alhora, 
es vol recordar la solidaritat i empatia de la ciutadania sabadellenca, en el seu com-
promís amb Sarajevo.  
La programació, que s’allargarà fins al juny de 2022, serà variada i transversal, tot rei-
vindicant la cultura com a eina de transformació social col·lectiva i posant l’accent en 
la implicació dels i les joves per tal de transmetre’ls el que va suposar aquest conflic-
te. Inclourà documentals, teatre, performances i exposicions, entre altres propostes.

Consulta la programació a www.sabadell.cat

Procés participatiu

Com t’agradaria 
moure’t per Sabadell?
A peu? En bicicleta? 
En transport públic? 
En vehicle privat?...

Com milloraries la 
seguretat viària? I la 
qualitat ambiental?

Fes-nos arribar 
la teva opinió!

web.sabadell.cat/pmus

?

?

A través de les sessions participatives 
en línia del teu districte. 
Per participar cal inscripció prèvia a: 
taulamobilitat@ajsabadell.cat o bé, 93 745 33 27
Indica el teu nom, telèfon, correu electrònic de 
contacte i districte on resideixes

Emplenant el qüestionari que trobaràs a: 
https://decidim.sabadell.cat/
(Del 10 de novembre al 8 de febrer)

#TINENÇA D’AN IMALS

Noves àrees per a gossos 
i nou refugi d’animals
L’Ajuntament construirà properament noves àrees d’esbarjo per 
a gossos. Una serà a Sol i Padrís, una altra al barri de Gràcia i 
també s’ampliarà l’àrea de Can Gambús. En tot plegat s’inver-
tiran 143.000 euros. Els emplaçaments s’han avaluat amb les 
entitats animalistes i s’han consensuat amb les associacions 
veïnals. 

Així mateix, com a prova pilot, s’instal·laran dos urban dog, a 
la pl. de Carrasco i Formiguera, a la Creu Alta, i a la plaça de 
Picasso, al sud. Es tracta de recol·lectors ecològics que atrauen 
els gossos per tal que hi orinin,  neutralitzen la pudor i impe-
deixen la brutícia. 

I un altre projecte serà el nou refugi d’animals.  L’any que ve es 
farà un estudi per analitzar l’emplaçament i treballar el projecte 
i el seu finançament. La construcció es preveu per a l’any 2023.  

#FEMIN ISMES  

“Dones. Violències i conflictes 
armats” centra enguany el 25N
El programa de commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violèn-
cies envers les Dones, que es celebra el 25 de novembre, es centrarà enguany en la 
temàtica  “Dones. Violències i conflictes armats”. L’objectiu és sensibilitzar sobre 
les violències que viuen les dones durant les guerres o en greus situacions sociopo-
lítiques. D’aquesta manera, i sota el lema ‘No som una eina de guerra’, es vol fer un 
clam contra la violència que es dona en els conflictes i en el nostre entorn i contra les 
conseqüències que comporta en moltes dones.
Organitzades conjuntament amb la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI, les activi-
tats del programa commemoratiu comencen a mitjan novembre i s’allargaran  fins 
al desembre, amb continguts i propostes de diversos formats i adreçades a tots els 
públics. 
També s’acompanyarà d’una campanya de difusió i sensibilització, per tal de recor-
dar la necessària complicitat individual i col·lectiva en l’erradicació de les violències 
masclistes.

Consulta la programació a web.sabadell.cat/genere
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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

Jardí Urbà de Campoamor
Carrer de la Indústria
Parc del Nord
Plaça de la Fuensanta
Recorregut a peu a l'Escola Pau Casals
Camí Escolar a l'Escola Serra
Centre d'Interpretació de Can Gambús
Portal Sud

1.832.992 €
937.442 €
2.500.000 €
380.000 €
770.000 €
247.268 €
600.000 €
5.449.241 €

8 PROJECTES
PER
MILLORAR
TOTS ELS
BARRIS DE
SABADELL

12,7M €

JUNTS PER SABADELL PODEM

Podeu consultar i tramitar des del web: 
www.sabadell.cat/tramits
 
Consulteu al cercador de tràmits la 
documentació que necessiteu i la 
possibilitat de tramitació per Internet

Recordeu que l’atenció presencial és amb 
cita prèvia (www.sabadell.cat/citaprevia) 
a totes les oficines

010@ajsabadell.cat



(*) En totes les activitats es perimetraran els espais i es controlarà l’aforament
Més informació a www.sabadell.cat

Sabadell fa Nadal

PESSEBRE MONUMENTAL 
360º  

De 12 de desembre al 6 de gener. 
Pl. de Sant Roc

FIRA SANTA LLÚCIA
del 27 de novembre al 23 de  
desembre. Pl. del Dr. Robert 

GUARNIM LA CIUTAT
del 27 de novembre al 6 de gener

LLUMS DE NADAL
(en eixos comercials, a càrrec de les Associacions

de Comerciants de la ciutat) 
· 6 arbres a diferents punts

· 2 estels gegants al passeig de la Plaça Major 
i a la pl. del Mercat 

· L’Ajuntament i edificis de la pl. de Sant Roc  
il·luminats i molt més!

UN PAS DE PARDAL 
Del 28 de desembre al 4 de  
gener a la pl. del Dr. Robert 
Recorregut per altres Nadals

PARC DE NADAL AL 
NORD I AL SUD

Del 20 al 31 de desembre
A les escoles Calvet d’Estrella 

i La Romànica

EL TRENET DE NADAL 
Entre el 20 de desembre  

i el 4 de gener
Recorrerà els eixos comercials 

nord, centre i sud. 
Els bitllets s’obtindran comprant 

als comerços de la zona

CAMPAMENT 
REIAL 

Del 26 de desembre al 4 
de gener a la Casa Duran

FIRA REIAL 
UN NOU CONCEPTE DE  

CAVALCADA
Del 2 al 5 de gener a la Fira Sabadell 

Amb cita prèvia

TRENET DEL PARC 
CATALUNYA AL 

CENTRE
Recorregut per les places del 

Dr. Robert i de Sant Roc 
Amb cita prèvia


