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SABADELL
CIUTATDECIUTATS
L’any 2008 és a tocar i, com és tradició per
aquestes dates, és el moment de fer balanç i de
destacar els projectes i les oportunitats que la
nostra ciutat té per endavant.
Aquest 2007 s’ha iniciat un nou mandat: el tercer
en què assumeixo la responsabilitat de ser l’alcalde
de Sabadell. El dia 27 de maig els ciutadans i
ciutadanes van tornar a renovar de forma
majoritària la seva confiança en el projecte
socialista per formar govern. I a mi, personalment,
em van tornar a atorgar l’honor més gran que una
persona que es dedica al servei públic pot tenir:
ser alcalde de la ciutat que estima.
Tots els companys i companyes que m’acompanyen
en el govern i jo mateix hem assumit aquesta
responsabilitat amb la mateixa il·lusió, amb el
mateix compromís, amb la mateixa passió per la
nostra ciutat com ho vam fer l’any 1999 i l’any
2003. Una responsabilitat i un compromís amb
tots els sabadellencs i sabadellenques. Amb els
que van donar la seva confiança al partit que
represento —amb més del 41% dels vots—, els que
la van donar a altres forces polítiques i també els
que no hi van participar.
Tots junts, cadascú des de la responsabilitat que
ens va atorgar la ciutadania, hem començat una
nova etapa per fer de Sabadell una ciutat encara
millor i amb el compromís de servir els nostres
veïns i veïnes amb honestedat, eficàcia,
responsabilitat, transparència, diàleg i amb la
participació de tothom.
Aquesta nova etapa s’inicia sense pactes però amb
un govern sòlid i cohesionat que, a manca d’un
regidor per a la majoria absoluta, treballarà amb
un caràcter integrador per garantir el
desenvolupament dels projectes necessaris per al
progrés de Sabadell. Des del govern tenim la
voluntat ferma i decidida de posar l’interès de la
ciutat per damunt de qualsevol altre interès, per
legítim que sigui, i estem convençuts que aquest
mateix esperit mou la resta de forces polítiques
que tenen representació en el consistori.

Precisament aquest any que ara s’acaba hem
celebrat el trentè aniversari de les primeres
eleccions democràtiques. I, més que mai, hem de
posar en relleu els valors de la democràcia. Valors
que signifiquen llibertat, progrés, respecte per la

El govern treballa per fer de
Sabadell una ciutat encara millor,
amb el compromís de servir tots
els veïns i veïnes
dignitat humana. És fonamental el respecte mutu
i la tolerància, buscar consensos i centrar els
objectius de ciutat en l’interès general. Per als
grans temes d’estat cal unitat i enteniment. Per
als grans temes de ciutat, també. Només així
aconseguirem avançar.

Sabadell és una ciutat de qualitat,
una ciutat per a les persones
1

Vivim en una de les millors societats possibles i,
si m’ho permeteu, crec també que vivim en una
de les millors ciutats possibles. Fa 130 anys que
Sabadell va obtenir el títol de ciutat. Avui, 28 anys
després de la constitució del primer Ajuntament
democràtic, som una ciutat de més de 200.000
habitants. El nostre gran repte de futur és una
ciutat de qualitat, que creixi de forma sostinguda.
Sabadell no està en la cursa per ser més gran, sinó
per ser millor.
La nostra ciutat s’ha transformat completament,
hem fet molta feina i feina ben feta. I l’hem dut a
terme, com molts altres pobles i ciutats de
Catalunya, sense comptar ni amb els recursos, ni
amb el suport, ni amb el finançament adequat.
Hem donat resposta a moltes demandes i
necessitats sense tenir ni tan sols les competències
per fer-ho.

LA MILLORA DEL FINANÇAMENT
MUNICIPAL ÉS INELUDIBLE
Enllaçant amb el que us deia, permeteu-me una
breu reflexió com a president de la Federació de
Municipis de Catalunya. Els ajuntaments, les
institucions catalanes, estem vivint un moment
històric marcat pel futur desplegament de l’Estatut,
per la nova Llei de l’Administració Local i per
l’elaboració de la Llei d’Hisendes Locals. Aquesta
important renovació de les lleis bàsiques ens porta
a un canvi de relació entre les entitats locals, la
Generalitat i l’Estat.

Invertir en educació és invertir en el millor
futur possible per a la ciutat
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La participació de tothom és imprescindible
per culminar els reptes i les il·lusions que
tenim com a ciutat

Els ajuntaments i les institucions
catalanes estem vivint un moment
històric marcat pel futur
desplegament de l’Estatut
L’Estatut integra els ajuntaments dins el sistema
institucional de la Generalitat, igual que hi són el
Govern, el Parlament i la resta d’institucions.
Gràcies a aquest reconeixement, els municipis
tenim més força que mai i, a més, s’ha de constituir
una nova institució, el Consell de Governs Locals,
que serà com un Consell d’Alcaldes. Però no volem
un Consell de Governs Locals que sigui una
institució buida de contingut, volem que sigui un
òrgan realment representatiu.
Aconseguir reconeixement polític i més capacitat
de decisió no té sentit si no s’acompanya del
finançament que faci possible el desenvolupament
de polítiques públiques de qualitat. Necessitem
solucionar definitivament el finançament
estructural dels ajuntaments. Per això, hem de
continuar sol·licitant el finançament suficient de
les competències pròpies i impròpies assumides
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pel món local fins ara. I és que l’Estatut també
garanteix el principi de suficiència financera. Ara
cal convertir aquesta garantia en una realitat. No
volem cap més competència sense els recursos
suficients per assumir-la.

No sé si hem de parlar d’un Pacte Nacional per al
Finançament dels Municipis o què ha de ser, però
és clar que hem de deixar el finançament solucionat
d’una vegada per totes. Necessitem recursos
suficients perquè hem de reflexionar i abordar
solucions a les noves necessitats ciutadanes.
Necessitats com l’habitatge, els serveis públics de
qualitat, el canvi climàtic o les demandes generades
per la nova ciutadania.

Estem en un nou cicle en el qual
hem de donar resposta a una nova
realitat social i ho hem de fer
gestionant amb intel·ligència
emocional

GESTIONAR DES DE LA
SENSIBILITAT

Hem de saber entendre la nova societat, sentir
les seves noves sensibilitats, donar resposta
als seus nous reptes i il·lusions
Perquè els ajuntaments hem fet, històricament,
un esforç per donar resposta a les demandes dels
nostres ciutadans i ciutadanes, independentment
de si la matèria en qüestió era o no competència
municipal. Un exemple d’això és l’habitatge, però
també l’educació, la sanitat o les polítiques socials.
En un moment en què es parla de clarificar el
finançament de les estructures superiors, com
l’Estat i les autonomies, és també convenient
clarificar el finançament municipal.
Una clarificació que passa per la redistribució del
finançament actual. Perquè en cap cas no podem
demanar a la ciutadania un increment de l’esforç
fiscal.

Els ajuntaments no volem cap més
competència sense els recursos
suficients per assumir-la

Els governs locals hem de gestionar una societat
complexa i canviant. Fins ara els ajuntaments hem
demostrat que podem gestionar l’espai públic: ho
fem des de fa 28 anys. Ara estem en un nou cicle
en el qual hem de donar resposta a unes noves
necessitats, a una nova realitat social, i ho hem
de fer des de la sensibilitat, des de la intel·ligència
emocional. Perquè la nostra societat ha canviat i
té unes necessitats i unes percepcions diferents
de les que tenia fa 28 anys. Hem d’aprendre com
gestionar millor aquestes sensacions, aquests nous
sentiments des de l’aplicació de les polítiques des
del servei públic.

Els governs locals hem de fer l’esforç de donar
resposta a les necessitats de la ciutadania
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Perquè la política i el servei públic no es gestionen
només des de la fredor dels fets, dels projectes i
dels números. Darrere de cada decisió, de cada
projecte, de cada gest, de cada paraula, hi ha
persones que volen construir i volen fer el millor
per als seus pobles, ciutats i viles. Els que tenim
responsabilitats en el món local convivim amb els
nostres veïns i veïnes, compartim amb ells les
angoixes, els problemes i les inquietuds, som
partícips de les seves il·lusions col·lectives i, en
moltes ocasions, de les personals. Això ens motiva
i ens obliga a treballar també, com us deia, des de
la perspectiva de la intel·ligència emocional en
l’educació afectiva i emocional, la convivència, la
participació.
En aquest nou rol els ajuntaments hem de gestionar
la convivència, les emocions, les il·lusions i les
inquietuds de la ciutadania. Hem passat del tangible
a l’intangible. Partim d’uns drets fonamentals: del
respecte a la diversitat, a les tradicions i identitats,
de fomentar un desenvolupament equilibrat i
sostenible. En definitiva: que la ciutat sigui un
espai de llibertat, seguretat i justícia i que totes
les actuacions municipals tinguin en la persona el
seu centre principal d’actuació.

Per tenir una societat justa, és imprescindible
que també les persones grans participin en
la vida social i cultural de la nostra ciutat
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Imatge del Castell de Can Feu, símbol de la
recuperació patrimonial feta des de la ciutat
i per a la ciutat
Això comporta que els ajuntaments, avui, vetllem
per una sèrie de drets: com ara els drets del
consumidor, els drets d’igualtat entre homes i
dones, els drets de les persones grans, que es
traduirien en el fet de garantir que portin una vida
digna i independent i que participin en la vida social
i cultural. I els ciutadans i ciutadanes també tenen
nous reptes i exigències, nous deures, com ara
una participació ciutadana solidària i respectuosa,
usant el diàleg i la mediació per abordar els
conflictes. Conèixer i assumir els drets i deures
derivats del nostre marc legal: l’Estatut, la
Constitució, la Declaració dels Drets Humans i
reconèixer aquests drets com a referències ètiques
de conducta i com a conquestes històriques
inacabades.
Perquè no oblidem mai que el que tenim, allò de
què gaudim, la cultura democràtica i amb drets i
deures que tant ens enorgulleix, no és una fita
assolida, sinó una conquesta diària que requereix
la participació de tots i totes per continuar sent
possible.

Treballem per una ciutat espai de
llibertat, seguretat i justícia amb
les persones com a centre de la
nostra actuació
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LES PRIORITATS DE GOVERN
Sabadell té una gran vitalitat i un potencial immens.
En aquest nou període que vam encetar al mes de
maig hem de consolidar els grans projectes iniciats
en el darrer mandat i, alhora, treballar en les noves
propostes que ens permetran millorar cada dia
més la nostra ciutat, sense oblidar-nos del dia a
dia i, al mateix temps, projectant el nostre futur.
Construint i millorant Sabadell amb una prioritat
màxima: que tots els sabadellencs i sabadellenques
puguem tenir més qualitat de vida. Per això
continuarem posant les persones al capdamunt
de totes les nostres accions, amb les polítiques
socials adients, treballant pel Sabadell de la justícia
social, del benestar.
Estem en disposició d’afrontar amb total garantia
d’èxit els reptes socials que se’ns plantegen: des
de l’estima cap a la nostra casa comuna i
compartida que és Sabadell. Per fer realitat les
il·lusions, els somnis i les esperances col·lectives
de tots els ciutadans i ciutadanes en aquesta
segona gran transformació en què està immersa
la nostra ciutat.
En les pàgines que segueixen hi trobareu les
polítiques i els projectes que impulsarem i
desenvoluparem en els propers dotze mesos. Però

voldria destacar especialment cinc àmbits
d’actuació que el govern considera que són
prioritaris i als quals volem donar una empenta
decidida: les infraestructures de comunicació, les
polítiques per a la promoció d’habitatge públic, la
millora de la sanitat, les polítiques socials pensant
en les persones i l’accés universal a la cultura i al
coneixement.

Estem en condicions d’afrontar amb èxit
aquesta segona gran transformació de
Sabadell

L’habitatge públic és una prioritat i un
compromís

Els àmbits d’actuació prioritaris
pel govern són les:
- infraestructures
- l’habitatge
- les polítiques socials
- la millora de la sanitat
i l’accés universal a la cultura i al
coneixement
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SABADELL
CIUTATCAPITAL
UN GRAN PACTE PER A LES
INFRAESTRUCTURES
Catalunya ha crescut en població i en activitat
econòmica i és evident que la construcció de les
infraestructures de comunicacions necessàries
per afrontar aquest creixement no s’ha fet en
paral·lel. Aquesta situació ha provocat un debat
al conjunt del país que té una lectura en clau
sabadellenca. La nostra ciutat no és aliena a
aquesta realitat i també té un dèficit molt important
en aquest àmbit.

800.000 els viatgers anuals i Renfe ha crescut un
30% en el volum diari. Idèntic fenomen ha passat
en el transport públic de la ciutat, amb més de 13
milions de viatges fets per la TUS l’any 2006. I tot
plegat sense gaires canvis destacats a la xarxa de
comunicacions que dóna servei a la ciutat.

Sabadell ha crescut en els darrers
set anys sense gaires canvis a la
xarxa de comunicacions
Davant d’aquesta realitat cal que la nostra ciutat
arribi a un gran Pacte per a les Infraestructures,
que reuneixi el màxim consens polític i
social. Només amb una posició comuna en aquest
àmbit podrem incidir en major mesura en els
projectes i les execucions de les obres per part de
les administracions competents.

El perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya ja és una realitat, i ho és gràcies a la
implicació local
Aquesta mancança encara es fa més evident si
tenim en compte l’evolució de la població de
Sabadell i del seu parc mòbil. En nombre d’habitants
la ciutat ha crescut en més de 20.000 persones
en els darrers set anys i el mateix ha passat amb
els vehicles, que en cinc anys s’han incrementat
en prop de 21.500. El transport públic ha seguit la
mateixa dinàmica i en cinc anys els Ferrocarrils
de la Generalitat han incrementat en més de
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El posicionament unànime de la ciutat davant de
les propostes del Pla Director d’Infraestructures
del Transport de l’Autoritat del Transport
Metropolità n’és un bon exemple. Precisament són
a punt de començar les obres d’ampliació de la
xarxa dels FGC que vam demanar l’any 2000 i que,
en aquell moment, abans d’aquesta demanda
conjunta, no estaven recollides enlloc. Un altre
exemple d’això són les Observacions de Sabadell
a la Proposta d’Infraestructures Viàries presentada
pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i
aprovada per unanimitat l’any 2002.

Cal que la nostra ciutat arribi a
un gran Pacte per a les
Infraestructures que reuneixi el
màxim consens polític i social

SABADELLCIUTATDECIUTATS

A més, cal tenir en compte el context que s’obre
també davant la imminent informació pública de
la revisió del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona, dels treballs per redactar el nou Pla
Director d’Infraestructures (PDI) de l’Autoritat del
Transport Metropolità per al període 2011-2020 i
amb la finalització en les properes setmanes de la
Diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell.

Des de Sabadell instem les
administracions que desenvolupin
les infraestructures tenint present
la preservació del nostre territori
En particular, un dels àmbits del rodal de la ciutat
amb més valor paisatgístic, mediambiental i
socialment, són els espais configurats al voltant
del bosc de Can Deu, el torrent de Colobrers i
l’entorn de Togores. És per això que des de Sabadell
instem les administracions que han de
desenvolupar i executar les infraestructures que
tinguin present la seva preservació en els projectes
relacionats amb aquests espais.

Sabadell ha de fer sentir la seva veu, ara que
s’està definint el Pla Territorial Metropolità
En aquest gran Pacte per a les Infraestructures
que proposem que es signi durant el primer
trimestre de l’any que ve, tal com va refrendar al
mes de novembre el Consell de Ciutat, s’ha de tenir
present que el territori és la infraestructura bàsica
de comunicació sobre la qual també descansen el
conjunt de xarxes de comunicació. Aquestes xarxes
han de garantir la connectivitat entre els territoris
i, especialment, la connectivitat ecològica. És per
aquest motiu que cal assegurar una xarxa de
connectors nord-sud, entre la serralada Prelitoral
i la serrada Litoral, així com est-oest entre
Montserrat i el Montseny i la preservació del ric
mosaic de la plana vallesana i la idònia inserció de
Sabadell en aquest espai.

Hem de garantir la connectivitat
entre els territorris,
especialment, la connectivitat
ecològica

Treballem per assegurar una bona xarxa de
comunicacions per a la ciutat

Les comunicacions ferroviàries
Des de la nostra ciutat prioritzem les
comunicacions ferroviàries. En aquest sentit, i pel
que fa a la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, ja hi ha projectades les obres de
perllongament des de Sabadell Estació fins a Ca
n’Oriac. Així mateix, fa pocs dies signàvem,
conjuntament amb l’alcalde de Castellar del Vallès,
un protocol que vam enviar al conseller de Política
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Territorial i Obres Públiques demanant que el tren
arribi també fins a aquesta població, fent especial
atenció a l’impacte mediambiental sobre el bosc
i la masia de Can Deu.
Des del govern defensem també una nova connexió
amb el Vallès Oriental tot enllaçant, a través de la
xarxa dels FGC, els municipis de Granollers,
Sabadell i Terrassa. Aquesta línia ha de donar
servei a la zona est de la ciutat i ens ha de
comunicar millor amb els municipis de l’entorn de
Sabadell. A la vegada, la prolongació cap a l’oest
permetrà cobrir barris de la ciutat que ara no estan
atesos per ferrocarril, així com centres de serveis
de gran demanda com la caserna del Mossos
d’Esquadra i l’Hospital de Terrassa.

