
#FORMACIÓ

La primera escola de 
controladors aeris de 
Catalunya, a Sabadell
L’aeroport de Sabadell és referent en formació. De fet, ja 
compta amb 11 centres de formació en l’àmbit aeronàutic, 
on es formen anualment més de 1.000 alumnes 
l’any. Aquesta aposta estratègica per la formació es 
complementa amb la incorporació de la primera escola 
de controladors aeris de Catalunya. PÀG. 3

Hola Sabadell
Butlletí de l’Ajuntament de Sabadell

www.sabadell.cat
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Obrim Sabadell al riu

#DRETS CIVI LS

Dia 
Internacional 
de les dones 
a Sabadell
PÀG. 6

CONTRAPORTADA

PÀG. 2

Sabadell rep 8 milions d'euros dels fons europeus. L'Ajuntament 
complementarà la inversió amb 3 milions d'euros, assegurant així 

una inversió d'11 milions d'euros per millorar la ciutat
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Sabadell millora dia a dia

NEXT GENERATION
S’han demanat fons europeus per a 
projectes ambientals i d’accessibilitat
INVERSIÓ: 4 M€

NOVA PLANIFACIÓ URBANÍSTICA
Es treballa en una nova planificació per 
adaptar-la als temps actuals i que s’hi 
puguin desenvolupar projectes. 

PROJECTE COL·LECTIU
L’estratègia és un punt de partida que 
s’anirà complementant amb aportacions 
d’institucions, entitats i ciutadania

Next
Generation

EU

Ja hem iniciat el camí

ESPAI NATURAL 

ESPAI 
D’ACTIVITAT 
INDUSTRIAL

ESPAI PER GAUDIR

VOLEM:
Adequar camins i accessos

Fer nous carrils bici i reordenar  
l’aparcament

Protegir i restaurar l’ecosistema natural del riu

POTENCIAREM:
Que s’hi instal·lin empreses compatibles amb 
el riu
Que es generin noves oportunitats i llocs de 
treball

FOMENTAREM:
La instal·lació d’activitats gastronòmiques i 
culturals adequades a l’entorn

La recuperació del patrimoni

El riu Ripoll és un element clau per a Sabadell. 
Per això hi han de passar coses: activitat cul-
tural, d’oci, de restauració, esportiva, industrial 
o econòmica. En definitiva: oportunitats. I tot 
plegat, millorant els elements naturals i d’ac-
cessibilitat.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament treballa 
per impulsar múltiples actuacions al riu i en-
torns. Una estratègia que està presentant a 
institucions i entitats per recollir propostes i 
que aquest sigui un projecte veritablement de 
ciutat. 

Més vida al riu
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#FORMACIÓ

Sabadell acull l’única escola de controladors aeris de 
Catalunya
L’Aeroport de Sabadell acull des del desembre l’única escola de controladors aeris de Catalunya. Impulsat per Skyway, el nou centre incorpora una 
nova vessant d’aprenentatge a l’oferta formativa de la instal·lació sabadellenca, ja que es suma a les 10 escoles, principalment de pilots i tripulants 
de cabina, que ja funcionaven a l’Aeroport, així com a altres activitats de formació. 

Amb l’escola de controladors, Sabadell avança un nou pas en la voluntat de consolidar-se com a pol de coneixement lligat a l’aeronàutica. L’objectiu és 
aprofitar les oportunitats que ofereix l’Aeroport per promoure la formació i la innovació, dinamitzar l’economia, afavorir noves activitats empresarials 
i crear nous llocs de treball lligats amb aquest sector.  

#FORMACIÓ

L’Escola d’Infermeria començarà el proper 
curs 2022-2023
El nou grau universitari públic d’infermeria a Sabadell començarà a impartir-se a partir del curs 2022-2023 i previsiblement comptarà amb 75 places. 
La nova escola donarà resposta a la demanda de professionals dins el sector, s’integrarà en l’oferta de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
començarà a impartir-se al parc Taulí, seguirà al campus de la UAB, i es traslladarà a l’Artèxtil un cop l’edifici s’hagi rehabilitat. 

I és que l’Artèxtil serà una de les seus del Campus Urbà de Ciències de la Vida i la Salut. Un projecte de gran abast, impulsat per l’Ajuntament, la UAB, 
el Taulí i la Fundació FUNDIT-ESDi, que durà a terme accions formatives, de recerca, innovació i creació d’empreses i situaran Sabadell com a epicentre 
de la formació, investigació i emprenedoria lligades a les ciències mèdiques. 

