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Sabadell tindrà per fi una
residència pública

La construirà la Generalitat amb fons europeus en un solar cedit
per l’Ajuntament // El projecte arriba després de prop de 20 anys
de reivindicació veïnal i ciutadana
PÀG. 3

# C I U TAT

#M O B I LI TAT

Viu l’Estiu a
Sabadell

Un milió
d’euros més
per millorar
els entorns
escolars

Sabadell comptarà amb tota una
oferta d’activitats d’estiu. Piscines,
casals, campus esportius i
nombroses activitats culturals,
entre altres propostes. Tot plegat
es podrà consultar properament a
www.sabadell.cat/viulestiu.
PÀG. 6

PÀG. 5

POSEM L'EIX MACIÀ
MÉS VERD

Millores tant a la rambla central com als laterals
Plantació d’arbrat en escocells buits i substitució
d’exemplars malalts o que presenten problemes
Millora dels parterres de gespa
Arranjament de trams de vorera
Inici obres:
Setembre de 2022

Nova plantació a la rotonda del c. de Pi i Margall

(Coincidint amb la
temporada de plantació)

10

projectes

Recuperem aquest eix viari per a la
ciutadania millorant l’espai públic de l’entorn
i la mobilitat a peu entre les dues voreres

€

3,1

milions d’euros
d’inversió

2022

Obrim la ciutat al riu amb actuacions
al balcó del Ripoll

inici de les
actuacions

Impulsem la Gran Via com a nou pol
econòmic i de coneixement format per
l’Artèxtil, l’ESDi, la UAB, la Fira i el Taulí

Consulta cadascun dels
projectes que s’hi faran

Acte de record
per la COVID-19
El parc del Taulí ha acollit l’acte de commemoració
de la ciutat per la COVID-19. Quan s’han complert dos
anys de pandèmia, Sabadell ha homenatjat amb un
memorial les víctimes, com també la lluita contra el
virus.
La cerimònia va comptar amb les intervencions de
representants dels infants, joves, adults i persones
grans. Les entitats de la ciutat s’hi van sumar amb
una ofrena floral i la Coral La Carena de la Unió Excursionista Sabadell va interpretar diferents peces
musicals.
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Finalització:
Primer trimestre
de 2023

Pressupost previst:
119.954 €

Repartits al llarg de l’eix viari
als barris de Ca n’Oriac, Eixample,
Centre i Covadonga
Dels quals prop de 2,2 milions
procedents del fons Next Generation

Els primers projectes s’iniciaran
a finals d’any

#G E NT G R AN

La primera residència
pública començarà obres
l’any que ve
Sabadell tindrà per fi una residència pública per a la gent gran, donant
així resposta a una llarga reivindicació veïnal i ciutadana de prop de 20
anys. La nova residència la construirà la Generalitat en un solar de la
zona sud cedit per l’Ajuntament. Les obres comportaran una inversió
de 9,8 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation,
s’iniciaran l’any que ve i finalitzaran el 2025.
El nou equipament oferirà 90 places residencials i 20 de centre de dia.
Tindrà 5.000 m2 i disposarà d’unitats de convivència, espais comuns que
promoguin la interacció social i ajudin a fomentar
la vida autònoma en tasques quotidianes, sales
d’atenció especialitzada i zones exteriors, entre
altres espais.

Més informació:
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CARNET 60
QUÈ ÉS

QUI EL POT OBTENIR

COM ACONSEGUIR-LO

El nou carnet gratuït
60+ proporciona descomptes d’un 40% en
espectacles de teatre,
dansa, música, etc.
organitzats per l’Ajuntament.

- Cal tenir més de 65
anys (o més de 60 i ser
jubilat o pensionista).

S’ha de demanar a les
entitats adherides.

- Estar empadronat/da
a Sabadell.

SABADELL

CIUTAT AMIGA
DE LES
PERSONES
GRANS

Amb convicció
i ganes de fer,
Sabadell avança

Marta Farrés
Alcaldessa de Sabadell

- Ser membre d’una
associació o entitat de
persones grans de la
ciutat.

Els descomptes s’aplicaran a les taquilles
dels teatres on es
comprin les entrades.