S’han d’adaptar els accessos a les andanes i
als trens de l’actual xarxa de Renfe a les
persones amb mobilitat reduïda
Dins la xarxa de Renfe, és prioritària l’Orbital
Ferroviària que el govern de la Generalitat
presentava fa pocs dies. Aquesta xarxa connectarà
Mataró i Vilanova, tot passant per Granollers,
Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del
Penedès. També demanem que s’impulsi la
construcció d’una nova estació a Can Llong, a
l’actual línia C4 de Rodalies, i que es desenvolupi
la nova estació de Sabadell Plaça d’Espanya, que,
a més, funcionarà com a intercanviador amb la
prolongació de la línia dels FGC a Ca n’Oriac. A
més, cal demanar que, d’una vegada per totes,
s’adaptin per a les persones amb mobilitat reduïda
els accessos a les andanes i als trens de l’actual
xarxa.

Demanem la construcció d’una nova estació
de Renfe a Can Llong

També reivindiquem la nova línia dels FGC de
connexió amb Barcelona a través de Collserola, el
que anomenem el túnel d’Horta ferroviari, que, a
més de donar servei a la zona sud de Sabadell,
comuniqui amb altres punts de la comarca
actualment no coberts. Així, es demana que
s’avanci en l’estudi de les dues variants: la que va
per Badia del Vallès, Barberà del Vallès i el Centre
Direccional de Cerdanyola i la que connecta amb
Ripollet. També és necessari augmentar la
freqüència de pas de trens cap a Sabadell.
8

L’Orbital Ferroviària és prioritària
per connectar Mataró i Vilanova,
tot passant per Granollers,
Sabadell, Terrassa, Martorell i
Vilafranca del Penedès
El govern també defensa que, a més de Barcelona,
el tren d’alta velocitat sigui fàcilment accessible
des de Sabadell en transport ferroviari al seu pas
pel Vallès.
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Configurem una nova xarxa viària
Sabadell és una ciutat referent per al nostre entorn
metropolità, per al conjunt del Vallès Occidental
i per al conjunt del país. Per continuar mantenint
aquest lideratge i reforçar la nostra capitalitat a
la comarca és vital també el reforç i la millora de
la xarxa de comunicacions viàries que connecten
Sabadell amb el seu entorn.

L’impuls dels estudis informatius de la ronda del
Sud té importància perquè connecta els àmbits
industrials de Sant Pau de Riu-sec i de Can Roqueta.
El nus de Sant Pau i el perllongament dels laterals
de la C-58 són els darrers elements que defineixen
el sistema de rondes de la ciutat. Pel que fa a
l’execució dels ponts de Vilarrúbias i de les Tres
Creus, és convenient que es tingui en consideració
el perllongament de la xarxa dels FGC cap al Vallès
Oriental i es pugui aprofitar l’obra amb la seva
doble vessant viària i ferroviària.

Perquè Sabadell continuï sent una
ciutat referent, cal millorar la
xarxa de comunicacions viàries
que connecten la ciutat amb
l’entorn

Sabadell ha de millorar la seva xarxa viària
perquè el trànsit sigui més fluid

Cal avançar perquè les rondes de Sabadell siguin
una realitat. Des que el Pla General va fixar les
oportunes reserves, s’ha construït la primera fase
de la ronda de l’Oest i s’està a punt d’iniciar la
construcció de la segona part, que ha d’arribar
fins a la carretera de Matadepera. Cal que s’avanci
en els estudis informatius de la ronda del Nord i
que se’n prevegi el soterrament per l’avinguda de
Can Deu. La ronda de l’Est també és un element
bàsic per diversificar el flux de trànsit des del barri
de Torre-romeu i el polígon de Can Roqueta cap
a la ronda del Sud i les connexions a l’AP-7. Per
tant, la prioritat s’estableix a definir-ne el traçat
entre el santuari de la Salut i el sector sud de la
ciutat.

És a punt de començar la segona fase de la
ronda d’Oest
A banda de la xarxa més pròpia de Sabadell, hi ha
un conjunt d’infraestructures que són bàsiques
per a la connectivitat de la ciutat i el seu entorn.
Una és la ronda del Vallès, entesa com a
infraestructura intermèdia entre les dues vies de
comunicació de gran capacitat, l’AP7 i l’Eix
Transversal, que permet comunicar per la banda
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nord els diferents municipis de la segona corona
metropolitana de Barcelona. Aquesta
infraestructura l’ha de finançar l’administració de
l’estat amb un consum auster del territori i un
traçat que utilitzi, sempre que sigui possible,
afectacions i reserves urbanístiques procedents
d’anteriors planejaments, tot i que en el cas de
Sabadell aquesta ronda del Vallès hauria de
coincidir amb la ronda del Nord de la ciutat.

El govern de la ciutat reivindica
el túnel d’Horta viari com una
infraestructura bàsica per accedir
a Barcelona
Cal impulsar, a més, la Interpolar Sud, des de Sant
Cugat fins a Santa Perpètua de Mogoda, com una
via de nivell inferior, que va connectant aquests
municipis i especialment les zones industrials per
on passa. A Sabadell coincideix amb la ronda del
Sud. Des del govern reivindiquem també el túnel
d’Horta viari, que permeti accedir per un nou punt
a la capital catalana, i els treballs de desdoblament
de la carretera de Castellar del Vallès, així com les
millores de la N-150 entre Sabadell i Terrassa i de
la carretera de Sabadell a Rubí i la de Polinyà.

La ronda del Vallès és una de les necessitats
de Sabadell
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Participem en la gestió de l’aeroport
Quan parlem d’infraestructures no podem tampoc
oblidar-ne una de primer ordre: l’aeroport de
Sabadell, un element destacat en el mapa
aeroportuari català que té una importància cabdal
en les actuacions en l’àmbit dels serveis públics
que hi tenen la base d’operacions. A més, el seu
progressiu desenvolupament el fa esdevenir un
element clau de cara al sector econòmic de la
comarca. Finalment, el desenvolupament de la
zona d’activitat econòmica al seu entorn significa
un impuls estratègic de l’equipament. És per aquest
motiu que es considera una infraestructura
necessària a la ciutat i es dóna ple suport al
desenvolupament del seu Pla Director.
He demanat a la Generalitat representació
municipal i de la ciutat en el futur organisme que
ha de gestionar l’aeroport de Sabadell. Avui puc
anunciar que el Govern ha acceptat la nostra
proposta perquè l’òrgan de gestió de l’aeroport
estigui compost en un 51% pel govern català i
l’altre 49% per l’Ajuntament de Sabadell, el Consell
Comarcal del Vallès Occidental, la Cambra de
Comerç de Sabadell i Comarca i la Diputació de
Barcelona. El proper mes de gener definirem
conjuntament aquest òrgan de gestió que, fins que

L’aeroport de Sabadell és un element
important en el mapa aeroportuari català
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no es materialitzi el traspàs de l’aeroport per part
del govern de l’estat a la Generalitat, es constituirà
com a Consell Impulsor.

primer saló de l'aeronàutica que va tenir lloc a
l'octubre va superar totes les expectatives de
participació i de públic. No només pels 10.000
visitants que van passar pel recinte de Fira
Sabadell, sinó també per les més de 150 empreses
representades de nou països diferents i el volum
de negocis amb el qual es va tancar el saló.
Aquest èxit ens fa pensar ja en una nova edició,
en l’organització de la qual hi participarà també
la Generalitat de Catalunya, cosa que ens permetrà
ampliar la cobertura de l’esdeveniment.

La mobilitat dins la ciutat

L’International Air Meeting va situar la ciutat
en la primera línia de l’aeronàutica
Al mateix temps, he demanat que es creï també
un Consell Econòmic i Social que inclogui totes les
parts que tenen relació amb l’aeroport: l’aeroclub,
els operadors, la Fundació Parc Aeronàutic i totes
les institucions i associacions que tenen relació
amb l'aeroport. Aquesta proposta també ha estat
acceptada per la Generalitat i és previst que tot
plegat es concreti durant el mes de gener.

Totes aquestes actuacions en l’àmbit de les
infraestructures perdrien sentit si no continuéssim
treballant per millorar la mobilitat a l’interior de
la ciutat. Per això estem elaborant el Pla de
Mobilitat Urbana de Sabadell. Es tracta d’un Pla
bàsic per determinar la mobilitat futura de la ciutat,
en condicions de sostenibilitat, en compliment de
la Llei de Mobilitat. El procés d’elaboració s’està
fent seguint els processos de participació ciutadana
de les diferents entitats a través de la Taula de la
Mobilitat, per abordar qüestions com ara la
mobilitat amb bicicletes, els carrils bici, la necessitat
i promoció del transport públic, la priorització dels
vianants, la definició dels camins escolars i la
compatibilitat de tots els usuaris i els sistemes
dins l’escenari comú de la via pública.

És previst que l’Ajuntament
participi en el futur organisme de
gestió de l’aeroport de Sabadell
Precisament enllaçant amb el convenciment que
el sector aeronàutic i l’aeroport de Sabadell
generen sinergies econòmiques i estratègiques
per a la nostra ciutat, hem impulsat de forma
decidida, amb la col·laboració del Consorci de la
Zona Franca, l'International Air Meeting. Aquest

La ciutat compta amb diferents zones
de carril bici
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Per aconseguir una millor mobilitat interior és
imprescindible continuar avançant en la qualitat
del servei de transport públic d’autobusos. És amb
aquest objectiu que continuarem modernitzant la
flota de la TUS, millorant les freqüències de les
línies, oferint nous serveis i millorant els que es
presten actualment. Al mateix temps, continuarem
promovent els transports adaptats per a tothom
mitjançant plataformes i la seguretat d’accés a
l’autobús, amb l’ampliació de voreres per facilitar
l’accés al bus i per evitar aparcaments incorrectes.
Per això definirem les parades que necessiten una
millora més urgent i establirem en cada cas el
sistema més apropiat, sigui per ampliació de vorera
o per plataforma.

S’està elaborant el Pla de
Mobilitat Urbana de Sabadell per
determinar la mobilitat futura de
la ciutat

Establirem un conveni amb
l’IMSERSO i l’ONCE per adaptar
els taxis a les persones amb
mobilitat reduïda
Pel que fa al servei de taxis, establirem un conveni
amb l’IMSERSO i l’ONCE per tal d’adaptar-los per
a persones amb mobilitat reduïda. També
treballarem perquè puguin oferir noves prestacions
com ara el bono-taxi o alguna iniciativa similar.
Des del govern també volem continuar promovent
l’ús de transports més sostenibles, com ara la
bicicleta, facilitant-ne l’ús i plantejant-ho com una
mesura més en la línia d’actuar localment i pensar
globalment en la sostenibilitat del planeta. Estem
estudiant implementar un servei de préstec en
llocs propers a carrils bici i centres d’interès públic
com, per exemple, les estacions. La definició dels
nous carrils bici es farà tenint en compte les
conclusions del Pla de Mobilitat Urbana i el
corresponent procés de participació ciutadana a
la Taula de la Mobilitat i als districtes directament
afectats.
Una altra línia d’actuació pel que fa a la mobilitat
és promoure camins escolars més segurs, amb
actuacions al carrer i accions educatives de
participació i conscienciació als centres escolars
i el seu entorn més proper. Així continuem
promovent sistemes de transport sostenibles i
segurs.
A més, continuarem amb la promoció dels serveis
que afavoreixen un ús més responsable del cotxe,
contribuint a la sostenibilitat, com són el servei
de car sharing, és a dir, de préstec de cotxe, i de
car pooling, de cotxe compartit.

Els autobusos urbans han renovat en els
últims mesos la seva flota amb autobusos
adaptats per a tothom
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L’aparcament vinculat a la
transformació urbana
Alguns dels projectes d’infraestructures que en
aquests moments s’estan desenvolupant
comportaran la creació de nous aparcaments o la
remodelació d’alguns dels existents. És el cas
d’algunes de les noves estacions dels FGC, com la
del passeig de la Plaça Major —que comportarà la
creació de 192 places que s’afegiran a les 312
existents a la plaça del Dr. Robert—, o en el traçat
dels FGC a l’alçada de l’avinguda de Josep
Tarradellas que, com en el cas anterior, permetrà,
aprofitant el calaix necessari pel creuament de
vies, la creació d’un nou aparcament amb capacitat
per a uns 390 vehicles.

Sabadell guanyarà un gran nombre
de places d’aparcament en
diferents punts de la ciutat
També el soterrament de la línia ferroviària al seu
pas per Gràcia ha de permetre, a banda de resoldre
els problemes històrics de connectivitat entre
barris, garantir en tot moment la capacitat de
l’actual aparcament mitjançant la reordenació de
l’entorn de l’estació i la millora de la mobilitat en
el seu conjunt.

Des del 2003 s’han creat 6.000 noves places
d’aparcament a la ciutat

El soterrament de la línia ferroviària al seu
pas per Gràcia facilitarà també la creació
d’aparcament
D’altra banda, els processos de transformació
urbana endegats en els darrers anys han de donar
lloc durant el 2008 a la creació de noves places
d’aparcament. És el cas de l’ampliació de l’Imperial,
amb 69 places pendents per sumar a les 280
existents o el del nou edifici que es projecta al
número 1 de la Rambla i que preveu un aparcament
amb capacitat per a uns 200 vehicles. Altres
exemples són l’aparcament de Fira de Sabadell,
actualment en construcció i projectat per a 350
vehicles, o el conjunt format per diversos
aparcament que s’emplacen a l’entorn del carrer
de les Tres Creus i que a mitjà termini —un cop
exhaurida la seva explotació privada— podrien
entrar en funcionament de forma conjunta, posant
a disposició prop de 600 places en rotació. En fase
d’estudi hi ha diversos projectes, com és el cas de
la possible ampliació de l’aparcament del Taulí o
la creació de nous aparcaments al centre de la
ciutat

Moltes propostes d’aparcament
estan lligades a projectes
estratègics com Fira Sabadell i
el Vapor Turull
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Altres propostes d’aparcament apareixen
vinculades a projectes estratègics. En són bons
exemples el de la Ciutat de la Música o el lligat a
la transformació del Vapor Turull, que podria
incrementar en més de 350 noves places l’oferta
actual al centre. Respecte dels aparcaments en
superfície, des del 2003 s'han fet diverses
ampliacions, que han representat prop de 6.000
noves places.

LA PROMOCIÓ D’HABITATGE
PÚBLIC, UNA PRIORITAT

aquest àmbit. Entre els anys 2000 i 2005, un 24%
dels pisos construïts a Sabadell han estat de
protecció oficial, mentre que la mitjana catalana
s’ha col·locat en el 7%. S’han posat a l’abast
habitatges protegits de venda i de lloguer, també
s’ha treballat en la reserva de sostre residencial
públic per poder continuar oferint pisos a preus
assequibles i s’ha impulsat la rehabilitació i la
millora de l’accessibilitat. En aquest sentit, el 2007
s’han implantat ascensors a un total de 76 edificis,
cosa que beneficia un miler d’habitatges.
Aquesta aposta decidida de la nostra ciutat
s’emmarca també en el Pacte Nacional pel Dret a
l’Habitatge, que com a president de la Federació
de Municipis vaig signar conjuntament amb més
d’una trentena de les principals entitats i
institucions del nostre país. Aquest Pacte, que
permetrà variar de soca-rel les condicions del

Hem liderat la construcció
d’habitatge públic a Catalunya en
els últims cinc anys. Un 24% dels
pisos construïts a Sabadell són
de protecció oficial
El govern impulsarà el Pacte Local per a
l’habitatge
La promoció d’habitatge públic és una altra gran
prioritat de la nostra acció de govern. No podem
oblidar que l’aposta de Sabadell per la construcció
de pisos a preu assequible situa la nostra ciutat
com una de les de Catalunya que més habitatges
de protecció oficial construeix: Sabadell supera
en 17 punts la mitjana catalana d’habitatges
protegits en els darrers anys.
De fet, Sabadell ha liderat en aquest període la
construcció d’habitatge públic a Catalunya i per
això la Generalitat ens posa com a referent en
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La Generalitat posa Sabadell com a referent
en la construcció d’habitatge públic
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mercat de l’habitatge, és un exemple de com una
societat complexa com la nostra és capaç d’establir
unes bases d’actuació entre el món públic i el món
privat i d’abordar amb responsabilitat un dels
principals problemes socials.
La nova Llei pel Dret a l'Habitatge i el recentment
signat Pacte Nacional es fixen 5 reptes: millorar
l’accés a l’habitatge, especialment dels joves;
millorar la qualitat del parc d’habitatges; millorar
l’allotjament de la gent gran; prevenir l’exclusió
social residencial i garantir un habitatge digne i
adequat per a les llars amb problemes o que han
de ser rehabilitades.

Per desenvolupar-lo cal destacar la preparació de
sòl amb els plans parcials de la segona fase de
Can Llong, del Poblenou, de Ca n'Ustrell i de
Cifuentes. Pel que fa a la construcció de nous
habitatges, VIMUSA i SBD Lloguer estan en
disposició de fer més d’un miler de pisos, de lloguer
i de venda.

El Pacte Local per a l’Habitatge
L'Ajuntament fa seus aquests reptes i proposa
arribar a un gran Pacte Local per a l’Habitatge,
com a concreció del Pacte Nacional a la ciutat de
Sabadell. Aquest Pacte ha de donar resposta a
canvis socials que s’han produït, com
l’endarreriment en l’edat d’emancipació, el fet que
la gent gran visqui més temps amb independència
o la reducció del nombre de membres de les
famílies. L’esforç se centrarà a cobrir les
necessitats dels joves però també de la gent gran,
les persones i famílies amb rendes modestes, els
reallotjats per millores o rehabilitacions de barris,
les persones amb necessitats socials, les persones
discapacitades i els nous residents.