El parc del Nord, el parc de les Aigües, el pas-
seig de la Plaça Major. Són exemples d’obres 
molt reivindicades que, per fi, després d’anys 
i anys d’espera, estan en marxa. I que jun-
tament amb els arbres que ja hem plantat i 
continuarem plantant a tots els barris i cen-
tenars d’accions arreu estan fent de Sabadell 
un lloc cada cop millor per viure-hi. 

Així anem fent realitat projectes i avançant 
en l’objectiu de millorar els nostres espais 
públics, posant l’accent en la naturalització 
i potenciant el verd a tota la ciutat, de nord 
a sud i d’est a oest. I els resultats comencen 
a ser ja visibles. Amb actuacions de diferent 
abast –des de grans projectes fins a l’arran-
jament d’un parterre o d’una vorera–, però 
totes importants per l’efecte que tenen en la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes. 

Amb aquesta mateixa voluntat d’avançar per 
al benestar de tothom, estem també impul-
sant projectes que creen oportunitats, afa-
voreixen el coneixement, dinamitzen l’eco-
nomia i generen més feina. Parlo de l’Escola 
d’Infermeria que volem ubicar a l’Artèxtil o 
les accions per situar l’Aeroport com a refe-
rent de formació i innovació aeronàutiques. 
O del que estem fent per obrir veritablement 
el Ripoll a la ciutat, per omplir-lo de vida i 
d’activitat. 

I tot plegat sense descuidar la part social: les 
persones sempre han de ser al centre de la 
gestió pública i continuem treballant de va-
lent per una ciutat cohesionada i amb drets 
per a tothom. 

Pas a pas, amb cura però amb tota la de-
terminació, estem fent camí. Avançant cap 
a una ciutat cada cop més maca, cada cop 
més verda i cada cop més competitiva.  

Sabadell, més maca, 
més verda  
i més competitiva

Marta Farrés 
Alcaldessa de Sabadell
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Millores en marxa a 
tota la ciutat

#PASSE IG

És l’hora del passeig de 
la Plaça Major
Els treballs al Passeig avancen a bon ritme i complint terminis. Amb 
la reurbanització, es guanyaran 585 m2 de zona verda, amb l’aigua, 
el verd i la il·luminació com a protagonistes. 

Al nou Passeig hi haurà 65 arbres, 23 més que ara, una cortina d’aigua i 
brolladors. Amb les obres, i després de tants anys de provisionalitat, 
el Passeig assolirà per fi la seva configuració definitiva.  

#MOBILITAT

El nou camí escolar de 
l’Escola Pau Casal va 
cobrint etapes
Els treballs per condicionar els entorns de l’escola, crear recorreguts 
i accessos més segurs per a vianants i bicicletes i generar noves 
zones de passeig i estada van avançant. Amb el projecte s’està 
adequant l’espai situat entre els c. d’Atlanta i Mauritània, s’hi 
plantaran arbres i vegetació i es col·locaran bancs. També es 
milloren els itineraris pels espais verds de l’entorn i s’estan renovant 
les escales, incorporant-hi una rampa. Més endavant, s’hi farà una 
nova àrea de jocs infantils. 

INVERSIÓ: 1, 2 M€

INVERSIÓ:  591.252 € (*) 

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

#SABADELL MÉS VERDA

Avancen el parc del Nord 
i el parc de les Aigües
Les obres del parc del Nord van cobrint etapes per convertir-se en 
nou corredor verd, amb 76.000 m2 de zona verda i 570 arbres nous, 
que es sumaran als existents. Amb els treballs es crearan nous 
espais de passeig i estada amb bancs per seure, jocs infantils, zona 
de petanques i una àrea d’esbarjo per a gossos. 

Així mateix, ja pren forma el nou parc de les Aigües, un nou pulmó 
verd de 70.000 m2 a Can Llong, que comptarà amb més de 61.000 
m2 de zona verda, 320 arbres, 1.500 m2 de jocs d’aigua i una nova 
passarel·la mirador amb vistes de 360º.