Més informació: www.sabadell.cat/gentgran ó tel. 010

Han estat prop de 20 anys de reivindicació
veïnal, dues dècades d’espera. Però ara, finalment, serà possible. La construcció de la
primera residència pública a la ciutat donarà
resposta a una necessitat real i revertirà un
greuge que a Sabadell patim des de fa molt
de temps. Com pot ser que la nostra sigui
l’única gran ciutat de Catalunya sense cap residència de titularitat pública? La situació és
clarament injusta. Calia, per tant, posar-hi remei com més aviat millor.
L’acord amb la Generalitat, pel qual el Departament de Drets Socials invertirà prop de 10 milions d’euros per construir la residència i centre de dia en un solar cedit per l’Ajuntament,
és una fita històrica que garanteix, primer, que
l’equipament no el pagarem els sabadellencs
i sabadellenques i, segon, que la residència
serà una realitat.
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L’equipament es construirà perquè no només
tenim la voluntat que es faci, sinó pressupost
i calendari. I és més, haurà d’estar feta sí o
sí al 2025, perquè el finançament prové dels
fons Next Generation, que aporten recursos
però també marquen els terminis d’execució
dels projectes que subvencionen.
L’acord per fer la residència aporta solucions
i és una mostra que treballant colze a colze i
amb actitud positiva podem assolir bons projectes. Són aquesta determinació i confiança
les que ens estan portant a construir més habitatge protegit, millorar ferms i voreres a tots
els barris, remodelar espais com el passeig
de la Plaça Major, el carrer de Calvet d’Estrella, la plaça de la Fuensanta o la pista d’skate.
A fer nous parcs, posar més verd arreu, millorar els entorns escolars. Amb ganes de fer i
optimisme, estem fent que les coses passin.
Que Sabadell avanci.

ACCIONS A TOTA LA CIUTAT
Continuem treballant per garantir uns espais
públics de qualitat a tots els barris

Pacificació del carrer de
Calvet d’Estrella
Amb la remodelació que s’està fent a aquest carrer, s’uniran les
places de Montserrat Roig i del Mestre Planas i es guanyaran
580 m2 de zona verda i de passeig al barri de l’AvingudaEixample. El projecte inclou plantació d’arbrat, millores en la
il·luminació, a les pèrgoles de les places, als jocs infantils i
també nou mobiliari urbà.

INVERSIÓ: 399.589 €

Remodelació de la plaça
de la Fuensanta
Els treballs a la plaça de la Fuensanta avancen a bon ritme i es
preveu que finalitzin a mitjans d’estiu. Amb la reurbanització
de la plaça el barri guanyarà 1.426 m2 de zona verda per al
passeig i el descans amb nou arbrat i zones enjardinades.
Amb aquesta actuació també es recuperarà la font de la plaça
i s’instal·laran nous bancs i papereres.

INVERSIÓ: 272.468 €

Renovació de la pista
d’skate del parc de
Catalunya
L’execució del projecte, treballat amb els usuàris i usuàries
d’aquesta instal·lació, ja està finalitzada. Gràcies a l’actuació,
l’espai compta ara amb noves rampes i elements de salt, com
baranes, bancs i escales.
D’aquesta manera, la ciutat recupera l’equipament per a la
pràctica esportiva a l’aire lliure.

INVERSIÓ: 156.967 €

Millora dels ferms i
voreres arreu
Ja han començat els treballs per renovar calçades i voreres a
múltiples vies de la ciutat. Amb el projecte, que compta amb
un pressupost de 900.000 euros, es millorarà l’accessibilitat
de l’espai públic i l’estat general de carrers als set districtes
de Sabadell. Amb tot, es facilita la mobilitat i s’afavoreix la
qualitat de vida.

INVERSIÓ: 900.000 €
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UN MILIÓ D’EUROS
MÉS PER MILLORAR
ELS ENTORNS
ESCOLARS

Entorns on
es faran
actuacions

Noves accions per afavorir la seguretat
i la senyalització de les zones properes
a tots els centres educatius

Remodelació dels entorns
de les escoles Sant Julià,
Samuntada i Joaquim Blume
amb finançament europeu *

Millora de la seguretat
i la senyalització a 16
centres educatius

PRESSUPOST:

+ de 400.000 €

PRESSUPOST:

547.995 €

Millora de la
senyalització a 92
entorns escolars

PRESSUPOST:

100.000 €

Accessos més còmodes
i segurs a l’Escola Pau
Casals *

2.000 m2 més d’espai per
a vianants al carrer de la
Indústria *

L’Escola Pau Casals compta amb un entorn renovat i accessos més
segurs. El projecte que s’ha portat a terme als voltants del centre
educatiu facilita els desplaçaments a vianants i ciclistes i ha generat
nous espais de passeig i estada. Entre les accions, s’ha arranjat l’àmbit
ubicat davant de l’escola, s’hi han plantat arbres i vegetació i s’hi
han col·locat bancs i altres elements de mobiliari urbà. També s’han
millorat els itineraris entre Can Rull i la Concòrdia i renovat les escales
entre el c. de Mauritània i la via Aurèlia, incorporant-hi una rampa per
guanyar en accessibilitat.