Del 2008 al 2011 s’impulsarà habitatge públic
majoritàriament a Can Llong, a la Serra, a
Torre-romeu i a Can Gambús
En el període 2008-2011 és previst impulsar
promocions d’habitatge públic a Can Llong, a la
Serra, a Torre-romeu, i també noves promocions
a Can Gambús, a més del nou complex per a gent
gran al Parc Central del Vallès que completarà una
oferta en la qual també hi figura el complex
Alexandra, a la zona nord. A més, s’ha tramitat la
reserva de sòl per construir prop de 2.000
habitatges públics més en els propers anys a llocs
com ara Can Llong, Castellarnau o Cifuentes més
enllà del 2011.

La ciutat està promovent una
iniciativa pionera a Catalunya
per tal que l’Ajuntament llogui
habitatges a particulars i els
rellogui després a preus socials,
prioritàriament a gent jove
Des de l’Ajuntament volem que el Pacte Local
per a l’Habitatge doni resposta a les
necessitats actuals
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D’altra banda, Sabadell està promovent una
iniciativa pionera a Catalunya per tal que
l’Ajuntament llogui habitatges a particulars i els
rellogui després a preus socials prioritàriament a
gent jove. L’Ajuntament, a través de VIMUSA,
llogarà el pis als propietaris per un termini de 6
anys i durant tot el temps els pagarà el lloguer
compromès. A més, retornarà el pis en la mateixa
situació que es va llogar. D’aquesta manera
s’incentiva els propietaris que actualment tenen
pisos tancats perquè els treguin al mercat.

Sabadell també s’adherirà a la
xarxa de mediació per al lloguer
social que gestionarà VIMUSA
A part de la garantia que comporta que el llogater
sigui l’Ajuntament, se’ls donaran altres avantatges
i incentius que milloren els avantatges que es
tenen derivats dels programes de medicació
establerts per la Generalitat i subscrits per
l’Ajuntament de Sabadell. Per exemple, l’augment
de la subvenció per a la rehabilitació de 6.000 a
9.000 euros i la bonificació del 50% de l’IBI o la

Sabadell promou una iniciativa pionera: que
l’Ajuntament llogui habitatges a particulars
i els rellogui a preus socials
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VIMUSA i SBD Lloguer estan en disposició
de fer més d’un miler de pisos de lloguer i
venda

cobertura de les assegurances al llarg de tot el
contracte. De cara als llogaters, es garantirà
l’assistència i la tramitació dels ajuts que
s’escaiguin, s’avançarà l’import de les fiances
contractuals i es farà un seguiment durant la vida
del contracte.
A més, Sabadell s’adherirà a la Xarxa de mediació
per al lloguer social que gestionarà VIMUSA a
través de l’Oficina Municipal d’Habitatge en conveni
amb ADIGSA. L’Ajuntament de Sabadell millorarà
aquest conveni ampliant la cobertura de
l’assegurança de 2 anys a 5, augmentant la
subvenció per a la rehabilitació de 6.000 a 9.000
euros i bonificant als propietaris el 50% de l’IBI.
Aquesta Xarxa de mediació va adreçada a persones
amb ingressos inferiors o iguals a 5,5 vegades
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples —
la mesura que s’utilitza per al càlcul en els temes
d’habitatge— o amb especials dificultats per
contractar un arrendament. Es nodreix d’habitatges
nous o existents del mercat lliure que estan
desocupats.
Un altre dels aspectes que haurà d’incloure el
Pacte Local per a l’Habitatge és el de mantenir els
ajuts per a la rehabilitació i la col·locació
d'ascensors i per a la rehabilitació de pisos. Per
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donar una bona informació a la ciutadania en
temes d’habitatge, es treballarà en la posada en
marxa d’una pàgina web que actuï com a finestreta
única a l’hora d’informar sobre tots els programes
i actuacions en aquesta matèria.

PER UN SERVEI SANITARI DE
QUALITAT
El govern de Sabadell és conscient de la
preocupació compartida per la millora de la sanitat,
no només a la nostra ciutat, sinó al conjunt del
país. És per això que vetllem per la salut de les
persones i proposem accions concretes al mateix
temps que treballem conjuntament amb la
Generalitat per completar la xarxa d’equipaments
d’atenció primària i la millora de xarxa d’atenció
hospitalària.

El nou CAP Centre ha triplicat l’espai: prop
de 1.800 metres quadrats

Durant el 2008 s’acabarà el
projecte del CAP Gràcia i es
continuarà amb la construcció
del CAP Sud-Campoamor i
l’ampliació del CAP Merinals

Hem passat de 10 CAP a una previsió de 14
ambulatoris i un consultori
Pel que fa als equipaments, mantindrem els
compromisos del Pacte Sanitari que Ajuntament
i Generalitat vam signar l’any 2005. Pel que fa a
l’atenció primària, continuarem les obres de
construcció del CAP Sud-Campoamor i les
d’ampliació del CAP dels Merinals que han estat
assumides per l’Ajuntament. A més, fa uns dies,
en la inauguració de l’ambulatori del Centre, vaig
proposar a la consellera de Salut que arribéssim
a un acord per fer-nos càrrec del projecte del CAP
Can Llong i així poder-ne avançar les obres. Durant
aquest any, també s’acabarà el projecte del CAP
Gràcia. Amb aquest, quedarà completada la xarxa
primària de Sabadell amb catorze ambulatoris.
Des del 2000 fins a data d’avui, i comptant les
obres que estan en marxa, s’ha fet en aquest àmbit
una inversió de més de 21 milions d’euros.
Pel que fa a la xarxa hospitalària aquest 2008
continuaran les obres del Consorci Hospitalari del
Parc Taulí, amb una inversió de 39 milions d’euros,
i properament finalitzaran les de l’Aliança, que
han comportat prop de 14 milions i que ens
permetran pal·liar una part del dèficit de llits. A
tot això cal afegir l’esforç de la Conselleria per a
la contractació de més professionals de la sanitat,
la integració d’especialistes i l’ampliació de
contractes de rehabilitació i transport sanitari.
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La gestió municipal de la salut
Des de l’Ajuntament, els tres eixos principals sobre
els quals incidim directament són la salut pública,
la planificació i coordinació sanitària i la
col·laboració amb entitats potenciant
comportaments solidaris i responsables.

Pel que fa a la prevenció del consum de substàncies
tòxiques, hem de continuar la feina iniciada per
disposar d’un Pla Local de Drogues que marqui les
estratègies i accions per disminuir el consum de
drogues i la incidència de les problemàtiques
associades a aquest consum.

L’Ajuntament i la Generalitat
treballaran per desplegar
l’Agència de Protecció de la Salut
en el nostre territori

Sabadell és un municipi referent en les
polítiques de salut pública
Entre les actuacions de salut pública volem
continuar el treball iniciat amb la Generalitat per
desplegar l’Agència de Protecció de la Salut en el
nostre territori. Així millorarem les accions de
vigilància i control dels riscos relacionats amb
l’entorn que poden posar en perill la salut dels
ciutadans i ciutadanes. També donarem continuïtat
a les accions de promoció de la salut a tota la
població, amb especial atenció als adolescents i
joves i als col·lectius més vulnerables, potenciant
el programa Salut i Escola en col·laboració amb
els altres agents sanitaris i educatius, amb el
foment de noves estratègies per promoure
l’exercici físic, sensibilitzant per prevenir trastorns
de comportament alimentari i la promoció d’una
alimentació equilibrada, realitzant campanyes per
a la prevenció d’embarassos no desitjats i la
prevenció del virus de la sida.
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En l’àmbit de la planificació i la coordinació
sanitària, treballem amb els altres agents del
sistema sanitari per garantir la qualitat i l’equitat
dels serveis. En aquest sentit, és important que es
desenvolupi el Govern Territorial de Salut del Vallès
Occidental Est amb una implicació ferma de
l’Ajuntament i que ens permeti avançar en els
compromisos del Pla Sanitari del Vallès incorporant
les noves necessitats sanitàries dels ciutadans i
ciutadanes.

L’Hospital Parc Taulí està actualment en
obres d’ampliació
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Continuarem definint el projecte
de millora i ampliació del
Cementiri, que ha d’estar enllestit
l’any vinent

Des del Consell Municipal de Salut es continuarà
treballant amb la ciutadania, les entitats, els
professionals i les institucions per tal que sigui un
òrgan de debat i reflexió sobre les polítiques de
salut del municipi. I en aquest marc volem aprofitar
els espais de Fira Sabadell per tornar a fer una
nova edició de la Fira Salut amb l’objectiu de donar
a conèixer als ciutadans els serveis que estan a la
seva disposició i disposar d’un espai d’activitats i
conferències.
En un altre ordre de coses, continuarem definint
el projecte de millora i ampliació del Cementiri,
que ha d’estar enllestit l’any vinent.

L’Ajuntament i el Parc Taulí impulsen que la
Generalitat i la UAB formin part del Parc de
Salut

Les polítiques de salut del municipi volem
orientar-les amb participació de la ciutadania

El projecte Parc de Salut, liderat conjuntament pel
Parc Taulí i l'Ajuntament de Sabadell, ja ha fet el
pas de la constitució de la Fundació Parc de Salut
i ha convidat a formar-ne part tant la Generalitat
de Catalunya com la Universitat Autònoma. Tot i
la voluntat ferma del govern d’impulsar-lo, el
projecte està en un punt crític, ja que hi ha pendent
el contenciós interposat i que posa en risc la
construcció de l'edifici, tant per la disponibilitat
del terreny com per aconseguir tot el finançament
necessari. Malgrat aquestes circumstàncies, la
Fundació Parc de Salut ha començat a caminar
per fer de Sabadell un referent de país en el camp
de la innovació i la recerca a l'entorn de les ciències
de la salut.

La Fundació Parc de Salut ha
començat a caminar per fer de
Sabadell un referent del país en
el camp de la innovació i la recerca
a l’entorn de les ciències de la
salut
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LA CULTURA COM A ELEMENT DE
VERTEBRACIÓ SOCIAL
La cultura és un valor afegit per a la ciutat com a
element bàsic d’identitat, d’acceptació de la
diversitat, de cohesió social, de creació de riquesa.
Per aquest motiu, des del 2000, el compromís del
govern municipal amb el desenvolupament cultural
de Sabadell ha estat decidit. Compromís que es
reafirma perquè la cultura és un línia d’acció
estratègica del govern. És el cor del projecte de
ciutat. La ciutat viu si la cultura batega.

La inversió en equipaments culturals sostinguda
al llarg dels darrers 8 anys ens ha configurat una
ciutat preparada pel que fa a infraestructures
culturals: 4 teatres amb programació estable
professional han permès que els ciutadans i
ciutadanes hagin pogut veure més de 150 propostes
artístiques de qualitat al llarg del 2007. Cinc
biblioteques en funcionament fan que 1 de cada 4
ciutadans tingui el carnet de la Xarxa Pública de
Biblioteques i que durant el 2007 més de 450.00
usuaris hagin utilitzat aquests equipaments
culturals.

Estan en fase de projecte o
construcció un total de 4 noves
biblioteques a la ciutat

El Pla de Biblioteques

Un de cada quatre ciutadans de Sabadell té
el carnet de la Xarxa Pública de Biblioteques
En l’actual estat del benestar cal entendre la cultura
com una eina de progrés social i treball per a la
universalització de l’accés a la cultura, pensant en
la diversitat dels diferents col·lectius que formen
la nostra ciutat i en el conjunt del seu territori.
Cultura per a tothom i a tot arreu.

La inversió en equipaments
culturals al llarg dels darrers 8
anys ens ha dotat amb quatre
teatres i 5 biblioteques
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Continuarem desenvolupant el Pla de Biblioteques,
equipaments culturals de proximitat, que permeten
fer arribar la cultura d’una manera més directa i
democràtica a tots els sectors de la població. En
el moment que vam aprovar el Pla estaven fetes
i en funcionament les de Can Deu, Can Puiggener
i Vapor Badia. L’any 2006 van entrar en
funcionament la dels Safareigs de la Creu Alta i la
de la Serra, a Torre-romeu. Actualment estan en
fase de projecte o de construcció la del nord, la
del sud i la de via de l’Arcàdia.

Estan en construcció les biblioteques del
nord, del sud i la de via de l’Arcàdia
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Aquest important esforç en equipaments es
complementa amb un extens programa d’activitats
que vol arribar a tot tipus de públic, amb especial
incidència al públic infantil i familiar. Amb els
diferents clubs de lectura, les sessions de l’hora
del conte, les sessions per a pares i mares, les
activitats específiques per a nens i nenes de 0 a
3 anys, la presentació mensuals de llibres , les
exposicions i moltes més accions. A més, cal
destacar l’ampliació del fons documental a més
de 150.000 documents i els més de 110.000 usos
de préstecs.

Les persones, el territori, l’imaginari col·lectiu i la
cooperació entre el sector públic, l’empresarial i
l’associatiu són els quatre eixos de la política
cultural dels propers quatre anys. En definitiva,
volem donar un nou impuls a la vitalitat cultural
de la ciutat de Sabadell.

La cooperació cultural i els públics
específics
Sabadell ha comptat sempre amb un bon nombre
d’entitats culturals privades, tant de caire cívic
com empresarial, que fan possible parlar de
densitat associativa i d’un imaginari col·lectiu propi
que passa tant per la memòria compartida com
pel futur per construir. Pertoca a l’administració
assegurar, garantir, fer... però també és una tasca
important incentivar el compromís de la ciutadania
vers la vida cultural de la nostra ciutat. Buscar
complicitat amb els agents culturals, amb les
iniciatives privades de caire cívic i facilitar el
desenvolupament dels nostres creadors farà que
els ciutadans i ciutadanes siguin espectadors, però
també protagonistes actius de la nostra riquesa
cultural.

Potenciar el públic infantil i familiar és una
prioritat del govern municipal
Parlar de vitalitat cultural significa pensar en els
nens i nenes. La col·laboració amb l’entorn escolar
és una línia d’acció estratègica per treballar la
formació artística des de la creença que educar
en la sensibilització artística i cultural és educar
a ser persona. En aquest sentit, la programació
artística de LASALA, espai infantil Miguel
Hernández, les activitats pedagògiques dels
museus i la participació dels infants en la producció
de l’òpera escolar seran alguns dels projectes
especialment pensats per als més petits de casa.

Sabadell compta amb un gran teixit associatiu
cívic i cultural

La col·laboració amb l’entorn
escolar és una línia d’acció
estratègica per treballar la formació
artística
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Els joves, juntament amb el públic infantil, són els
ciutadans adults del futur, per això farem un esforç
per potenciar el retrobament cultural amb ells. I
ho farem des d’estratègies de participació,
demanant-los que siguin agents actius de la cultura
a Sabadell. La curiositat i inquietud dels joves es
canalitzarà a través d’una oferta cultural
innovadora, emergent, contemporània, on puguin
experimentar amb l’art, la tecnologia i els nous
llenguatges artístics. El seu centre neuràlgic serà
el centre de creació i producció L’Estruch.
El públic adult, el consumidor cultural més fidel,
es trobarà amb una oferta cultural variada, estable
i de qualitat que atengui la diversitat d’interessos.
Amb la inauguració aquest any del Teatre Principal,
Sabadell disposa d’una veritable xarxa de teatres
on es pot oferir una gran diversitat de programació,
ja sigui per al gran públic, de caire més comercial,
o més innovadora.

Un dels objectius de l’actual
política cultural és descentralitzar
l’acció cultural i treballar amb els
diferents col·lectius i entitats
Universalitzar l’accés a la cultura passa per tenir
en compte tots els ciutadans i ciutadanes, així com
la geografia de la nostra ciutat. És un dels objectius
de l’actual política cultural descentralitzar l’acció
cultural i treballar amb els diferents col·lectius i
entitats de cada barri. La cooperació entre
diferents serveis municipals, la recuperació del
carrer com a espai cultural i la singularitat del
territori orientaran el disseny del programa
d’accions culturals singulars al territori.

Sabadell Ciutat de la Música
El projecte Sabadell Ciutat de la Música permetrà
treballar des de l’excel·lència la singularitat musical
de la ciutat. Precisament en els propers dies
avançarem en la contractació dels projectes bàsics
i executius de l’edifici cultural. Sabadell ja és una
ciutat de creació, de producció i de formació
musical. Ara, l’objectiu és esdevenir una ciutat de
renom nacional i internacional en els àmbits de la
creació i la producció musicals.

El Teatre Principal s’ha consolidat amb
normalitat com una peça més de l’engranatge
cultural de la ciutat
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La música és el gran tret diferencial de
Sabadell
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Per això estem treballant per construir —
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya,
que s’ha compromès a contribuir a finançar-lo—
un equipament que formarà part dels equipaments
de referència de tot el país, especialment en el
camp del teatre musical. És a dir, en disciplines
com l’òpera, l’opereta, la sarsuela, la comèdia
musical o la música simfònica, per citar-ne algunes.
El Complex de l’Eix ha de ser la pedrera, el centre
de creació, producció i difusió al territori de
Catalunya de la música simfònica i l’òpera, a través
de l’Orquestra Simfònica del Vallès i de l’Associació
d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Ens ha de permetre
consolidar i desenvolupar l’Escola d’Òpera i Teatre
Musical, estudiant la seva relació amb l’Institut del
Teatre i l’Escola Superior de Música de Catalunya.