INVERSIÓ AL PARC DEL NORD: 2,1 M€ (*)
INVERSIÓ AL PARC DE LES AIGÜES: 2,4 M€

Estem millorant 
l’aparcament de 

l’Eix Macià

 Millor accés,  
més seguretat 

   Així quedarà el nou parc
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REDUÏM LES EMISSIONS DE

www.sabadell.cat

CO2

El transport públic 
urbà ja té 28 
autobusos 
híbrids

S’ha substituït 
l’enllumenat 
convencional 
per tecnologia 
LED

Instal·lació de 
noves plaques 
fotovoltaiques 
a 10 equipaments 
municipals

633
Tn/any de CO2

= 1 Tn CO2

1.638
Tn/any de CO2

-419
 Tn/any de CO2

(CÀLCUL ESTIMAT 
A 30 ANYS VISTA)

Estalvi Estalvi Estalvi Absorció

Plantarem 2.500 arbres repartits 
a tots els barris per reduir 
la presència de CO2 en el futur

A Sabadell millorem la qualitat de l’aire 
Lluitem contra el canvi climàtic

La flota municipal 
de vehicles ja 
compta amb 
84 cotxes 
elèctrics

arbres replantats a 
tots els districtes

2.500
 arbres nous  
aquest any

arbres a tots els 
projectes de ciutat

Aquests dies s'ha iniciat la plantació de 1.164 arbres 
a tots els districtes de la ciutat
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SABADELL

Sakura 
Matsuri

www.sakurasabadell.com

firasakurasbd

firasakurasabadell

Del 29 d’abril a l’1 de maig,  
primera edició del Saló a la Fira Sabadell

Una finestra al Japó  
única a Catalunya!

#FORMACIÓMOLINS2022 

#DRETS CIVI LS

Sabadell commemora el Dia 
Internacional de les Dones 
2022
La commemoració del Dia Internacional de les Dones continua a Saba-
dell durant tot el mes de març. Enguany, el 8M a Sabadell està dedicat 
a la temàtica “Dones i interculturalitat”, amb l’objectiu de reivindicar les 
múltiples discriminacions que pateixen algunes dones pel fet de ser do-
nes i alhora pel seu origen o procés migratori. Entre d’altres desigualtats, 
l’estigmatització i precarització laboral del col·lectiu, amb feines espe-
cialment vinculades a la cura i les tasques domèstiques, o la seva invisi-
bilització als mitjans de comunicació, que sovint en mostren una imatge 
estereotipada.

Durant tot el mes als carrers i places s’han instal·lat Punts Liles per do-
nar informació, sensibilització i assessorament dedicats a l’erradicació 
de la violència vers les dones i les persones LGBTI. Les fonts ornamen-
tals de la ciutat es van il·luminar de color lila el dia 8 de març i també la 
Torre de l’Aigua. Escoles i instituts també s’han sumat a la celebració de 
la jornada reivindicativa amb tallers, concursos, actuacions musicals i 
tot un seguit de propostes lúdiques per fer arribar el missatge a les ge-
neracions més joves.

El programa d’aquest any inclou més de 50 activitats organitzades per 
una gran diversitat d’agents, sota la coordinació de la Taula de Gènere, 
Feminismes i LGTBI i l’Ajuntament. Per consultar les activitats i exposi-
cions que encara es poden visitar podeu escanejar el QR.

Consulta tot el programa a: 

www.sabadell.cat/genere

@sbdgenere

I moltes activitats més...

visitSabade
ll
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ESQUERRA 
REPUBLICANA

CRIDA PER SABADELL CIUTADANS

PARTIT 
SOCIALISTA

JUNTS PER SABADELL

TALLERS ‘POSADA EN ESCENA’ 2022 :
• Continuem els tallers de CAN DEU I CAN LLONG
• Aquest any iniciem quatre nous tallers de barri:

CAMPOAMOR-ESPRONCEDA, POBLENOU DE LA
SALUT, NOSTRA LLAR i CAN PUIGGENER.

Àrees de Participació i Joventut

SEGUIM PORTANT EL TEATRE ALS BARRIS

@erc_sbd @erc_sbd      erc.sbd

Gabriel, l’alcalde de la gent
Serà possible!

Descarrega’t el contacte 
del servei gratuït 

de recollida de 
voluminosos

Truca-hi!
900 22 22 34

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

Penses  
renovar

els mobles 
o altres 
estris 

de casa?

REGIDORA NO ADSCRITA
Marta Morell



Urbanització del carrer de Goya

Implantació de la Zona de Baixes Emissions 

Transport públic més ecològic i digitalitzat

Millora de la zona Gran Via-Ripoll

Nova Central de Comandament de la Policia

Urbanització del carrer del Caucas 

Diverses actuacions de millora al barri de Can Rull

#NextGenerationEUSabadell

PROJECTES DESTACATS

Next
Generation

EU

WWW.SABADELL.CAT

11 milions d’euros
per fer de Sabadell una ciutat millor

Sabadell rebrà 8 milions d’euros 
dels Fons Europeus Next Generation 
L’Ajuntament completarà la inversió 
amb 3 milions d’euros