Ja estan molt avançats els treballs al carrer de la Indústria. Les obres
estan transformant aquesta via entre els carrers de Sant Joan i Sant
Llorenç en un nou espai de prioritat per a vianants.

INVERSIÓ: 591.252 €

INVERSIÓ: 742.933 €

La renovació farà possible una mobilitat escolar més sostenible i més
segura per a les famílies que es desplacen a peu per la zona i facilitarà
el passeig al conjunt de la ciutadania per un carrer que conserva
edificis emblemàtics i de gran qualitat arquitectònica. Amb els treballs
també s’hi posarà més verd, naturalitzant així aquest espai al centre de
la ciutat.

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

5

# C O O P E R AC I Ó

Suport a la població
ucraïnesa
Davant la invasió d’Ucraïna, Sabadell ha activat diverses accions de suport a la població ucraïnesa. En
aquest sentit, es recorda que la millor manera d’ajudar és a través de les entitats que hi estan treballant
i dels mecanismes establerts per les autoritats, tant
pel que fa a l’enviament de material com per a situacions de refugi.
Entre les accions, la Junta de Portaveus va aprovar
una moció de condemna a l’atac de Rússia. Així mateix, l’Ajuntament ha obert un web amb informació
d’interès per si es vol ajudar Ucraïna o acollir ciutadans i ciutadanes ucraïnesos.

Més informació a: www.sabadell.cat

# M E MÒR I A H I STÒR I CA

La ciutat recupera la memòria
democràtica
La llamborda en record de la Maria Garcia Sanchís, miliciana que va viure a Sabadell i
va morir assassinada a Manacor durant la Guerra Civil, ha sumat un nou símbol de la
memòria democràtica a l’espai públic. La pedra en el seu record s’ha col·locat al carrer
de Gustavo Adolfo Bécquer, on la Maria tenia casa. Es tracta d’una pedra de la memòria
o Remembrance Stone, un tipus de llamborda similar a les
stolpersteine però en aquest cas dedicada a les víctimes de la
repressió franquista.
El projecte de les pedres de la memòria neix per iniciativa de
l’Associació Memòria de Mallorca i ha estat impulsat pel Govern de les Illes Balears. La de Sabadell és la primera pedra
instal·lada en territori peninsular.

Un estiu ple de
propostes per a
tothom
El portal municipal tornarà a oferir les properes
setmanes un espai on es podrà consultar l’oferta
d’activitats d’estiu de la ciutat. Especialment les
adreçades als infants i joves.
A l’espai web www.sabadell.cat/viulestiu podrem
trobar informació sobre piscines, casals, campus
esportius, colònies i tot el ventall de propostes
culturals per gaudir d’un bon estiu a Sabadell.
També s’especificarà quines són les propostes
adreçades a les persones amb discapacitat.

Totes les activitats,
properament a
www.sabadell.cat/viulestiu
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Gabriel, l’alcalde de la gent
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Serà possible!
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@erc_sbd
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CRIDA PER SABADELL

CIUTADANS

JUNTS PER SABADELL

REGIDORA NO ADSCRITA
Marta Morell

Estem construint un espai on tots i totes ens puguem
sentir reconegudes: un espai veritablement de ciutat

Penses
renovar
els mobles
o altres
estris
de casa?

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
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Descarrega’t el contacte
del servei gratuït
de recollida de
voluminosos

900 22 22 34
Truca-hi!

SABADELL TINDRÀ
LA PRIMERA
RESIDÈNCIA PÚBLICA
UNA LLUITA DE PROP DE 20 ANYS
· L'Ajuntament cedirà un solar al carrer de
Diego de Almagro per ubicar-la.
· La Generalitat construïrà l’equipament.
Inici d’obres: 2023
Finalització: 2025

Pressupost de
construcció:

9,8 M€
90
places de
residència
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Ho hem a

20
places de
centre de dia