La recuperació del patrimoni
històric
La recuperació del patrimoni històric a la nostra
ciutat ha pres importància com a element integrant
de l’estratègia municipal de millora de la qualitat
de vida i de l’ordenació i desenvolupament
territorial. Des del govern entenem el patrimoni
com a part integrant i indivisible de la realitat física
de Sabadell: és el llegat dels nostres avantpassats
i la plasmació de la nostra història. No obstant
això, no volem fer una mirada nostàlgica envers
del passat, sinó aprofitar-lo per tal de continuar
l’impuls en la millora social, territorial i econòmica
de la nostra ciutat.

El 2008 es definirà el centre de
suport a la creació i formació
amateur del Vapor Pissit
La gestió del patrimoni significa la rehabilitació,
la difusió i l’atorgament de nous usos al nostre
llegat històric per tal de donar-li rendibilitat social
i una nova vida. En aquest sentit, hem estat
treballant en els darrers anys per tal de recuperar
diversos edificis integrants de més de mil anys
d’història de la ciutat: la capella de Sant Iscle i
Santa Victòria, a la Salut, primer espai de devoció
de la marededéu de la Salut, o la Casa Duran com
el nostre millor exemple d’arquitectura
renaixentista.

La Ciutat de la Música serà la pedrera de
Catalunya en disciplines com l’òpera o la
música simfònica
A aquest emblemàtic projecte s’hi afegeix el que
hi ha previst al Vapor Turull, un veritable centre
cultural obert per a la ciutadania, amb les noves
instal·lacions dels museus municipals, que girarà
al voltant de la conservació, recuperació,
preservació i difusió del nostre patrimoni
arquitectònic, artístic i documental. El 2008 es
continuarà treballant a L’Estruch i Sala Miguel
Hernández com a centres de suport a la creació
artística, i es definirà el centre de suport a la
creació i formació escènica amateur del Vapor
Pissit.

El Vapor Pissit completarà els equipaments
escènics de la ciutat amb dues sales teatrals
de petit format
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L’esforç per rehabilitar el
patrimoni ha permès que el Vapor
Badia i els Safareigs de la Creu
Alta siguin ara biblioteques

Bonaplata, concedit per l’Associació del Museu de
la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya, fa menys d’un mes. La recuperació
del patrimoni desenvolupada en els últims anys
ha significat una inversió de més de 60 milions
d’euros.

Hem volgut també donar impuls a la rehabilitació
del patrimoni industrial, testimoni de la puixança
de la nostra ciutat, que la va convertir, en paraules
de l’insigne Víctor Balaguer, en la Manchester
catalana. Aquest patrimoni, format per vapors,
despatxos i edificis públics l’hem recuperat per tal
de retornar-lo a la societat amb nous usos actuals:
el Vapor Badia i els Safareigs de la Creu Alta, en
biblioteques; el Vapor Buxeda Vell en un
equipament museístic; el Despatx Lluch i el Vapor
Codina, en espais per tal de donar serveis als
ciutadans i ciutadanes; la fàbrica de Cal Balsach
s’ha transformat en el Centre Cívic de la Creu Alta;
el Mercat Central i el Teatre Principal han recuperat
els seus usos i esplendor originaris; el Mercat de
Sant Joan dóna nous serveis a la gent gran, i
L’Estruch s’ha convertit en una fàbrica d’art
escènic.
Pel que fa a la recuperació del patrimoni industrial
voldria destacar la recuperació de l’antiga fàbrica
La Electricidad, coneguda com l’ABB, que ha
permès convertir-la en un espai firal de primer
ordre. La rehabilitació, respectuosa amb el seu
passat de fabricació de motors, ha estat
reconeguda amb l’atorgament del prestigiós Premi

La transformació de l’antiga ABB en el Centre
Firal i de Congressos de Sabadell ha rebut el
premi Bonaplata a la millor restauració
industrial
En aquests moments estem finalitzant la
rehabilitació del molí de Sant Oleguer per tal que
aculli un alberg de joventut. Així mateix, estan
molt avançades les obres de rehabilitació del Vapor
Buxeda Nou per tal de donar servei com a escola
bressol municipal, i les de la Fàbrica Molins com a
espai per desenvolupar-hi activitats formatives de
foment de l’ocupació.

El Mercat de Sant Joan acollirà un
centre de serveis per a gent gran
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Hem invertit 60 milions d’euros
per recuperar patrimoni

SABADELLCIUTATDECIUTATS

L’any 2008 es formalitzarà la
creació de l’Oficina del Patrimoni
L’any 2008 significarà la continuació de l’impuls
per tal de recuperar el nostre patrimoni. Per una
part, es produirà l’aprovació definitiva del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell
(PEPPS) com a eina per a la preservació i
recuperació del nostre passat, amb més de 500
elements del patrimoni arqueològic, arquitectònic
i natural. Per altra part, es formalitzarà la creació
de l’Oficina del Patrimoni, com a instrument per
a la gestió del patrimoni arqueològic i arquitectònic,
per tal de fomentar i garantir el rigor en la
rehabilitació del patrimoni construït i de
l’arqueologia preventiva en el terme municipal.

Oleguer, com a exemple de les condicions de vida
durant el primer franquisme. La masia de Ca n’Oriac
també serà objecte dels primers treballs per
rehabilitar-la, així com la masia de Can Llong. Es
fomentarà la recuperació del molí d’en Font i la
masia de Can Roqueta, i es continuarà en la
recuperació de la sèquia Monar.

El proper any s’iniciaran les
tasques d’investigació patrimonial
i es redactarà el projecte per a la
rehabilitació del Castell de Can
Feu
Voldria destacar també l’inici de les actuacions
per recuperar el Castell de Can Feu i el seu antic
bosc i jardí. El bosc de Can Feu va ser un espai
emblemàtic per als sabadellencs i sabadellenques,
un espai d’oci i de cultura, dominat per
l’espectacular edifici del Castell de Can Feu. És
amb la voluntat del govern de retornar a la ciutat
aquest patrimoni que durant el present any es
redactarà el projecte per a la recuperació a la
recuperació de l’entorn, del castell, en un passeig
i zona verda. El mateix edifici del castell no quedarà
al marge d’aquesta actuació, ja que s’iniciaran les
tasques d’investigació patrimonial i es redactarà
el projecte per rehabilitar-lo.

El Despatx Lluch és un dels edificis
patrimonials que s’ha recuperat en els darrers
anys
L’any 2008 vindrà marcat, així mateix, per la
presentació de l’avantprojecte de rehabilitació del
molí d’en Torrella, al riu Ripoll, element important
de la preindustrialització a Catalunya. Així mateix,
s’iniciaran els estudis per recuperar un conjunt de
coves dels anys 40 al barri de Nostra Llar de Sant

Sabadell ha recuperat el Castell de Can Feu
per a la ciutat
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SABADELL
CIUTATDELESPERSONES
LES POLÍTIQUES SOCIALS,
PROTAGONISTES
A Europa estem vivint una important transformació
en el camp de les polítiques socials. Un canvi que
ens fa evolucionar de la societat del benestar a la
societat de la inclusió. Un pas endavant de les
polítiques progressistes en el qual les ciutats
tindran un nou i rellevant protagonisme: passem
de la ciutat prestadora de serveis a la ciutat de
drets socials.
Es tracta d’un canvi de rumb que afecta tota la
política municipal i que liderarà el Pla d’Inclusió
de Sabadell, que dotarà la ciutat d’estratègia i
d’objectius per fer de la nostra una ciutat de i per
a tothom, amb la participació i coresponsabilitat
de tots els agents econòmics, socials, culturals i
cívics. Ja no podem considerar el
desenvolupament, el progrés econòmic i cívic de
les ciutats sense el concurs de les polítiques socials.

Sabadell s’encamina cap a la
societat de la inclusió, i el
pressupost destinat als serveis
socials s’incrementa en un 43%
En aquest sentit, i per a les persones més fràgils,
les recents lleis de promoció social aprovades al
nostre país juguen un paper bàsic i fonamental: la
Llei estatal de la dependència i la nova Llei catalana
de serveis socials. La Llei estatal de la dependència
dotarà els ajuntaments de recursos per atendre
persones en situació d’especial vulnerabilitat que
necessiten ajuda per desenvolupar les activitats
essencials de la vida diària i arribar a una major
autonomia personal. La Llei de serveis socials
converteix els serveis socials en un dret per a tots
els ciutadans que ho necessitin i equipara el sistema
de serveis socials amb els sistemes de salut,
educació i el de pensions.
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L’Ajuntament aposta per les polítiques socials
per donar respostes a les noves necessitats
de la ciutadania
Els serveis socials de Sabadell —que ja van ser
pioners a fer els primers passos al nostre país per
implantar un model d’atenció sociosanitari— estan
preparats i disposats per liderar la traducció local
d’aquesta transformació cap a la societat de la
inclusió. És per això que el pressupost que
destinarem enguany a les polítiques de serveis
socials s’ha incrementat en un 47%, per segon
any consecutiu. I encara podem dir més: els diners
destinats a l’atenció domiciliària superen en un
56% els que s’hi han destinat aquest any que ara
acaba. Això significa que en els dos darrers
exercicis hem acumulat un augment del 103%. Un
nou repte per a l’Ajuntament, una nova dimensió
en l’atenció a les persones, pel volum i abast que
representa.
Tot plegat significa un augment del desplegament
dels nostres serveis socials: més professionals,
més i millors serveis d’atenció a domicili, més
polítiques actives i més innovadores per a la gent
gran; major protecció de la infància en risc i nous
serveis per millorar la conciliació entre temps
domèstic i temps laboral.

El Pla d’Inclusió de Sabadell
dotarà la ciutat d’estratègia i
d’objectius per fer una ciutat de
i per a tothom
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quan tinguin situacions de dependència, de pèrdua
de mobilitat. Volem també que les persones que
en tenen cura tinguin el suport necessari per
continuar mantenint una vida amb normalitat.

Sabadell és una de les ciutats amb més
cobertura de teleassistència: 16 aparells per
cada 1.000 habitants
També és una aposta clara per proveir de noves
places residencials, ajustades a les noves
necessitats més complexes per a les persones amb
discapacitat i en situació de dependència que ja
no poden ser atesos al seu domicili. Tot enfocat
cap a una ciutat inclusiva, on la persona és l’eix
de la política municipal. Les ciutats han de deixar
de ser únicament prestadores de serveis, pròpies
d’una societat del benestar, per convertir-se en
protagonistes del desenvolupament vital de les
persones.

És per això que hem incrementat la dotació i la
tipologia dels serveis perquè les persones puguin
ser ateses en el seu entorn natural, en el seu
domicili, amb els seus familiars i amb el reforç de
professionals qualificats. I si això no és possible,
hem posat a l’abast els terrenys i l’esforç per al
desenvolupament dels centres residencials i
d’habitatge més adequats per a la nostra gent
gran. També cal destacar que som la ciutat amb
la major cobertura del servei de teleassistència:
16 aparells per cada 1.000 habitants. O que, d’altra
banda, el nostre complex d’habitatges per a la
gent gran de Sant Oleguer és un referent important
i innovador que han seguit moltes ciutats d’arreu.
Actualment n’estem impulsant un altre al nord de
la ciutat.
Paral·lelament vull també significar els esforços
realitzats en el camp de l’atenció a les persones
amb discapacitat, on hem anat augmentant any
darrere any el suport a les entitats, la cessió
d’espais i terrenys, el transport adaptat,
l’accessibilitat a la via pública i als serveis públics.

Farem noves places residencials,
ajustades a les noves necessitats
de les persones amb dependències

L’autonomia de la gent gran, una
prioritat
Durant el 2008 desenvoluparem el Pla d’Atenció
a la Vellesa, que, juntament amb el desplegament
de la Llei de la dependència, ens portarà a protegir
les situacions més difícils i a millorar la capacitat
de desenvolupament vital de les persones grans i
els discapacitats. Volem que les persones que
viuen a Sabadell estiguin ateses com mereixen

Durant el 2008 es desenvoluparà el Pla
d’Atenció a la Vellesa i es desplegarà la Llei
de la dependència
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Però també ens cal i volem que la gent gran amb
autonomia, que cada vegada són més i més actius,
continuïn gaudint d’aquesta capacitat i vitalitat.
Perquè són un capital humà que Sabadell, en
conjunt, no pot permetre que es perdi. És per això
que el Pla de Vellesa preveu, i hi apostem
fortament, el desenvolupament de noves i
innovadores polítiques adreçades a la gent gran.

Pensar la ciutat des del punt de vista de les
persones i apostar per la seva autonomia significa
també desenvolupar serveis que facilitin la
conciliació de la vida laboral i familiar. En aquest
sentit, hem augmentat la diversitat i el volum de
serveis sociofamiliars per a la infància, fent-los
més pròxims al domicili de la gent i possibilitant
que arribin a tots els barris.

El Pla de Vellesa inclou el
desenvolupament de noves
polítiques adreçades a la gent
gran, accions que promouen
l’activisme cultural i cívic

LA GENT JOVE, VITAL PER A LA
NOSTRA CIUTAT

Accions que promouen l’activisme cultural i cívic
entre la gent gran, com l’Aula Universitària, la
participació en accions de voluntariat; els tallers
de memòria i d’informàtica, les passejades i l’esport,
el suport a l’activitat dels casals, en són alguns
exemples. El seu centre d’acció, coordinació i
promoció s’ubicarà al nou equipament del Mercat
de Sant Joan, que ben aviat obrirà les portes.
Parlant de vellesa activa, volem continuar
potenciant les vacances per a la gent gran, que
enguany arribaran a més de 4.000 persones.

L’Ajuntament de Sabadell continua treballant en
accions i polítiques que incideixin de forma
específica en la millora de la qualitat de les
condicions de vida dels joves i en la igualtat
d’oportunitats entre aquests. La facilitació de
l’emancipació i el foment de la participació
continuen sent els eixos claus per fer de Sabadell
una ciutat de futur per als joves.

L’Ajuntament potencia tant l’emancipació
dels joves com la participació juvenil en la
vida cívica de la ciutat

Any rere any la població té més perspectives
de vida, per això cal que la gent gran gaudeixi
del seu temps de lleure amb plenitud
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El 2008 serà l’any del nou Pla
Local de Joventut i de la
consolidació dels serveis
existents

SABADELLCIUTATDECIUTATS

Considerem que la joventut no és únicament una
transició cap a l’etapa adulta. Ser jove és una etapa
de la vida en si mateixa, com ho poden ser la
infància o la vellesa. Ens trobem al davant d’un
període clau del cicle vital pel que fa a l’assoliment
d’autonomia personal i l’accés a la plena ciutadania.
Per aquest motiu, creiem imprescindible poder
arribar a comptar amb actuacions que integrin tot
el cicle vital de les persones i que alhora estiguin
coordinades amb tots els agents implicats en
aquest procés.

Continuem potenciant el Sabadell Atenció
Jove (SAJ)

passat mes de desembre al Vapor Codina i aprofita
l’experiència d’una vintena d’anys del Servei
d’Informació Juvenil, emplaçat anteriorment al
Casal Pere Quart.

Properament posarem en marxa
el cinquè Espai Jove
La desigualtat no només es mesura en termes
econòmics, sinó que també és resultat de la manca
de recursos relacionals, el desconeixement de
serveis i dels canals d’informació que permeten
als joves exercir els seus drets i conèixer els seus
deures. Precisament, el SAJ persegueix aquest
objectiu, que cap jove no quedi exclòs d’aquests
recursos relacionals i informatius.
La xarxa d’equipaments municipals per a joves
també mereix especial atenció. La bona acceptació
dels quatre espais joves de la ciutat —a Can Rull,
Can Puiggener, la Creu de Barberà i Torre-romeu—
ha portat que es dugui a terme un estudi de
viabilitat per a la posada en funcionament del
cinquè Espai Jove de la ciutat a mitjà termini,
ampliant així l’oferta d’espais on els joves puguin
donar sortida als seus interessos mitjançant l’oci
participatiu en activitats diverses.

El 2008 serà l’any del nou Pla Local de Joventut,
de la consolidació dels serveis existents i de la
posada en marxa de nous recursos i equipaments
per als joves. L’actualització del Pla al llarg del
proper any, mitjançant un procés participatiu,
permetrà que la ciutat compti amb un full de ruta
novament consensuat, realista i ambiciós per als
propers quatre anys.
La voluntat de continuar potenciant els serveis ja
existents implica una aposta ferma pel nou servei
Sabadell Atenció Jove (SAJ), juntament amb les
assessories per a l’emancipació; els Punts
d’Informació Juvenil als instituts; les campanyes
i publicacions; la Xarxa d’equipaments per a joves;
l’oferta de sales d’estudi o el suport al món
associatiu, entre d’altres. El SAJ funciona des del

Els espais joves s’han consolidat com a espais
de trobada fent èmfasi en el temps d’oci
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La resta de serveis ja consolidats continuarà
funcionant a ple rendiment: els 26 punts
d’informació juvenil donant servei a centres
educatius i equipaments juvenils de la ciutat; les
sales d’estudi oferint horaris i espais alternatius
als períodes d’hivern i d’estiu, i el suport al teixit
associatiu juvenil mitjançant suport econòmic,
infraestructural i d’espais per a la realització
d’activitats. En aquest sentit, el Casal de Joves de
Sabadell, al carrer dels Emprius, continuarà sent
l’espai de referència.
Més enllà del Casal i dels espais joves, la ciutat
compta amb quatre equipaments juvenils també
distribuïts de manera equilibrada al territori. Això
conforma un mapa total de 9 espais on es barreja
l'autogestió, la cogestió i la gestió directa amb
l'ànim d'arribar a tots els públics i sensibilitats.
El 2008 també és l’any d’endegar dos nous
projectes que representaran un salt qualitatiu molt
important en l’oferta de serveis per als joves
sabadellencs. La posada en funcionament del web
Sabadell Jove, —www.sabadell.cat/jove— al llarg
dels primers mesos de l’any permetrà l’accés en
línia als recursos informatius del SAJ i a diversitat
d’eines com el Calaix de Sastre —un taulell d’anuncis
diversos—, el fòrum participatiu o el mapa interactiu
de la Viatgeteca, entre d’altres.

