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La millora de la ciutat, en marxa
Avancen les accions de renovació de l’espai públic, que arribaran a tots els barris
PÀG. 3

# HA B I TATG E

Front comú contra l’ocupació il·legal i més pisos socials
Tolerància zero davant les ocupacions que porten a terme màfies o que generen problemes de
convivència amb el veïnat i, paral·lelament, reforç del suport a persones amb dificultats per accedir
a un habitatge a preu de mercat. Són les dues línies en què treballa l’Ajuntament per fer front als
problemes d’habitatge. Entre el juny de 2019 i el setembre de 2020 s’han evitat 68 ocupacions il·legals
a la ciutat. I properament es signarà un acord amb la SAREB per incorporar 80 habitatges al parc
públic gestionat per l’empresa municipal VIMUSA.
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# E D U CAC I Ó

# C U LTU R A

Retorn a les aules

L’Espectacle Continua a
Sabadell

L’Ajuntament ha destinat 2,26M€ a l’inici
del curs escolar, dels quals 900.000€ són
mesures extraordinàries relacionades amb la
COVID-19. Per exemple, cada dia es tanquen
al trànsit més d’una trentena de carrers per
facilitar l’entrada i sortida de l’escola i evitar
aglomeracions. També s’ha reforçat la neteja
als centres educatius.
PÀG. 2

La temporada de tardor torna a portar propostes
de diferents disciplines artístiques als teatres
municipals, amb totes les mesures de prevenció
per garantir la seguretat. També s’ha iniciat el cicle
L’Espectacle Continua a Sabadell, amb espectacles
que s’haurien d’haver portat a terme per Festa Major i
que ara es reprogramen a espais emblemàtics.
PÀG. 6

Comptant amb tothom, tirarem Sabadell endavant

#stopcovid

Alhora hem de ser capaços d’interpretar els
missatges que, enmig de la gravetat, la pandèmia ha deixat al seu pas. Com per exemple
la necessitat de tenir una ciutat més verda.
O la urgència d’entomar projectes que ens
portin inversions i ocupació. En això estem
i continuarem treballant-hi, allargant la mà a
tot aquell que vulgui treballar per Sabadell.

Si ens imaginem qualsevol inici de curs, segurament vindrà acompanyat d’objectius que
en tot començament ens marquem i volem
assolir. I si ara aquesta imatge la traslladem
a 2020, ens adonarem que pel que fa als
somnis o fites, aquest inici de curs tan excepcional no és, com a mínim en aquest sentit,
tan diferent d’altres. Tot i la gravetat de la situació, cal mantenir els reptes i les il·lusions.
Sent conscients, això sí, que aquest cop la
determinació per fer-los realitat haurà de ser
encara més intensa.

Comencem un nou curs ple de reptes. També de dificultats, però cal mirar endavant. Per
a tot plegat, us demano dues coses: d’una
banda, responsabilitat. No defallim en l’ús de
la mascareta, el rentat de mans i la distància
de seguretat. I d’altra banda, convicció. Confiança en què, amb empenta i treball conjunt,
ressorgirem.

Els efectes de la pandèmia són immensos i,
davant d’això, cal adaptar-se. També l’Ajuntament ha de fer aquest exercici. De cara al
futur, caldrà prioritzar i replantejar inversions.
Perquè, per davant de tot, cal continuar garantint els serveis públics, l’atenció a qui ho necessita i vetllar per la qualitat de vida a tots els
barris. Sabadell ha de créixer a un sol ritme.

