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#COMERÇ

Més  
temps per  
aprofitar  
el Xec  
Comerç
L’Ajuntament ha ampliat 
el termini per utilitzar el 
xec comerç fins al 12 de  
desembre. 

Què és el xec comerç? 

20€ que l’Ajuntament regala 
a cada família per comprar 
a botigues, serveis, bars 
i restaurants de la ciutat.   
PÀG. 3

#HABITATGE

Les noves promocions de lloguer protegit 
prenen forma  
Les obres de construcció dels pisos de lloguer protegit de la ctra. de Barcelona i del c. 
de Francesc Layret continuen a bon ritme. Els immobles tindran sistemes i mecanis-
mes sostenibles per aconseguir un consum d’energia molt baix. La construcció en fus-
ta té un baix impacte ambiental, és lleugera, reciclable i facilita l’eliminació de residus.

Tots els habitatges tindran sistemes energètics d’alta eficiència, ventilació transversal 
i tractament de les aigües grises. Hi haurà terrasses a tots els pisos i assolellament 
directe. PÀG. 2

ENTITAT  
COL·LABORADORA

Sabadell, tot a punt per 
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Els carrers de la ciutat ja s’estan omplint de 
guarniments nadalencs. I també amb els llums 
tan característics d’aquestes dates, que des 
del 26 de novembre il·luminaran els espais 
públics. Enguany Sabadell es torna a vestir de 
Nadal, aquest cop per mirar el nou any amb 
optimisme. Si el 2020, la decoració i la progra-
mació van ser una aposta expressament con-
cebuda per fer costat al comerç de la ciutat i 
per una qüestió d’ànim col·lectiu després d’un 
any tan trist i dur, enguany el Nadal ha de ser el 
símbol de la recuperació. 

En tot aquest temps, hem treballat al màxim 
per respondre als efectes de la COVID. Però 
també hem pensat com preparar Sabadell 
per a la postpandèmia. I en aquest marc, hem 
definit la ciutat de les properes dècades, amb 
projectes a curt, mitjà i llarg termini i hem co-
mençat a fer-los realitat. 

Volem caminar cap a la recuperació, amb una 
ciutat que generi oportunitats però que no 
deixi ningú enrere i per això, entre moltes altres 
iniciatives, estem construint més pisos de llo-
guer protegit. I volem viure en una ciutat més 

maca i ecològica. L’inici d’obres dels parcs del 
Nord i de les Aigües, tan llargament esperats i 
reivindicats, n’és una bona mostra. 

És moment d’agafar embranzida. Per això, 
amb les mesures de prevenció que calgui, us 
convido a gaudir del Nadal. De les llums, de la 
decoració, de les activitats. De la cavalcada 
que enguany recuperem, del calendari d’Ad-
vent a la façana de l’Ajuntament, passejant en-
tre les noves casetes de la Fira de Santa Llúcia, 
del trenet, dels concerts i de tots els espais de 
la ciutat. 

Com a ciutat, continuarem treballant intensa-
ment com ho hem fet fins ara. Tenim molts rep-
tes per endavant, però crec que arribem a aquest 
punt del camí amb els deures fets. Mirem, doncs, 
el futur amb il·lusió i, sobretot, amb optimisme. 

Bones festes a tothom!

Marta Farrés 
Alcaldessa de Sabadell

EL NADAL COM A SÍMBOL DEL RESSORGIMENT

#HABITATGE

D’aquí al 2023 a Sabadell, molts més pisos de lloguer protegit
La promoció de la ctra. de Barcelona és el primer dels projectes que, entre ara i l’any 2023, permetran que a Sabadell s’hi 
iniciï la construcció de 528 pisos a preu assequible, distribuïts en 8 promocions a diferents barris de la ciutat. Dins el pla, 
s’han iniciat les obres al carrer de Francesc Layret, també de fusta i que comptarà amb 32 pisos.

Es preveu que les obres de la ctra. de Barcelona finalitzin el darrer trimestre de l’any que ve. Consta de 21 habitatges d’en-
tre 1 i 3 habitacions. El preu dels lloguers oscil·larà entre els 330 i els 550 euros al mes.