La inauguració del molí de Sant Oleguer com a
alberg de joventut, prevista per la segona meitat
del 2008, és l’altra gran aposta immediata del
govern per a la gent jove. Aquest nou equipament
oferirà allotjament i estades a grups juvenils,
escoles, entitats, empreses, etc. La situació
privilegiada entre la Bassa de Sant Oleguer i les
Pistes d’Atletisme dóna al molí moltes possibilitats
d’ús relacionades amb les activitats de lleure. Tot
i això, la conservació i la recuperació dels elements
patrimonials encara existents i la resta d’usos
previstos per a l’edifici permetran dur a terme
moltes altres activitats com tallers, exposicions,
jornades, etc.
Concretament, el molí comptarà amb un total de
65 places, menjador, tres sales polivalents i un
espai internet entre d’altres serveis, que
convertiran aquest nou equipament en un punt de
referència tant per als joves sabadellencs com per
al conjunt de la ciutadania.

Els serveis de l’alberg del molí de Sant Oleguer
seran tant per als joves com per al conjunt
de la ciutadania

El Casal de Joves continuarà sent un espai
de referència per al jovent de la ciutat

30

El 2008 es posarà en marxa
l’alberg de joventut al molí de Sant
Oleguer
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AVANCEM CAP A LA IGUALTAT
DE GÈNERE
Les polítiques que s’han treballat enguany des de
l’Ajuntament de Sabadell i les que es plantegen
per al futur immediat per avançar cap a la igualtat
real entre dones i homes es veuen afectades per
accions legislatives de caire superior: la Llei
Orgànica d’Igualtat efectiva entre homes i dones
i el debat de la Llei contra la violència masclista
al Parlament de Catalunya.

Un dels eixos centrals de les
polítiques d’igualtat és la creació
de nous espais d’atenció a dones
en situació d’emergència
Per aquest motiu, a més de l’organització d’actes
de sensibilització i la promoció de la col·laboració
amb i entre les entitats de dones de la ciutat per
part del Programa d’Igualtat Dona-Home i de la
realització, des del Centre d‘Atenció a la Dona, de
les accions habituals d’atenció a les dones que
pateixen alguna mena de discriminació, els eixos
centrals de les polítiques d’igualtat seran la creació
de nous espais d’atenció a dones en situació
d’emergència i la implementació del Pla Municipal
d’Igualtat.

Jornades com el Dia Internacional contra la
Violència a les Dones potencien la
sensibilització

El primer es concretarà en l’existència d’un pis
municipal d’emergència per atendre les dones que
es veuen en la necessitat de sortir de casa per
raons de violència de gènere i el segon en un
procés de debat i aprovació del Pla d’Igualtat i tot
el que representa com a principi de transversalitat
en les polítiques municipals.
D’altra banda, es revisarà i ampliarà el protocol
d’actuació en casos de violència de gènere, ja que
els agents que hi intervenen han variat des de la
seva elaboració l’any 2002 i perquè resulta
imprescindible que tots col·laborin en la detecció,
prevenció i recuperació de les dones agredides.

Sabadell treballa fermament en la cultura de
prevenció per a la igualtat de gènere

Tenim la voluntat de continuar treballant amb les
dones joves, feina que ja es va encetar a partir de
la iniciativa Urbal els darrers anys. Pensem que es
tracta d’un col·lectiu que necessita una especial
atenció i volem treballar perquè tinguin un espai
de participació a la nova ciutat. Espais de formació,
comunicació, visualització i reflexió femenins.
També es treballarà en noves iniciatives adreçades
a nous col·lectius de dones a través de tallers
terapèutics, clubs de lectura especialitzats en
temàtica femenina, tallers d’escriptura i accions
concretes en l’àmbit de dones empresàries i
treballadores sempre amb la finalitat d’incorporar
les dones a la vida pública.
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En aquest sentit, cal remarcar la voluntat
d’intervenir en l’estructura social dels usos del
temps, en una primera fase a partir d’un estudi
sobre els aspectes que incideixen en l’organització
de les dones i els homes a la nostra ciutat i en una
segona amb accions concretes sota el paraigües
de la campanya “A Sabadell a parts iguals”.

En aquest marc, tothom és lliure d’expressar i
compartir les seves múltiples identitats. La
diversitat de les experiències individuals —vitals,
culturals, professionals...— enriqueix sens dubte el
patrimoni col·lectiu i la interculturalitat en els
diferents àmbits i esdevé l’essència del progrés
per una ciutat cohesionada en un futur.

Sabadell tindrà un pis municipal
d’emergència per atendre les dones
que es veuen en la necessitat de
sortir de casa per raons de
violència de gènere

LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME
Cal continuar consolidant i potenciant Sabadell
com una ciutat de convivència. La convivència
entesa com a civisme, en què el respecte per les
persones i per l’espai públic siguin protagonistes,
i on continuïn imperant els valors de la tolerància,
el diàleg, el respecte, la integració i la solidaritat.
En aquest àmbit, Sabadell fonamenta el marc de
desenvolupament del seu projecte de futur en els
principis del sistema democràtic, que signifiquen
un pacte de drets i deures dels ciutadans i
ciutadanes membres, els quals estan resguardats
per un estat de dret.

El desplegament dels Mossos d’Esquadra
permet que la policia municipal porti a terme
tasques que li són pròpies

La prevenció i la seguretat

A Sabadell es treballa per fomentar els valors
de convivència i civisme i respecte mutu
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La prevenció i la seguretat són factors clau per
garantir el civisme i una bona convivència. Aquest
any acabarem de definir el Pla Director de la Policia
Municipal, que establirà, després d’un procés
participatiu i de consens, un conjunt de
compromisos amb la ciutadania i les mesures
necessàries per complir-los. Volem una policia que
es centri en la prevenció, en el suport a la
col·lectivitat, en la recerca d'una qualitat de vida
caracteritzada per la seguretat i la convivència.
Un dels aspectes destacats per a l’any vinent és
la incorporació de les noves tecnologies com una
eina més en el treball quotidià dels agents.
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Un altre aspecte important és la progressiva
designació de responsabilitats funcionals i
territorials, qüestió que va lligada també amb la
incorporació dels nous efectius que s'incorporaran
a la plantilla. Actualment la plantilla compta amb
més de 200 agents i està previst que en els propers
mesos s’incorporin 50 efectius més.

Volem una policia municipal que
es centri en la prevenció, la
seguretat i la convivència
Aquest any que s’acaba ha estat també el de la
consolidació dels Mossos d’Esquadra a la nostra
ciutat. La recent inauguració de la comissaria dels
Mossos, a inicis de mes, ha completat el seu
desplegament a la ciutat. La percepció dels
ciutadans i la resta de professionals de la seguretat
i els indicadors de què disposem ens indiquen que
el canvi s’ha fet de forma tranquil·la, professional
i eficaç. Cal destacar, a més, la bona coordinació
entre tots els cossos de seguretat que actuen a la
nostra ciutat.

tots. Amb l’experiència que ens dóna un any de
presència a la ciutat, ara és el moment que la
Policia Municipal, mitjançant el Pla Director que
us comentava abans, defineixi i materialitzi aquesta
pròpia especialització, de manera que entre tots
els cossos policials donem el servei de seguretat
global a la ciutadania de Sabadell.

LA NOVA CIUTADANIA
Les persones que han immigrat deixen de ser
immigrants en el moment que s’empadronen a la
nostra ciutat i, tot i continuar sent estrangers,
adquireixen el rol de ciutadans i ciutadanes que
conviuen en un sistema democràtic amb un conjunt
de drets i deures reconeguts per tothom. Però,
sota el paràmetre d’una ciutat inclusiva, cal tenir
en compte la diversitat de cultures, religions i
costums, la qual implica que les relacions i la
construcció de tot allò col·lectiu s’ha d’exercir de
manera diferent. Totes les persones —estrangers
i autòctons— hem d’aprendre com gaudir i exercir
aquesta nova ciutadania sent individus actius en
la construcció d’una ciutat democràtica, diversa
i cohesionada.

Precisament, amb el desplegament dels Mossos,
els diferents cossos de policia que tenen presència
a Sabadell han d’anar definint una especialització
per tal de garantir una bona coordinació entre

Sabadell ha estat històricament i és
actualment una ciutat de migracions

Sabadell va inaugurar recentment la nova
comissaria del Mossos d’Esquadra a la
carretera de Prats

Sabadell, com totes les ciutats industrials de
Catalunya, ha estat històricament i és actualment
una ciutat de migracions. Les immigracions s’han
produït a causa de la capacitat de la ciutat de ser
una destinació d’oportunitats per a moltes
persones que, per diversos motius, han deixat el
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seu país o la seva ciutat d’origen. Per altra part,
Sabadell ha estat sempre una ciutat acollidora i
els seus habitants han rebut aquests nous
ciutadans i ciutadanes amb actituds obertes,
tolerants i han treballat des de la inclusió per
garantir la cohesió social i la convivència.

L’Oficina de Nova Ciutadania vol
donar impuls a totes les polítiques
públiques que promouen
l’acolliment, l’acompanyament i la
inclusió dels ciutadans nouvinguts
al nostre municipi
Aquests últims anys s’han incorporat a la nostra
ciutat persones i famílies procedents
majoritàriament de països en vies de
desenvolupament econòmic que busquen també
noves oportunitats per millorar les seves condicions
de vida. Per afrontar el repte que representa la
gestió de la seva arribada, el govern va impulsar
al mes de juliol l’Oficina de Nova Ciutadania amb
una clara voluntat política de donar un nou impuls
a totes les polítiques públiques que promouen
l’acolliment, l’acompanyament i la inclusió dels
ciutadans nouvinguts al nostre municipi amb
igualtat de drets i deures.

Sabadell ha rebut en els darrers anys famílies
de diferents procedències que cal integrar al
teixit de la ciutat
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L’any 2008 continuarem treballant amb el model
d’acollida als nouvinguts que Sabadell ha practicat
els darrers anys. Un model de col·laboració fins a
la cogestió entre l’administració local, les
administracions supramunicipals i el teixit
associatiu, el qual ha permès poder atendre
l’acollida dels immigrants a través d’una xarxa de
serveis pactats amb diverses associacions locals,
entre les quals cal destacar el paper destacat que
desenvolupa l’SCAI. El model d’acolliment que ha
desenvolupat la ciutat de Sabadell aquests últims
anys ha de sortir reforçat amb l’aprovació i
desenvolupament de la Llei d’Acolliment de les
persones immigrades i les retornades a Catalunya
per part del Parlament de Catalunya.

El Pla Integral de Nova Ciutadania
serà un instrument que garantirà
l’adequació de totes les polítiques
municipals a aquesta nova realitat
social i cultural

Per l’any 2008 també hem previst aprovar el Pla
Integral de Nova Ciutadania, el qual ha de ser
l’instrument de treball transversal que garanteixi
l’adequació de totes les polítiques municipals a
aquesta nova realitat social i cultural que tenim.
Així mateix, es continuarà amb el suport a les
associacions d’immigrants i a les entitats locals
que treballen per aconseguir la inclusió d’aquests
nous ciutadans, afavorint també la seva participació
en la xarxa d’associacions i entitats locals existents.
Finalment es desenvoluparà un programa de
Sensibilització Intercultural que inclourà diversos
projectes, els quals, en el marc de l’Any Europeu
del Diàleg Intercultural, treballaran per la
construcció col·lectiva d’una ciutat basada en la
confiança i en el veïnatge com a valors per garantir
la convivència.
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LA SOLIDARITAT
La societat sabadellenca ha estat, des de sempre,
solidària amb les persones i els països més pobres
i amb més desigualtats socials, expressant el seu
compromís amb qui menys té i, alhora, més
necessita. En aquesta línia, cal destacar el suport
continuat a les ciutats agermanades amb Sabadell:
Matagalpa, a Nicaragua, i l’Argub, al Sàhara. Aquest
any hem realitzat ajuts d’emergència i hem
continuat treballant amb el Consell Comarcal
projectes comuns per a Matagalpa.

Volem també fomentar processos de participació
entre entitats, associacions, ONG i sectors
interessats de la ciutat a fi d’organitzar actuacions
encaminades a la defensa de la pau, els drets
humans i la justícia social, aplicant polítiques que
afavoreixin el treball conjunt de totes les entitats
de Sabadell per un món més just i solidari. I és per
això que volem crear un Consell de Solidaritat i
Cooperació com a resposta a una necessitat. Una
proposta que serveixi per obrir i ampliar les tasques
que es duen a terme en l’àmbit de la solidaritat i
la cooperació i per poder integrar noves entitats
que treballen en aquest àmbit a la nostra ciutat.
Una nova eina per als nous temps, per afrontar
els canvis que es van originant en el nou escenari
de la solidaritat.
Finalment, i com a objectiu prioritari, volem obrir
noves vies de col·laboració amb ciutats i països
d’origen dels ciutadans nouvinguts a Sabadell,
establint convenis d’amistat i cooperació amb
ciutats del Marroc, l’Equador, Bolívia i Guatemala,
entre d’altres, amb la finalitat de millorar el
desenvolupament d’aquests països mitjançant
projectes de codesenvolupament.

Diferents accions a Nicaragua reforcen
l’agermanament amb Matagalpa
D’altra banda, hem fomentat les accions de
sensibilització i educació per a la solidaritat en
diferents àmbits de la ciutat mitjançant el Pla de
Sensibilització dut a terme en col·laboració amb
la Fundació Sabadell Solidari i l’adhesió a les
campanyes per al suport als objectius del mil·lenni.
Hem continuat donant suport als ajuts
d’emergència i catàstrofe que es puguin produir
mitjançant el conveni amb Farmacèutics Mundi i
també el treball supramunicipal que busqui
l’eficàcia i la qualitat en la gestió de les accions i
que afavoreixi les relacions entre diferents
territoris.

El Consell de Solidaritat i
Cooperació ha de servir per ampliar
les tasques que es duen a terme en
l’àmbit de la solidaritat

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació ciutadana és un dels trets distintius
de l'actuació municipal. Des de l'Ajuntament de
Sabadell ens esforcem diàriament per ser com
més receptius millor amb les aportacions que fa
la ciutadania i per escoltar-les amb la màxima
sensibilitat. Per recollir aquestes aportacions, ens
hem dotat d'un sistema de participació que dóna
una importància especial al moviment associatiu
de la ciutat i, per tant, que recull l'opinió de tots
els sectors socials que la configuren.

Sabadell busca el consens des de la
participació per impulsar noves iniciatives
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Aquest sistema compta amb canals estables de
participació, com el Consell de Ciutat, els consells
sectorials o els consells de districte. Creiem que
cal continuar donant veu i suport a aquest teixit
associatiu ric i divers —a Sabadell hi ha més de 616
associacions registrades a hores d'ara—, i per això
posarem en marxa durant l’any vinent iniciatives
per millorar la formació dels membres de les
entitats i continuarem aportant-los recursos
econòmics i infraestructura per poder
desenvolupar les seves activitats.

El Consell de Ciutat és un òrgan de consulta
i participació i serveix d’assessor en la
definició dels eixos bàsics de la política i la
gestió municipal

De ben segur que els propers anys continuarem
donant veu als ciutadans en processos similars i
en la definició de projectes més propers al seu
àmbit territorial. De fet, ens proposem tirar
endavant tots els projectes d'abast de ciutat,
districte o barri, sempre comptant amb l'opinió
dels grups polítics, d’associacions sindicals, dels
veïns i veïnes, de les associacions i de les
institucions més directament afectades o
interessades.
I tornant al suport al món associatiu, la ciutat
compta amb 11 centres cívics municipals, entre
altres equipaments, que presten un servei molt
valuós a les nostres entitats. Els centres cívics
estan farcits d'activitats i volem continuar amb la
millora d'aquests equipaments: es continuarà la
reforma del Centre Cívic de Can Deu i s'iniciarà
l'ampliació del de Can Puiggener, que creixerà en
uns 400 metres quadrats, i s'iniciarà també la
construcció d'un nou equipament per al barri de
Torre-romeu, que comptarà amb un ascensor
exterior per connectar en un altre punt més, la
part alta amb la baixa del barri.

En matèria de participació, també hem facilitat
canals estables a les persones que volen participar
i que, encara que no puguin comprometre el seu
temps lliure en una associació, sí que tenen opinió
sobre els afers comuns de la ciutat i ens la volen
fer arribar. Per això hem posat en marxa el procés
QUÈ08?, per escoltar les persones que han volgut
expressar-nos el seu parer sobre la prioritat en la
despesa municipal de 2008. Els seus suggeriments
han estat considerats en l'elaboració del pressupost
que recentment hem aprovat i seran considerats
per a l'execució d'aquest pressupost durant tot
l'any.