Marta Farrés
Alcaldessa de Sabadell

Per a una tornada segura a l’escola
Mesures per contribuir a la prevenció i la seguretat en el retorn a les aules
Continuen endavant:
Reforç dels
serveis de neteja
als centres educatius

Beques menjador
(380.000 € ampliables)

Inversió extraordinària a les
escoles bressol municipals

Beques per a
material escolar
(440.000 €)

150.000 €

600.000 €
Tancament de
més de 30 carrers
a les hores d’entrada
i sortida d’escola
370 tauletes
amb connexió a Internet
per a l’alumnat

Distribució de material com
mascaretes, hidrogel o
tanques per delimitar espais

L’Ajuntament destina

2,26M €
a l’inici de curs,

Més suport econòmic
a les AMPA per a les
activitats extraescolars
De 82.000 a 122.000 €

La fórmula
que ens
protegeix

Manteniment i millora
dels centres educatius
(més de 450.000 €)

Ús de places públiques
per a patis i altres
activitats

Reforç de policia
i agents cívics

dels quals 900.000 €
són mesures
extraordinàries davant
la COVID-19

1,5 m

DISTÀNCIA

MANS

GEL HIDROALCOHÒLIC

MASCARETA

OBLIGATÒRIA BEN POSADA

VENTILACIÓ
I PORTES OBERTES

www.sabadell.cat/coronavirus
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Es renoven els jocs infantils

Millora de ferms

La renovació de 152 àrees de jocs infantils a tots els districtes
de Sabadell avança a bon ritme. Amb el projecte es remodelaran
14 espais completament, 67 de forma parcial i es faran
reparacions a un total de 71.

Han començat els treballs per renovar l’asfalt a més de 100
carrers dels diferents barris i també es preveuen noves voreres
i millores al clavegueram. A tot plegat es destinaran més de 4
milions d’euros.

Recuperem la Gran Via

Més espai per als vianants

Una quinzena d’actuacions als laterals i entorns permetran
pacificar la Gran Via i millorar els barris del balcó del Ripoll. A
més, es farà un estudi per veure com es pot transformar l’espai
central. Les accions comporten: millorar l’accés dels vianants
al Taulí; afavorir la mobilitat sostenible; millores a voreres,
places i altres espais públics; actuacions als barris que limiten
amb el riu i introduir més verd a tot l’àmbit. Les accions ja
previstes tenen un cost de 3,6 M€.

A través de la senyalització, la instal.lació de mobiliari urbà
i la col.locació de pilones, s’han posat en marxa diverses
ampliacions de voreres al carrer de les Tres Creus i també
al passeig dels Almogàvers. Amb aquestes actuacions, els
vianants guanyen espai i s’afavoreix la distància de seguretat.
Aquesta mesura davant de la COVID-19 s’afegeix al tancament
exclusiu per a vianants que els dies festius es porta a terme a
diferents punts de la ciutat.
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Polítiques d’habitatge
públic per evitar la
desigualtat social
Acord amb la SAREB per incorporar 80 habitatges
al parc públic gestionat per l’empresa municipal
VIMUSA

€

Compra directa de 35 habitatges per a emergència
i lloguer social

Impuls per a la construcció de 500 pisos públics
de lloguer assequible

Intermediació amb les entitats bancàries i grans
tenidors per resoldre situacions d’impagament
d’hipoteca o lloguer i negociar lloguers socials

300
MIL EUROS

Creació d’una línia d’ajuts d’urgència de 300.000€
destinada a persones amb dificultat per pagar
el lloguer de l’habitatge
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Front comú contra
l’ocupació il·legal a
Sabadell

68

OCUPACIONS
IL·LEGALS EVITADES

S’han evitat 68 ocupacions il·legals entre el juny
de 2019 i el setembre de 2020
(Durant el 2016, 2017 i 2018 se’n van evitar un total de 57)

€

Treballem per aturar màfies i els problemes
de convivència veïnal

Tolerància zero a l’ocupació irregular d’habitatges

Coordinació amb la Fiscalia i els diferents
cossos policials

Treballem per fer front als
problemes d'habitatge
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# C I U TAT