El nou edifici de la ctra. de Barcelona, el primer edifici municipal 
que es construeix amb fusta, ja té l’estructura visible i s’ha comple-
tat un 26% de l’obra 

PROPERES CONSTRUCCIONS:  

ANY 2022: Can Gambús 1 i Can Gambús 2
ANY 2023: Can Gambús 3.1; Can Gambús 3.2; 

Complex Roureda; Ca n’Ustrell-1

528 
nous habitatges 

de lloguer 
protegit a 
la ciutat 
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#COMERÇ

El Xec Comerç es podrà utilitzar fins al 12 de 
desembre
S’allarga el termini per poder gastar els 20€ que l’Ajuntament posa a l’abast de cada llar per comprar a botigues, 
serveis, bars i restaurants de la ciutat. Així, més persones es podran beneficiar de la campanya i s’incrementa el suport 
al comerç i l’hostaleria, dos dels sectors més afectats per la pandèmia. 

 · Per obtenir el Xec, amb el DNI o passaport n’hi ha prou

 · Es pot descarregar a l’APP SBDVALMÉS o als comerços adherits

 · Cada llar disposa d’un xec de 20€

 · Per cada compra, el 50% es descompta del xec i l’altre 50% l’abona el consumidor/a

Més informació: https://sbdvalmes.moneder.cat/ 

Sabadellmes 
HAN COMENÇAT OBRES

NOVES FITES EN LA 
MILLORA DE LA CIUTAT 

PARC DEL NORD (*) 
Amb 76.000 m2 de zona verda, el parc del Nord oferirà un espai 
renovat per passejar i descansar. Comptarà amb jocs infantils, 
petanques i àrea per a gossos. El projecte s’ha treballat amb la 
Comissió Parc del Nord.  

PROJECTE FINALITZAT

RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
· Substituïts per LED 17.500 punts de llum a més de 720 carrers
· Reducció de 1.638 tones de CO2 l’any 

CARRIL BICI SABADELL-ST. QUIRZE (*)
El nou carril parteix del carril de la rambla d’Ibèria i enllaça amb 
Sant Quirze per la plaça del Mil·lenari. L’obra inclou arbrat i jardineria 
als talussos propers a la via del tren i replantar el parterre situat a 
l’accés del passeig de Can Feu. 

PARC DE LES AIGÜES
Serà un nou pulmó verd de 70.000 m2, amb fonts, espais verds 
i nous espais d’ombra, passeig i bancs, així com una nova 
passarel·la, un mirador amb vistes 360 graus i 1.500 m2 de jocs 
d’aigua.

X E C  C O M E R Ç
PER COMPRAR A SABADELL

570 
arbres

320 
arbres

INVERSIÓ: 2,1 M€ INVERSIÓ: 2,5 M€

INVERSIÓ: 465.000€

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

INVERSIÓ: 10 M€
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Concert Dàmaris Gelabert
4 de gener 
Dues sessions: 17 i 19.30 h 
Pavelló del Nord

Fira Reial
2 de gener: d’11 a 14 h  
i de 17.30 a 20 h 
3 i 4 de gener: de 
17.30 a 20 h

Fira Sabadell 
(Entrada per la 
pl. de la Sardana)

Fira de Santa Llúcia
Del 26 de novembre 

al 22 de desembre
NOVES parades de fusta la plaça 

del Doctor Robert

Vine a fert-te una foto al 
TRINEU DE NADAL

Novetat

3
espais

Encesa de llums
26 de novembre

A les 18 h: RACÓ DEL CAMPANAR
A les 19 h: PL. DEL PI
A les 20 h: PL. DE LA CREU

Espectacle “Somriu al Nadal”  
Plaça del Doctor Robert

27 de desembre, inauguració a les 18.30 h
28, 29 i 30 de desembre, 2 i 3 de gener, a les 11, 11.45, 

12.30, 17.45, 18.30 i 19.15 h

31 de desembre, a les 11, 11.45, 12.30, 17.45 i 18.30 h

1 de gener, a les 17.45, 18.30 i 19.15 h

4 de gener, a les 11, 11.45, 12.30, 18.30 i 19.15 h

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

Totes les activitats a: sabadell.cat/nadal

11
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Carrilet de 
Nadal

Del 20 de desembre 
al 4 de gener
(només operatiu en dies 
feiners)Carters reials 

Del 27 de desembre al  
4 de gener, de 17.30 a 20 h

31 de desembre, de 17 a 19.30 h

L’1 i 2 de gener, de 12 a 14 h  
i de 17.30 a 20 h

· CC de la Creu de Barberà
· LaSala Miguel Hernández
· Estació del tren del parc   
  Catalunya

· Pessebre gegant a la plaça de Sant Roc
· Façana de l’Ajuntament a Dr. Robert  
  serà un gran calendari d’Advent
· Fira d’atraccions al Parc Central
· Tren del parc de Catalunya