El Consell de Ciutat, els consells
sectorials o els consells de districte
són alguns canals per fomentar la
participació ciutadana
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El procés QUÈ08? ha servit per escoltar la
veu de la ciutadania vers els pressupostos
municipals del proper any
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L’espai públic —les places, els equipaments, els
carrers— és l’eix de la nostra vida quotidiana. Allò
que ens identifica amb el nostre carrer, barri i, en
definitiva, la nostra ciutat. Uns espais públics de
qualitat i que cobreixen les necessitats dels
ciutadans fan de Sabadell una ciutat per poder
gaudir. Una ciutat amable. En aquest sentit, l’opinió
que tenen les persones en relació amb l’espai
públic és clau per fer nous projectes o millorar els
que ja tenim. El programa de districtes vol
potenciar un contacte més directe amb la
ciutadania utilitzant canals de comunicació efectius
o processos participatius on es puguin recollir
totes les propostes, idees o inquietuds respecte
als espai públics.

També tenim previst incrementar les taules
d’atenció presencial amb la finalitat d’assumir més
atencions —OMIC, cementiris, multes...— i augmentar
els llocs d’atenció telefònica del 010. Finalment
ens plantegem ampliar l’horari d’atenció presencial
a les oficines cardinals per donar així un marge
més ampli d’acord amb les necessitats i les
peticions dels ciutadans.

El programa de districtes
potenciarà un contacte més
directe amb la ciutadania
utilitzant canals de comunicació
efectius
També comptem amb el servei del Programa de
Mediació Comunitària, en què es solucionen petits
conflictes entre veïns propiciant el diàleg,
mitjançant una tercera persona que arbitra
conflictes —el mediador o mediadora—, i intentant
que les parts arribin a un acord de motu propio
sense la necessitat d’utilitzar altres vies. En aquest
procés afavorim la participació i la responsabilitat
de la ciutadania en la gestió dels conflictes propis,
a més de promoure els valors del diàleg, la
tolerància, la diversitat i la cooperació.

El Servei d’Atenció Ciutadana
Sabadell Atenció Ciutadana té com a finalitat ser
el referent del ciutadà a l’hora de demanar
qualsevol informació, consulta o gestió dels serveis
que ofereix l’Ajuntament, ja sigui per canal
presencial, telefònic o telemàtic. La nostra prioritat
és millorar dia a dia l’atenció al ciutadà i fer-la més
propera, amable i accessible. Això ho volem fer
possible al llarg de l’any 2008 integrant tots els
serveis centrals en un sol edifici: el Despatx Lluch,
unificant horaris del personal i dels serveis.

Les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana
concentren totes els gestions municipals en
un únic espai

La lluita contra la fractura digital
Un dels objectius en l’àmbit de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació és lluitar contra la
fractura digital al nostre territori. Per això
continuarem impulsant el programa Sabadell fes
Clic. Hem anat donant resposta a la demanda
creixent de la població per fer ús de les noves
tecnologies, incrementant els cursos formatius
pels quals han passat 1.300 alumnes aquest any,
alguns dels quals hi han participat a través de les
entitats ciutadanes que participen en el programa.

La prioritat és millorar dia a dia
l’atenció al ciutadà i fer-la més
propera, amable i accessible
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D’altra banda, hem mantingut els 65 punts d’accés
gratuït a Internet entre els 10 espainternet i les 9
oficines virtuals i estem renovant tot l’equipament
d’ordinadors dels espainternet, gràcies a un
projecte que desenvolupem amb l’Obra Social de
Caixa Sabadell. Això significa un punt d’accés
gratuït a Internet molt a prop de cada llar, a menys
de 15 minuts caminant. Pel que fa als espais Wi-Fi,
estem treballant per tal que aquest accés es faci
també a través de la xarxa sense fils d’accés als
punts instal·lats a centres cívics i al parc de
Catalunya.

Sabadell disposa de 10 espainternet per
accedir de manera gratuïta a Internet
Volem també contribuir decididament a l’existència
de Sabadell a la Xarxa. Tenim constatat que més
de la meitat de les llars sabadellenques accedeixen
habitualment a Internet, la qual cosa ens situa al
capdavant de les ciutats en l’ús d’aquestes
tecnologies. Això implica una creixent demanda
perquè l’Ajuntament ofereixi informació i serveis
en línia, com ho demostren el milió dues-centes
mil visites que s’han fet aquest any al portal
municipal i que han visualitzat més de 6 milions
de pàgines web. Per això vam editar la guia de
serveis telemàtics <www.e-sabadell.net>, la primera
d’aquest estil que es fa a l’estat espanyol, i vam
remodelar el portal municipal separant els dominis
per idiomes <www.sabadell.cat>, <www.sabadell.es>
i creant un nou cercador de continguts sobre la
ciutat, <www.sabadell.net>.
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Però les regles d’Internet són diferents de les del
món no-virtual i l’Ajuntament hi ha de respondre
. A Internet cada ciutadà és individual i demana
una navegació personalitzada. Això és el que fan
els centenars de sabadellencs i sabadellenques
que utilitzen el portal personal
<www.sabadellamida.net> o els milers que són
usuaris de les revistes digitals rebudes per correu
electrònic a les que estan subscrits.

La voluntat municipal és que
l’administració electrònica estigui
a l’abast de tothom i treballarem
per fer-ho possible
Un altre dels nostres objectius passa perquè
l’administració electrònica estigui a l’abast de
tothom. Al juny d’aquest any s’ha aprovat al
Congrés de Diputats una llei que reconeix el dret
de la ciutadania a accedir per mitjans electrònics
als serveis públics de les administracions. La nostra
administració local manté un esforç sostingut en
la seva modernització i digitalització. Interpretem
aquesta obligació de garantia de drets ciutadans
com una clara oportunitat de millora dels serveis
públics. Això sí, amb la voluntat de fer servir les
tecnologies perseguint l’increment de la cohesió
social, la igualtat d’oportunitats i l’eficiència i
eficàcia en la gestió municipal.

L’Ajuntament aposta per facilitar l’accés a les
noves tecnologies a tothom
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Precisament, ara fa dos anys vàrem ser la primera
ciutat que aprovava una ordenança per fomentar
l’administració electrònica. Això va permetre
inaugurar fa un any i mig una carpeta ciutadana
que possibilita la realització de molts tràmits
municipals des de casa a través d’Internet. La
carpeta ha anat creixent i avui ofereix la possibilitat
de realitzar 17 tràmits de forma completa, gràcies
al sistema de firma electrònica que distribuïm des
del Despatx Lluch i a principis d’any també amb el
DNI electrònic que ja s’està distribuint des de la
comissaria de Policia de Sabadell. El canal
d’Internet manté el seu creixement com a
important element d’Atenció Ciutadana
<www.sabadell.cat/tramits>. Aquest any s’han fet
més de 10.000 tramitacions en línia i l’assistent
virtual ha respost més de 12.000 preguntes.

Treballem en projectes innovadors
tant des de l’àmbit de
l’administració electrònica com
des de la divulgació i formació de
l’ús d’Internet

La informació a l’abast de tothom
Com a ciutat de més de 200.000 habitants que
és, Sabadell necessita instruments que garanteixin
la comunicació amb i entre la ciutadania. Els mitjans
de comunicació locals constitueixen, a Catalunya,
una realitat consolidada i específica que al llarg
dels anys ha ajudat a cohesionar pobles i ciutats.
Sabadell no n’és cap excepció i el seu panorama
mediàtic ha guanyat en riquesa i pluralitat amb la
creació de nous mitjans i nous formats.
N’és un exemple Ràdio Sabadell 94.6, que amb
més de 10.000 oients diaris s’ha consolidat com
un referent informatiu indiscutible, no només a
través de les ones, sinó també a través de les
noves tecnologies. En aquest sentit, al llarg de
2007 el portal de continguts
<www.radiosabadell.fm> s’ha transformat en un
element imprescindible per estar informat del que
passa a la ciutat des de qualsevol lloc del món.
Més de 6.500 persones l’utilitzen diàriament, cosa
que constitueix un autèntic èxit i una demostració
del poder de la xarxa, també a escala local.

Tant des de l’àmbit de l’administració electrònica
com des de la divulgació i formació de l’ús
d’Internet, treballem en projectes innovadors, pels
quals rebem una ajuda creixent del Govern
d’Espanya. Un per fer la carpeta ciutadana al
telèfon mòbil, un altre per la generalització de la
gestió digital de les convocatòries als òrgans de
govern, i dos més de l’àmbit social: un nou espai
multimèdia associat a L’Estruch i una xarxa social
de l’àmbit educatiu.
Finalment, convé destacar que tenim una guia de
serveis telemàtics publicada a Internet en què es
poden consultar tots els llocs web municipals
www.sabadell.cat/Guia_eSabadell/p/webs_cat.asp,
els
serveis
que
ofereixen
<www.sabadell.cat/Guia_Serveis/p/serveis_cat.asp>
i les eines necessàries per fer-los servir
<www.sabadell.cat/Guia_Eines/p/eines_cat.asp>.

Ràdio Sabadell s’ha consolidat després de 7
anys en antena i ara compta amb més de
10.000 oients
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Amb Ràdio Sabadell 94.6, la ciutat ha recuperat
la seva presència al mitjà radiofònic, una presència
que va finalitzar el 1994 i que vam recuperar el
2001. A més, Ràdio Sabadell ha esdevingut un
model d’emissora pel qual s’interessen altres
municipis gràcies a la seva programació de
producció íntegrament pròpia, com des del govern
considerem que pertoca a una ciutat com la nostra.

Un altre mecanisme d’informació a la ciutadania
són els canals de comunicació dels quals disposa
l’Ajuntament: des de la pàgina web
<www.sabadell.net>, <www.sabadell.cat> passant
pel butlletí d’informació municipal Sabadell a Prop
—que arriba mensualment a totes les llars de la
ciutat—, i per l’espai Sabadell Actual al Canal Català
Vallès —que acosta l’actualitat municipal a tota la
ciutadania cada dimecres de 10 a 11 de la nit.

Sabadell lidera la creació d’un
consorci intermunicipal per posar
en marxa el canal de televisió
digital terrestre
A més, al llarg de 2008, Ràdio Sabadell 94.6 farà
honor al passat radiofònic de la ciutat i es
materialitzarà la recuperació de la fonoteca i la
discoteca de l’antiga Ràdio Sabadell EAJ-20.
L’acord amb COM Ràdio permetrà retornar a
Sabadell un material que forma part de la nostra
història col·lectiva i que, d’aquesta forma, es posarà
a disposició de tota la ciutadania.
Vull fer especial menció també al fet que Sabadell
lidera la creació d’un consorci intermunicipal que,
juntament amb Badia del Vallès, Barberà del Vallès,
Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Sentmenat,
posarà en marxa el canal de televisió digital
terrestre. Actualment estan en estudi i avaluació
les possibilitats que dóna la tecnologia per tal
d’aprofitar els continguts digitals municipals, com
ara els dels portals municipals o les ràdios
municipals per Internet, i que puguin també
distribuir-se a través de la televisió digital d’una
forma tècnica i econòmicament viable.

El butlletí mensual Sabadell a prop recull
l’actualitat municipal de forma senzilla i
planera
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SABADELL
CIUTATDELCONEIXEMENT
L’EDUCACIÓ, LA MILLOR
GARANTIA DE FUTUR
Consolidar l’educació, formar els nostres infants
i joves, és la seva millor garantia de futur. Perquè
la cultura, l’educació i el coneixement són les bases
que ens permetran consolidar-nos com una ciutat
més justa, més equilibrada i més cohesionada
socialment.

El 2008 és previst que es pugui inaugurar
l’escola bressol de Gràcia-Centre
L’any 2007 s’ha continuat desenvolupant el Pla
d’Escoles Bressol. Aquest Pla, que es va aprovar
el 2005, preveu una actuació important que ens
permetrà arribar el 2009-2010 a tenir prop de
1.100 places de llars d’infants distribuïdes per la
ciutat en dotze escoles: onze de municipals i una
de la Generalitat. És un procés que cal destacar,
i més si tenim en compte que al setembre del 2003
disposàvem només de tres escoles bressol
municipals i de 186 places. Actualment tenim més
de 700 places en funcionament.

Amb el Pla d’escoles bressol que
impulsa l’Ajuntament, la ciutat
tindrà prop de 1.100 places
municipals

Aquest any que ara acabem s’han posat en
funcionament les escoles bressol Joaquim Blume
i Can Llong - Castellarnau, amb una oferta de 214
places. Alhora, s’han iniciat les obres perquè el
2008 es pugui inaugurar la de Gràcia-Centre.
També continuaran les obres perquè el 2009
puguin entrar en funcionament les de la Creu Alta
i Can Puiggener. Tots aquests nous centres
disposen d’aula de lactants. Aquests centres, a
més d’oferir el servei d’escola bressol, neixen amb
la voluntat de donar més suport a les famílies en
l’educació dels fills. Per això totes ofereixen serveis
diversos i flexibles d’atenció a la petita infància i
de suport a les famílies, els Espais Familiars.
Pel que fa a la implementació del Mapa Escolar, i
després que aquest any s’hagi obert el CEIP Nostra
Llar i el Sabadell Centre i s’hagin acabat les obres
d’ampliació del CEIP Concòrdia, durant el 2008 es
preveu iniciar la construcció del CEIP Can Gambús
i Can Llong II i que es redactin els projectes de
substitució del CEIP Cifuentes, de l’IES Pau Vila,
de l’IES Jonqueres i el d’ampliació de l’IES Ribot
i Serra.

Totes les escoles bressol neixen
amb la voluntat de donar més
suport a les famílies

Els centres disposen de serveis de suport a
les famílies en l’educació dels fills

41

Aquest any començaran les obres
de l’Escola Oficial d’Idiomes
Així mateix, ben aviat començaran les obres de
l’Escola Oficial d’Idiomes, un equipament per
atendre una oferta educativa important,
actualment de prop de 1.800 alumnes en els
idiomes anglès, francès, alemany i català. Aquest
equipament reforçarà la capitalitat de Sabadell, ja
que, quan estigui acabat d’aquí a uns vint mesos,
donarà una oferta d'abast comarcal. Pel que fa a
l'edifici, serà un equipament, que a més de l'aulari
tradicional, disposarà de laboratoris d'idiomes,
aules multimèdia, hemeroteca, biblioteca, noves
tecnologies a les aules i en espais concrets, zones
de serveis, espais relacionals, bar, aparcament,
etc. Serà, doncs, un equipament adaptat als nous
temps en l'aprenentatge d'idiomes.

L’esforç per a l’educació de qualitat és una
de les prioritats del govern municipal
Per impulsar totes les accions educatives és
imprescindible disposar d’uns equipaments
educatius de qualitat. Per això, l’acció de
l’Ajuntament en temes de manteniment ha estat
i serà molt important. L’evolució de les necessitats
educatives fa necessari que els centres tinguin un
procés de millora continuada també en els
equipaments.
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Les escoles tenen un procés de millora
contínua tant pel que fa al manteniment dels
equipaments com pels recursos que ofereixen
Una altra de les prioritats pel que fa a l’impuls de
l’educació i el coneixement és la de facilitar l’accés
a totes les persones, promoure la formació màxima
per a cada persona i garantir-la al llarg de la vida.
Per aconseguir-ho s’han portat a terme diferents
accions. La primera és la posada en marxa de
l’Oficina Municipal d’Escolarització per facilitar la
informació a totes les persones i vetllar pel correcte
desenvolupament del procés de preinscripció. Es
manté oberta tot l’any i enguany s’hi han atès
aproximadament 14.000 persones.

El programa l’Esplai a l’Escola
impulsa noves activitats en el
temps de lleure dels nois i noies,
més enllà de l’horari escolar
També s’han obert convocatòries de beques o
ajuts per accedir a l’escola bressol, participar en
activitats extraescolars, casals d’estiu, facilitar la
continuació dels estudis després de l’ensenyament
obligatori, així com per participar en intercanvis
al llarg de l’escolaritat. A més, s’ha iniciat el
programa Posa-t’hi per garantir el suport als nois
i noies que finalitzen l’ensenyament secundari
obligatori sense obtenir el graduat en secundària.
Es tracta d’aconseguir, quan sigui el moment, una
incorporació al mercat laboral en millors condicions.
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LA FORMACIÓ CONTINUADA
La formació al llarg de la vida ha de ser també un
objectiu central de qualsevol societat que vol
avançar individualment i col·lectivament. Per això
començarem a posar les bases per a una bona
planificació de l’oferta de formació contínua a la
ciutat i per sensibilitzar la població vers la formació,
sigui quina sigui la seva formació inicial, el seu lloc
de treball, el seu origen o la seva situació social.
També continuarem impulsant accions per
promoure l’èxit escolar dels alumnes en
col·laboració amb els centres educatius, tot
acostant-nos a l’objectiu de la comunitat econòmica
europea que més del 80% des alumnes continuïn
fent estudis postobligatoris. A partir dels principis
de qualitat, igualtat d’oportunitats, equitat i
equilibri territorial, es continuaran desenvolupant
programes com el de prevenció i tractament de
l’absentisme escolar, les accions de suport a
l’orientació acadèmica i professional i els plans
educatius d’entorn que es porten a terme a Sant
Oleguer, a la zona sud, a Can Puiggener i al
Poblenou i Torre-romeu.

Els plans educatius d’entorn ens han permès que
per mitjà de la coresponsabilitat entre
administracions, centres educatius, pares i mares
i entitats ciutadanes, treballem plegats fent
projectes específics, arrelats a la necessitat de
cada entorn que ens permetin un millor èxit escolar
reflectit tant en els nivells acadèmics, com en la
integració i coneixement de la llengua, la cohesió
social, etc. El 2008 continuarem avançant en
aquests plans.