Sabadell proposa un acord de ciutat per instal-lar els
estudis d’infermeria a l’Artèxtil
L’Ajuntament, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Corporació Parc Taulí treballen perquè Sabadell sigui la seu dels
estudis d’infermeria oferts per la UAB. La proposta és que aquest grau
universitari es pogués impartir a l’Artextil.
Amb els nous estudis d’infermeria, s’ampliaria el campus de Sabadell
i es donaria resposta a la necessitat de professionals sanitaris, en un
espai molt proper al Parc Taulí. Tant la UAB com el Taulí han mostrat
la seva predisposció a tirar el projecte endavant, però caldrà també
la col·laboració de la Generalitat. L’Ajuntament i la Direcció General
d’Universitats ja han tingut els primers contactes. El consistori
abordarà el futur d’aquests estudis en el Ple municipal i, si s’arriba
a un posicionament conjunt de la ciutat, demanarà formalment a la
Generalitat que els nous estudis d’infermeria s’ubiquin a Sabadell. El
projecte s’explicarà a les entitats per recollir les seves aportacions i
perquè la proposta final sigui com més consensuada millor.

# I G UA LTAT

Punts Lila contra la
violència masclista i la
lgtbifòbia
L’Ajuntament ha instal·lat durant el setembre 13 Punts Lila a diferents
punts de la ciutat. L’objectiu era sensibilitzar sobre les violències
masclistes i lgtbifòbiques, incidir en el fet que és responsabilitat de
tothom lluitar per erradicar-les i informar que hi ha serveis que poden
acompanyar la persona que les pateix. En aquests espais es poden fer
atencions en cas d’assetjament, abús o agressions. També es donen a
conèixer els recursos disponibles a la ciutat i es donen recomanacions a
la ciutadania sobre com actuar si es sospita d’una situació de violència.

# C U LT U R A

El públic torna als teatres
Ja està en marxa la temporada de tardor, que portarà múltiples
espectacles de diferents disciplines als teatres municipals. Atesa l’actual
situació sanitària, s’han pres totes les mesures de prevenció adients per
garantir la seguretat.
Paral·lelament, ha arrencat el cicle L’Espectacle Continua a Sabadell,
un conjunt de propostes d’artistes sabadellencs, de quilòmetre zero,
que s’haurien d’haver portat a terme per Festa Major i que ara s’aniran
reprogramant en espais emblemàtics de la ciutat.
Informació sobre la temporada: www.sabadell.cat/cultura

La venda d’entrades es fa mes a mes i preferiblement
per Internet

la cultura
és segura!

Es demana al públic que arribi al teatre una estona
abans de l’espectacle
En la col·locació a la sala cal respectar la distància
entre grups de convivència
L’ús de mascareta és obligatori durant tota la funció
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PARTIT
SOCIALISTA

ESQUERRA
REPUBLICANA

CRIDA PER SABADELL

CIUTADANS

JUNTS PER SABADELL

PODEM

UN ESTIU AL COSTAT DELS I LES JOVES
El període de confinament causat
per la Covid-19 ens ha afectat a
tots i a totes, també a la gent més
jove. Ells i elles han sofert la separació forçosa de les seves amistats, la interrupció del curs escolar
i la paralització de la seva incipient
vida laboral. I han patit, a més, una
difícil vivència emocional de la crisi
sanitària i els seus efectes.
Nosaltres teníem clar que, després
del confinament, no podíem deixar
enrere els nostres adolescents i
joves. Per aquest motiu, des de
l’àrea de Joventut, hem impulsat
una oferta d’activitats continuada

durant tot l’estiu als 5 Espais Joves
de la ciutat.
Així, per primer cop a Sabadell, els
5 espais han estat oberts durant
tot el mes d’agost i han realitzat
activitats amb joves que no havien
marxat de la ciutat.
La iniciativa ha estat un èxit: en un
període de 6 setmanes, s’han enregistrat més de 1.500 assistències
a les activitats d’aquests espais.
Unes activitats que els han permès
seguir-se retrobant en un espai de
socialització i gaudir d’una gran diversitat d’activitats d’educació en
el lleure.

La Síndica de Greuges de Sabadell és una
institució pública que defensa els teus
drets davant l’actuació municipal.

El Ple municipal

Exposa’ns la teva queixa:
93 726 42 11
@sindicasabadell
www.sindicasabadell.cat

Seguiu el Ple en directe
el primer dimarts de cada mes
a partir de les 5 de la tarda!

La defensora dels teus drets a la ciutat

www.sabadell.cat/PleEnDirecte
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