17.30 h  Rebuda de Ses Majestats a la plaça de la Nova Creu

18.00 h  Inici des de la plaça de la Nova Creu

18.40 h  Gran Via - Rambla

19.15 h  Plaça del Doctor Robert

19.45 h  Plaça de la Creu Alta

20.00 h  Av. de Matadepera, pg. de St. Bernat

20.15 h  Av. de  Matadepera, amb c. de les Palmeres

21.00 h  Final al c. de les Palmeres

Cavalcada 
dels Reis d’Orient
5 de gener

Sabadell  26 NOV / 6 GEN

#DescobreixelteuNadal
Concerts del Conservatori i Escola 
Municipal de Música 
20 de desembre a la plaça de Sant Roc,  
a les 18 h
21 de desembre al Teatre Principal,  
a les 19 h
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#PROMOCIÓ CIUTAT

Sabadell 2024 Capital 
de la Cultura Catalana 
ja té imatge
El pintor sabadellenc Ramiro Fernández és l’autor del lo-
gotip que representarà Sabadell 2024, any en què la nos-
tra ciutat serà Capital de la Cultura Catalana. La imatge, 
basada en dues icones de gran força expressiva, mostra 
uns cortinatges d’escena que s’obren i deixen veure una 
ceba com a element representatiu de la ciutat.  El logo-
tip simbolitzarà tot el talent creatiu que hi ha a Sabadell 
i com s’impulsarà perquè assoleixi encara més protago-
nisme i per potenciar la seva projecció a l’exterior.  

Ramiro Fernández és un dels màxims exponents de l’art 
sabadellenc actual. Les seves creacions arriben a des-
tinacions com París, Londres, Hollywood-Los Angeles, 
Roma o Nova York. Jugadors de futbol, estrelles del rock 
o altres personalitats tenen quadres seus. 

#DRETS CIVI LS

25N, posem el focus en les violències 
masclistes en l’àmbit laboral
Aquest any el programa de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de les Violències envers les Dones, se centrarà en la sensibilització a l’entorn 
de les violències que viuen les dones en l’àmbit laboral. Sota el lema “Tanquem la porta 
a les violències masclistes”, es volen denunciar les desigualtats que pateixen les dones 
també en les relacions laborals. La imatge de la campanya és obra de Belén Perea, estu-
diant de l’Escola Illa. 

El programa d’activitats del 25N l’impulsen conjuntament les entitats de la Taula de Gè-
nere, Feminismes i LGTBI i l’Ajuntament. En total s’han programat una vintena d’activitats 
per a tots els públics i en diferents formats.

#ESPORTS

Cursa infantil i juvenil de mobilitat  
reduïda
Sabadell Corre pels Nens i Nenes tindrà per primer cop un format de cursa infantil i juvenil de 
mobilitat reduïda. L’objectiu és fomentar la inclusivitat i reivindicar la supressió de barreres, i no 
només arquitectòniques. Aquesta cursa organitzada per l’Associació Esportiva Cinc Quilòme-
tres de Sabadell tindrà lloc el 28 de novembre, al passeig de Manresa.

El recorregut serà de 60 metres. Correran amb cadira de rodes, crosses, caminadors o a peu, 
en el cas de tenir problemes de psicomotricitat a les cames. Es faran sortides esglaonades, de 
quatre en quatre, des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. La participació és gratuïta, amb 
inscripció prèvia a la pàgina de Facebook de Sabadell Corre pels Nens i Nenes. 

Descobreix el logo de la  
capital de la cultura  
catalana, Sabadell 2024,  
en aquest vídeo!

Descarrega’t el programa amb tots els actes 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de les 
Violències envers les Dones en aquest QR



Descarrega’t el contacte 
del servei gratuït 

de recollida de 
voluminosos

Truca-hi!
900 22 22 34
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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 REGIDORA NO ADSCRITA
Marta Morell

DES DE LA REGIDORIA DE FEMINISMES HEM
MULTIPLICAT PER SIS ELS PUNTS LILES DES DE 2018,
UNS ESPAIS DE SEGURETAT ON SENSIBILITZEM I FEM
ATENCIONS EN CAS D’ASSETJAMENT, ABÚS O
AGRESSIONS SEXISTES I LGTBIFÒBIQUES.

AJUDA’NS A DETECTAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA!

Penses  
renovar

els mobles 
o altres 
estris 

de casa?
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