Els plans educatius d’entorn
faciliten el treball entre
administracions, centres educatius,
pares i mares

El 2008 es potenciaran encara més els plans
educatius d’entorn

L’Ajuntament continuarà impulsant el
programa Ciutat i Escola per complementar
l’educació fora de les aules

Continuarem fent programes per
prevenir l’absentisme escolar

També continuarem oferint espais de formació,
debat i intercanvi per donar resposta a les
necessitats de pares i mares. Un treball que queda
reflectit en el programa d’activitats Aprendre a
Educar. Cap èxit serà possible sense que les unitats
familiars i escola treballin plegats en una mateixa
direcció. Per això el Consell Escolar Municipal s’ha
plantejat que aquest sigui l’eix del seu treball
d’enguany: diagnosi, reflexió i difusió de bones
pràctiques. El mateix es pot aplicar a la relació
entre l’escola i la ciutat. Per això potenciarem el
programa Ciutat i Escola.
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Relacionat amb això, s’ha fet i es continuarà fent
una aposta clara per la concepció educativa del
temps de lleure, per la importància en l’educació
dels nois i noies del que passa més enllà de l’escola,
i hem impulsat i donat suport a diferents actuacions
que des de l’àmbit de l’educació no formal pensem
que han de contribuir de forma important a
desvetllar interessos personals, a gaudir d’un temps
de lleure actiu, a consolidar hàbits, valors i noves
formes de relació.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER
A TOTHOM

Per això avançarem en la línia de col·laboració per
garantir la qualitat de les actuacions i l’extensió
de les possibilitats de participació a tots els nois
i noies de la ciutat: amb el programa l’Esplai a
l’Escola, que impulsa i dóna suport a les AMPA i a
moviments d’esplai per organitzar activitats
extraescolars a tots els centres que ho desitgin;
i amb el suport i la col·laboració amb les entitats
d’educació en el lleure de la ciutat per fer possible
el desenvolupament dels seus projectes al llarg de
l’any, i també més intensament a l’estiu amb la
realització dels casals d’estiu. Enguany s’ha
incrementat el nombre de casals a la ciutat i s’ha
vetllat perquè l’alumnat amb necessitats educatives
especials també pugui ser partícip d’aquesta oferta.

Això, per exemple, s’ha aconseguit durant el 2007
amb la inauguració de les noves instal·lacions del
Punt Òmnia, que ha permès millorar el servei i el
nombre d’usuaris que es poden beneficiar de cursos
d’informàtica. Aquests espais també es plantegen
per acollir noves accions formatives o
d’intermediació laboral adreçades a qualificar
professionals d’acord amb les directrius que
plantegen la Llei d’Igualtat i la Llei de Dependència.

Els projectes concrets de futur immediat pel que
fa a la formació passen també per ampliar l’oferta
que s’ofereix des del Vapor Llonch. De fet, és
previst finalitzar la primera fase de les obres de
rehabilitació de la Fàbrica Molins durant el 2008
com un nou centre de formació i d’aquesta manera
incrementar el nombre de cursos.

Al nou Punt Òmnia es fan cursos per aprendre
informàtica

Els tallers intergeneracionals entre la gent
gran i els més menuts serveixen de font
d’aprenentatge
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L’oferta del servei de Promoció
Econòmica, ubicat al Vapor Llonch,
continua creixent per oferir més
accions formatives
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Per fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones, durant el 2008 es posarà en marxa un
curs de conductores d’autobús i una experiència
innovadora per millorar la inserció laboral de dones
amb perfils professionals alts. Des del Vapor també
es treballa per intentar acomplir la llei estatal de
suport a la vida autònoma com a reconeixement
del dret a la qualitat de vida. Per donar cobertura
a aquest sector amb gran potencial de creixement
es farà un esforç per incrementar encara més
l’oferta formativa i d’ocupació en aquest àmbit.

Sabadell participarà activament en
el Consorci per a l’Ocupació, alhora
que continuarà desenvolupant
accions per aproximar el Vapor
Llonch una mica més a la ciutadania
D’altra banda, es participarà activament en el
Consorci per a l’Ocupació i es continuaran
desenvolupant accions per aproximar el Vapor
Llonch encara més a la ciutadania tenint cura de
la qualitat dels seus serveis. Tot plegat per assolir
les últimes xifres registrades que indiquen que des
del Servei de Promoció Econòmica es pot arribar
a atendre anualment més de 46.000 usuaris.

D’acord amb un altre concepte, en aquest cas el
de Responsabilitat Social Corporativa (RSC),
enguany s’ha participat en un projecte per
promoure la RSC entre les pimes. Alhora, s’ha fet
una important aposta per fomentar la contractació
de persones en risc d’exclusió social. Per avançar
en aquesta línia es continuaran creant més
programes d’ocupació específics per a persones
amb alguna discapacitat física o psíquica per
facilitar la seva posterior incorporació al mercat
de treball. També es continuarà treballant per
dinamitzar la Plataforma del Tercer Sector,
apostant per l’increment del nombre d’entitats,
que en aquests moments es situa en 16. En aquest
sentit, també es concediran un guardons per
premiar les empreses socialment responsables.

L’Ajuntament participa activament en els
programes de Responsabilitat Social
Corporativa

L’IMPULS UNIVERSITARI
Les universitats són un element important en la
configuració de la ciutat tant pel que fa a l'aportació
del coneixement com a la participació activa en la
dinàmica de Sabadell. Actualment, en la primera
vessant s'estan iniciant els treballs per
aconseguir en el futur una major presència d'oferta
de postgraus i màsters d'acord amb les noves
necessitats emergents, vetllant per aconseguir un
campus encara més dinàmic i potent a Sabadell.

El Vapor Llonch està desenvolupant una
important tasca de formació professional

Potenciarem el campus universitari
de Sabadell
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En l'àmbit d'implicació amb la ciutat, cal destacar
projectes com la Universitat a l'Abast, les sales
d'estudi, l'orientació als joves futurs universitaris,
el campus Ítaca, la col·laboració com a experts en
estudis i projectes d'interès per a Sabadell i la
participació en fòrums concrets. A dia d’avui estem
obrint vies de col·laboració per fer encara més
palès aquest enriquiment mutu. Perquè cal
aprofitar les sinergies que l’ampli teixit empresarial
de la nostra ciutat genera: amb la Universitat
Autònoma de Barcelona —amb les escoles
universitàries d’Empresarials i d’Informàtica—,
l’ESDi —que pertany a la Ramon Llull—, la Universitat
Oberta de Catalunya, el Centre d’Innovació i
Formació Tecnològica de la UPC i la Fundació Parc
Taulí Institut Universitari.

Sabadell compta amb un teixit universitari
actiu en la vida de la ciutat

Estem obrint vies de col·laboració
amb el món universitari per
enriquir la ciutadania
En aquesta aposta decidida que Sabadell fa per
l’àmbit universitari, cal destacar que després de
cinc anys d'activitats de l'Associació Sabadell
Universitat (ASU) i de consolidació del projecte,
el 2007 va significar un pas endavant en la
trajectòria de l'Associació. La signatura d'un
conveni de col·laboració amb la UAB per a
l'organització dels Estius Universitaris com a
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Els bons resultats i la bona
acceptació de l’edició dels Estius
Universitaris han fet que es
renovi el conveni per tirar
endavant una nova edició
programació conjunta d'activitats universitàries
d'estiu, passava a substituir tant els cursos d'estiu
que organitzava l'ASU com la universitat d'estiu
de la UAB.
Aquesta proposta única d'activitats, més
competitiva i de qualitat, va incloure més de 100
activitats universitàries d'estiu, entre cursos, tallers
i conferències als mesos de juny i juliol,
distribuïdes tant a Sabadell —Fira Sabadell i Campus
Sabadell— com al Campus Bellaterra. Els bons
resultats i la bona acceptació de la primera edició
dels Estius Universitaris ha fet que el 2008 es
renovi el conveni signat entre l'Associació i la UAB,
per tirar endavant una nova edició adreçada als
estudiants universitaris, al professorat de primària
i de secundària i a professionals de diversos sectors
amb l'objectiu de potenciar la col·laboració entre
la universitat, l'administració i l'empresa. També
es preveu continuar organitzant les conferències
col·loqui del cicle Sabadell Tribuna Oberta, un espai
de trobada a la ciutat en què periòdicament, de la
mà de reconeguts i prestigiosos personatges, es
debat i es reflexiona sobre diferents temes
d'actualitat.

El nou circuit de bicitrial ha ampliat les
instal·lacions esportives amb què compta el

Sabadell Universitat és una plataforma de
debat i de generació de coneixement per a la
ciutat
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SABADELL
CIUTATESPORTIVA
L’ESPORT COM A REFERENT DE
COHESIÓ SOCIAL
L’esport és present a la nostra societat de forma
generalitzada i transversal en tots els àmbits:
l’educatiu, el sanitari, l’econòmic, el del lleure... És
indubtable la seva importància per impulsar la
cohesió social i la interrelació de les persones.

al conjunt de la població, millorant l’oferta municipal
d’activitats i posar a disposició de tothom més i
millors instal·lacions.

Més de 16.000 nens participen
en activitats d’esport escolar
El teixit associatiu en l’àmbit de l’esport a Sabadell
és força dens. En total hi ha recollides al cens 132
entitats, associacions o clubs esportius. Les
disciplines esportives que, gràcies a l’activitat
d’aquestes entitats i a l’oferta esportiva municipal,
es poden realitzar a la ciutat són al voltant de les
60. Pel que fa a l’oferta municipal, prop de 1.300
persones participen anualment en algun dels tres
programes esportius municipals —activitat física
per a adults, gimnàstica per a gent gran i escoles
esportives municipals—, a banda dels 16.000 nens
i nenes que participen en el conjunt de l’esport
escolar, gestionat pel Consell Esportiu de Sabadell.
D’altra banda, el Gimnàs Municipal compta amb
més d’un miler d’abonats i les Piscines Municipals
Joan Serra al voltant dels 5.000.

L’atletisme és un dels exemples de la
implantació de l’esport a Sabadell des de la
base
La relació entre l’esport i la societat sabadellenca
té un lligam sòlid, fonamentat en una llarga tradició,
que ha col·locat el nom de Sabadell arreu; en un
ampli i divers conjunt d’entitats; en una aposta
clara pel seu desenvolupament per part de
l’administració, oferint, a disposició de la població,
activitats i equipaments de qualitat; i sobretot,
fonamentat en el fet innegable —com ho demostren
les dades i els estudis— que a dins de cada
sabadellenc i sabadellenca hi ha un esportista
motivat pel seu desig de superar-se, d’estar en
bones condicions físiques, de compartir
experiències, de conviure. Això ens impulsa a
promoure i facilitar l’accés a la pràctica esportiva

Prop de 1.300 persones
participen anualment en algun
dels tres programes esportius
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Cal afegir la important xarxa de competicions de
lleure que es desenvolupen a la ciutat. En l’àmbit
municipal funcionen dues lligues, gestionades per
entitats de la ciutat: una lliga de futbet, amb uns
1.500 participants, i una competició de bàsquet,
amb uns 1.200 jugadors.

L’esforç del govern per superar el
dèficit històric en instal·lacions
esportives es centra ara en la
construcció de dos nous pavellons
i la Pista Coberta d’Atletisme
Pel que fa a les instal·lacions públiques, Sabadell
compta amb un camp d’atletisme; una piscina
coberta i 6 de descobertes; 4 sales esportives; 3
pavellons poliesportius; 15 camps de futbol i 13
pistes poliesportives. Una xarxa que es
complementa amb 33 espais de petanca; 2
rocòdroms; 3 pistes de tennis; un circuit permanent
de cros; un circuit de bicitrial; un skatepark; i
nombrosos elements esportius que formen part
del mobiliari urbà com cistelles de bàsquet i taules
de tennis de taula. Cal afegir, també, els espais
esportius dels CEIP de la ciutat, bàsicament pistes
poliesportives i sales de gimnàstica.

La competició esportiva és un dels pilars de
la pràctica esportiva de Sabadell

La prioritat en l’àmbit esportiu per al 2008 estarà
en sintonia amb la línia marcada durant els darrers
anys, caracteritzada per proporcionar elements de
qualitat al contingut i al continent de la pràctica
esportiva, incrementant l’oferta municipal
d’activitats esportives i a la vegada renovar i
ampliar el conjunt de les instal·lacions.

Els equipaments esportius
Pel que fa a les instal·lacions per practicar esport,
l’esforç del govern per superar el dèficit històric
que arrossegàvem en aquest àmbit ha fet que a
dia d’avui Sabadell compti amb un important parc
d’equipaments esportius municipals —menció a
part de la xarxa d’instal·lacions privades no menys
considerable.

Per al 2008, la prioritat serà
incrementar l’oferta municipal
d’activitats esportives i a la
vegada renovar i ampliar el
conjunt de les instal·lacions
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Continuarem millorant les instal·lacions
esportives de la ciutat
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És important destacar també que l’acció municipal
ha estat encaminada a facilitar la col·laboració de
les entitats en el creixement del sistema esportiu
local, mitjançant convenis de col·laboració,
organització conjunta d’esdeveniments o, també,
creant espais comuns de cooperació entre entitats
dedicades al mateix esport. Exemple d’aquest últim
element és la constitució durant els darrers anys
de l’Associació de Clubs de Futbol, Sabadell
Atletisme o Sabadell Ciclisme. La seva funció no
només és positiva pel fet que els clubs poden
comptar amb l’ajuda d’altres entitats anàlogues,
sinó que pels responsables municipals són un
interlocutor ideal per poder treballar en temes
comuns.

El 2008 es farà el projecte del Complex
Esportiu Sabadell-Olímpia
D’altra banda, durant l’any 2008 es continuarà
amb el desenvolupament de projectes ja endegats
com la construcció de la Pista Coberta d’Atletisme
de Catalunya. A finals del 2006 i durant tot el 2007
s’han fet les primeres actuacions sobre el terreny
on s’ubicarà aquest equipament, obres que tindran
continuïtat durant el 2008. Es preveu que les obres
acabaran el darrer trimestre de l’any 2009.

Durant el proper any es
continuarà amb la construcció de
la Pista Coberta d’Atletisme de
Catalunya, que s’acabarà el 2009

La Pista Coberta d’Atletisme serà una pista
única a Catalunya i al conjunt de l’Estat
També s’acabaran les obres de construcció dels
pavellons poliesportius del nord i del sud. El pavelló
del sud s’acabarà durant el primer trimestre de
l’any 2008; el pavelló del nord té previst
l’acabament durant el primer trimestre del 2009.
Pel que fa als camps de futbol, continuarem amb
les actuacions englobades dins del Pla de Futbol
destaca l’ampliació dels vestidors del poliesportiu
d’Arraona-Merinals i la renovació en general dels
equipaments esportius.
En la mateixa línia, durant l’any vinent es posarà
en marxa la implantació de superfícies de gespa
artificial als camps de futbol de la ciutat. Aquest
ha estat un projecte iniciat aquest any, amb la
realització d’estudis geotècnics per determinar la
idoneïtat dels terrenys esportius per implantar
aquest tipus de paviment. La iniciativa compta
amb l’estreta col·laboració de l’Associació de Clubs
de Futbol, com a interlocutora del conjunts
d’entitats futbolístiques de la ciutat. Aquest any
s’ha establert un calendari d’actuació per poder
començar el 2008 la col·locació de gespa artificial
a un dels camps municipals i continuar la redacció
de projectes per altres camps.
El 2008 estarà marcat, també, per la redacció del
projecte del Complex Esportiu Sabadell - Olímpia,
que preveu la construcció de dos camps de futbol
i un de futbol-7, tots amb gespa artificial, i un edifici
de serveis. Aquest equipament estarà lligat a la
Federació Catalana de Futbol, però el seu ús serà
majoritàriament per als clubs locals.
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SABADELL
CIUTATPERVIURE-HI
Quan Manuel Castells parla de la societat del
coneixement i de quin paper han de jugar les ciutats
en aquest procés que ell augura de canvi històric,
enumera tres factors essencials per a assolir aquesta
transformació amb garanties d’èxit: l’educació, que
lliga al concepte de ciutat educativa pel conjunt
d’interaccions que poden donar-se —activitats culturals,
relacions socials...—; la qualitat de vida entesa en un
sentit ampli; i els serveis públics, en concret les
infraestructures que han de vertebrar el territori i
garantir el seu desenvolupament cultural, tecnològic,
social, econòmic...

Una ciutat per viure-hi és una
ciutat que afavoreixi la
participació, la sostenibilitat, la
mobilitat, la protecció del medi
ambient i l'accés a l'habitatge
És així que les noves ciutats necessiten els canals
físics que generin un sistema de transport flexible
que possibiliti la preservació del medi, la mobilitat
obligada i la voluntària, la intermodalitat i les
polaritats que aquesta genera, la creació d’àrees
d’activitat... i uns espais de relació en entorns
públics urbans de qualitat que repercuteixin en la
reactivació de la pròpia ciutat històrica, en la
mesura que faciliten la rehabilitació del teixit i la
regeneració de l’activitat urbana.

Els parcs infantils incorporen,
progressivament, jocs adaptats per a tothom
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La millora de l’espai públic és la
millora de l’espai que compartim
tots els ciutadans i ciutadanes
Pocs espais expressen simultàniament tantes coses
com l’espai públic, com l’entorn urbà: tot el potencial
humà, tecnològic, de béns i serveis que garanteix
el benestar col·lectiu de les persones. Una ciutat
per viure-hi significa sobretot una ciutat de qualitat.
Capaç d'afavorir la participació, la sostenibilitat,
la mobilitat, la protecció del medi ambient, l'accés
a l'habitatge, amb polítiques pensades per a qui
més ho necessiti.

Millorem l’espai públic tenint en
compte especialment els infants,
la gent gran i les persones amb
necessitats especials
En definitiva, una ciutat que sàpiga millorar l'espai
públic. Amb una bona planificació urbana i
territorial. Perquè és en l’entorn físic on vivim,
treballem i ubiquem totes les nostres esperances
i projectes de futur. Per això és primordial treballar
en la construcció, millora i manteniment de la
nostra ciutat: fent uns espais sostenibles, segurs,
que potenciïn la mobilitat. Cal construir un espai
comú que, des de tots els indrets i coordenades,
sigui una ciutat equitativa en serveis i equipaments
urbans, que tingui en compte de forma especial
en les seves infraestructures els infants, la gent
gran i les persones amb necessitats especials.
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Les obres que s’estan duent a terme busquen
potenciar els valors naturals de l’entorn

LA TRANSFORMACIÓ URBANA
La ciutat encara pot ser interpretada com allò que
fou inicialment i que continua present en la seva
essència: una cruïlla de camins, un centre de
comunicació. En aquest sentit, i preservant aquells
valors que la identifiquen, que han marcat el seu
caràcter i que li donen avui personalitat, cal ara
treballar en el disseny dels nous canals de
comunicació, dels espais per a l’aproximació a la
ciutat i per a la relació social, dels entorns que
poden ser considerats com els nous portals d’accés.
L’execució del Pla Parcial de Sant Pau de Riu-sec
ha de permetre transformar de manera radical la
percepció que actualment tenim de l’entrada a la
ciutat, del portal del sud. La voluntat de resoldre
el nus viari de la C-58 des d’un projecte integral
que no només resolgui la mobilitat ha permès el
tractament paisatgístic d’aquesta entrada a la
ciutat a partir de potenciar els valors naturals del
seu entorn. Però la intervenció no acaba aquí, el
Pla de Millora Urbana del Portal Sud, actualment
en redacció, ha de permetre reordenar i completar
la trama industrial existent, així com redefinir els

El nus viari de la C-58 permetrà
potenciar els valors naturals
del seu entorn

accessos a l’aeroport. Finalment la transformació
de la Gran Via al seu pas per l’estació de Renfe
Sud s’està treballant amb l’objectiu de crear una
nova polaritat urbana lligada a la modificació de
l’actual estació i a la creació de nou sostre terciari.
Un dels principals accessos ferroviaris a la ciutat
des del sud es transformarà properament gràcies
al soterrament de la línia dels FGC al seu pas pel
barri de Gràcia. Aquesta és una oportunitat única
per resoldre molts dels problemes de connectivitat
que històricament pateix aquesta zona. La
reordenació del sector ha de permetre relligar i
completar el seu teixit, resoldre els problemes de
mobilitat i millorar el seu paisatge urbà.

El Pla de Millora Urbana del
Portal Sud permetrà reordenar i
completar la trama industrial
existent i redefinir els accessos
a l’aeroport
La futura ampliació del campus de la UAB a l’entorn
de la Gran Via, a partir del compromís signat amb
el seu rector per ubicar-hi estudis de grau i de
postgrau, ha de permetre la creació d’un nou portal
del coneixement, que potenciï l’accés a les noves
tecnologies, així com la relació entre el món
universitari i el món empresarial i del treball.

Les actuacions als barris busquen cohesionar
encara més la ciutat
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L’objectiu és que aquestes interaccions no es
produeixin de forma aliena a la ciutat, sinó que s’hi
incorporin mitjançant la creació d’una nova
polaritat urbana. L’espai per a aquest conjunt
d’interaccions també mereix una especial atenció,
la creació d’un campus urbà ha de permetre
l’obtenció de nous espais lliures on vincular els
nous equipaments.

La futura ampliació del campus de
la UAB a l’entorn de la Gran Via ha
de permetre la creació d’un nou
portal del coneixement
Finalment, cal també recordar que el proper any
s’iniciaran les obres que permetran la creació d’un
potent intercanviador entre les línies dels FGC i
Renfe a la plaça d’Espanya. Aquest serà el primer
portal de la ciutat pel nord i entre els seus principals
requeriments hi haurà el de garantir la
intermodalitat i l’accessibilitat per a tothom.

LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
La millora de l’espai públic que compartim és una
prioritat absoluta pel govern de Sabadell. L’espai
públic entès en el seu sentit més ampli: des del
racó més petit de la ciutat fins a la remodelació

L’objectiu de l’Ajuntament és millorar cada
carrer, cada plaça i cada racó de la ciutat
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Els treballs de manteniment dels arbres
redueixen la poda de cada temporada
de barris sencers. El nostre objectiu és anar
millorant cada carrer, cada plaça, creant noves i
renovades zones de convivència.

El pla de ferms i voreres permetrà
un manteniment equilibrat a tots
els districtes de la ciutat i prioritzar
les vies que més ho necessiten

Amb aquest horitzó continuarem treballant en
l’obertura i rehabilitació de nous carrers, en la
conversió en zona de vianants dels que ho
requereixin, en la construcció de places i de jardins,
en la rehabilitació dels nostres barris, en la creació
de nous parcs urbans i en el manteniment i
conservació dels espais periurbans.
Així, per exemple, es reordenaran els espais al
voltant de la nova biblioteca del sud, amb la
remodelació del passeig dels Almogàvers en els
trams afectats pel nou equipament, en
l’eixamplament de les seves voreres, la plantació
d’arbrat i la dotació d’aparcament. Es redactarà el
projecte del carrer de Frederic Rahola i s’estudiarà
la continuïtat de l’Eix Amèrica, amb la continuïtat
de les obres recentment executades, finalitzant el
nou eix de connexió entre la carretera de Terrassa
i la ronda d’Arraona.
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Estem treballant perquè tots i totes puguem gaudir
d’espais com els que s’han acabat recentment a la
plaça de l’Alcalde Marcet, al centre, o la plaça de
les Termes, al sud de la ciutat. Espais que facin la
funció de parcs de centralitat de les zones on es
troben. En aquesta línia, construirem la segona
fase del Pla de l’Amor als voltants de la casa dels
Pins, que s’ha convertit en un referent veïnal al
barri dels Merinals arran de la primera intervenció.
A més, podrem gaudir de places com la de Pau
Trullàs i la de Sant Agustí, un espai lligat al nou
CAP Concòrdia i als equipaments escolars existents.

El proper any continuarem també adequant i
millorant la via pública, amb el manteniment
preventiu i correctiu de ferms, calçades i voreres.
En aquest sentit, cal destacar el pla de ferms i
voreres, que permetrà un manteniment equilibrat a
tots els districtes de la ciutat i prioritzar les vies
que més ho necessiten. D'altra banda, aquest proper
any també s'implantarà una campanya d'asfalt a
l'estiu, aprofitant que la ciutat està més buida i
minimitzant així també les molèsties als veïns i
veïnes, sense deixar per això d'asfaltar la resta de
l'any. També continuarem amb l’eliminació de forats
a la ciutat.

Construirem la segona fase del Pla
de l’Amor als voltants de la casa
dels Pins, que s’ha convertit en un
referent veïnal al barri dels Merinals
Una altra de les prioritats és anar avançant en el
p ro g ra m a d e s u p ress i ó d e ba r re res
arquitectòniques, tant pel que fa als passos
adaptats com pel que fa als elements de la via
pública que suposen un obstacle. En aquest sentit,
cal remarcar les actuacions previstes dins del marc
del conveni signat amb Fecsa-Endesa per a la
retirada de tots els pals elèctrics de la ciutat.

Espais com la plaça de l’Alcalde Marcet
adapten l’espai públic a les necessitats dels
ciutadans, de les famílies
Serà un any de projectes per a tota la ciutat, amb
propostes per renovar espais com la plaça del
Mestre Planes, la plaça Laietana, la plaça de la
Creu Alta, la plaça dels Avets, la plaça de Josep
Masllovet, la plaça de les Dones, la plaça de
Jonqueres i molts altres espais. També tenim
previst millorar l’espai públic a l'entorn del Pavelló
Municipal d'Esports de Sant Oleguer, la remodelació
de les rotondes de la plaça de Barcelona, l’ampliació
de l’àrea de pícnic de Sant Julià o l’ampliació de
la zona de barbacoes de Sant Vicenç de Jonqueres.

Es reordenaran els espais al
voltant de la nova biblioteca del
sud, amb la remodelació del
passeig dels Almogàvers

El proper any es continuarà adequant i
millorant la via pública
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A més, implementarem el pla d’arranjament dels
parterres de la Gran Via de Sabadell i executarem
les actuacions previstes en el Pla director de l’arbrat
viari amb el canvi d’arbrat al passeig de Rubió i
Ors, la remodelació de l’arbrat i els escocells del
carrer de Francesc Layret o la plantació de nous
arbres al carrer de Marcel·lí Massana, entre moltes
altres actuacions.

L’equip de govern serà especialment curós
en la renovació dels jocs infantils

Treballem optimitzant els recursos
disponibles, en aquesta tasca global per a la
lluita contra el canvi climàtic
Aquestes accions concretes es complementen amb
el manteniment i la gestió del patrimoni verd de
la ciutat, així com dels elements de mobiliari urbà
i fonts ornamentals i d’aigua potable que
habitualment equipen aquests espais. La gestió la
basem a potenciar el valor del patrimoni verd, tant
a través del manteniment com en la restauració o
remodelació d’espais, introduint sempre que és
possible criteris de sostenibilitat i tècniques que
optimitzin els recursos disponibles, en aquesta
tasca global per a la lluita contra el canvi climàtic.

Es potenciarà el valor del patrimoni
verd, introduint sempre criteris de
sostenibilitat per a la lluita global
contra el canvi climàtic
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També hem estat, i ho serem, especialment
sensibles en la renovació dels jocs infantils,
adequant-los a la normativa, en la creació de zones
d’esbarjo per a adults i en les zones adaptades per
a persones que pateixen alguna discapacitat, com
la que s’ha estrenat aquest any en els espais de
l’Hospital Taulí, amb la creació de la zona de jocs
adaptats més gran d’Espanya i d’un espai altament
sensorial com és el Jardí dels Sentits, en
col·laboració amb CIPO. Ara tenim prevista
l’ampliació de l’àrea de jocs de la plaça de l’Alcalde
Miralles.

Estem creant zones d’esbarjo per
a adults i renovant els jocs infantils
Totes aquestes accions es completen amb
actuacions a la xarxa de clavegueram, amb
actuacions localitzades d'intervenció i reparació a
grans col·lectors i l’aplicació de mesures per a la
prevenció d’inundacions després de pluges molt
intenses. A més, estem estudiant la centralització
de semàfors i una xarxa de càmeres de control de
trànsit, amb la substitució de bombetes per leds
per estalvi energètic i amb l’extensió dels semàfors
sonors a tota la ciutat.
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LES ACTUACIONS AL CENTRE I
ALS BARRIS
Sense cap mena de dubte, i a part de les actuacions
repartides al conjunt de la ciutat, estem impulsant
un canvi substancial tant a la zona del Centre com
en la rehabilitació dels barris, ja sigui amb la
remodelació dels espais existents dels barris

Continuarà l’eixamplament de les
voreres dels carrers del centre,
com s’ha fet a Sant Pau i Migdia,
per fer-los més amables i
transitables per als ciutadans

los més amables i transitables per als ciutadans i
ciutadanes. Treballarem colze a colze amb els veïns
i la resta d'entitats com l'Oficina del Centre per
obtenir entre tots el millor resultat final possible
i intentant sempre impulsar els processos
participatius i consultius corresponents.
Al mateix temps que impulsem millores al centre
històric de la ciutat, continuarem treballant en la
urbanització dels nostres barris per tal d’unificar
la qualitat de l’espai públic a tota la ciutat. Les
obres consisteixen en una nova ordenació, amb la
creació de noves centralitats, en una millora dels
espais, en la renovació de l’enllumenat i dels serveis
i completant la jardineria i el mobiliari urbà.

històrics com amb la creació de nous barris.
Intervencions tan emblemàtiques com la nova línia
dels Ferrocarrils faran possible la transformació
de l’espai públic de l’estació de Gràcia i la nova
definició de l’eix central de la ciutat i del passeig
de la Plaça Major. Així mateix, continua
l’eixamplament de les voreres dels carrers del
centre, com s’ha fet a Sant Pau i Migdia, per fer-

A la Roureda es continuarà rehabilitant el
barri
A la Roureda s’engega la rehabilitació del darrer
espai per actuar: la plaça de Montellà, espai
estratègic al barri, i la rehabilitació dels carrers
d’Artesa de Segre, Bolvir i d’Àger. També es
reprenen les obres del barri de Can Deu, seguint
els criteris establerts en l’espai central del Portal
de la Floresta i de la plaça dels Castanyers, amb la
rehabilitació de les places dels Roures, de les
Alzines i dels Plàtans.

La nova línia dels Ferrocarrils farà
possible la transformació d’espais com
el passeig de la Plaça Major

Durant el 2008 continuarem també les obres a la
Serra d’en Camaró, seguint amb la nova
urbanització dels carrers de Góngora i d’Homer. A
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més, l’Ajuntament està treballant amb els veïns i
veïnes i amb la Generalitat en la urbanització dels
Merinals, en la part compresa entre els carrers de
La Palma i Malta, i en les dues primeres fases de
les obres de remodelació del barri d’Espronceda.

L'any 2008 significarà, entre d'altres, tenir un nou
espai de centralitat a la ciutat amb la finalització
del parc de la Clota a la llera del riu Ripoll, iniciar
la instal·lació d'ascensors en edificis plurifamiliars,
així com continuar treballant amb les comunitats

El barri de Can Gambús passarà a
formar part de la ciutat amb la
incorporació de la xarxa viària i
del parc de Can Gambús
Cal destacar també la urbanització del barri de Can
Gambús, que encara que és majoritàriament de
promoció privada passarà a formar part de la ciutat
properament, amb la incorporació de la xarxa viària
i del parc de Can Gambús lligat a la masia. També es
continua urbanitzant tot el sector de Can Llong.

El proper any s’obrirà el nou parc de la Clota
i seguiran la resta d’obres de millora als barris
de l’entorn del riu Ripoll
que recentment s'han incorporat al programa.
D’altres accions a dur a terme són la millora de la
connectivitat entre els barris i la ciutat amb la
instal·lació d'un ascensor d'ús públic a Can
Puiggener i l’impuls d'actuacions socioeducatives
amb aquells col·lectius que tenen especials
dificultats d’integració i d’inserció social i laboral.

El barri de Can Llong continua creixent amb
la construcció de pisos de protecció oficial

EL PLA DE BARRIS
La posada en marxa del Pla de Barris l'any 2006
arriba al seu punt àlgid aquest 2008. La dotació
de més i millors equipaments, com l'ampliació del
centre cívic de Can Puiggener o un nou centre cívic
a Torre-romeu, la millora de l'espai públic, la creació
de nous espais per afavorir la relació entre els
barris i també entre els barris i la ciutat, així com
la continuïtat d'un seguit d'actuacions de caire
social, han de ser els elements que permetin la
millora de la qualitat de vida dels habitants dels
barris del Ripoll i donin a la ciutat nous elements
de cohesió social.
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En aquests dos anys d’aplicació del Pla de Barris
a Can Puiggener ja s’ha pogut adequar un local
per a l’esplai La Baldufa, s’ha creat un Espai Jove
i s’ha habilitat l’espainternet del centre cívic del
barri. A més, s’han engegat diferents projectes
d’integració.
Mentrestant, a Torre-romeu s’hi ha posat en marxa
un nou espainternet i un Espai Jove, a més d’escales
mecàniques que milloren la mobilitat i la connexió
entre la part alta i baixa del barri i faciliten l’accés
a diferents equipaments. Properament, es crearà
un parc i es construirà un nou centre cívic al Paratge
del Romeu, que incorporarà un ascensor d’ús públic.
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També s’han fet avanços en el programa
d’ascensors. Més d’un 80% de les comunitats
previstes al programa s’han posat en contacte amb
l’Oficina del Pla de Barris per sol·licitar ajudes i
suport per instal·lar aparells elevadors. En el terreny
social, també s’han fet passos importants i s’han
implementat accions per garantir la igualtat de
gènere, donar suport a entitats i associacions,
accions de formació amb aspectes relacionats amb
la salut, les noves tecnologies i s’ha fomentat
l’ocupació.

La freqüència de la recollida selectiva ha
crescut amb la incorporació de nous camions

La reformada plaça de les Termes ha dotat
el barri amb nous espais de convivència i oci

LA RECOLLIDA DE RESIDUS I LA
NETEJA VIÀRIA
La consolidació dels serveis de recollida de residus
que hi ha en funcionament comportarà una millora
en els resultats de la recollida selectiva i, en
conseqüència, una disminució dels residus que
portem a l’abocador. Els resultats finals dependran
dels esforços fets amb la realització dels diversos
serveis de recollida selectiva —paper/cartró, envasos
lleugers, vidre, matèria orgànica— i també de la
participació dels ciutadans i ciutadanes.
Per motivar la seva col·laboració impulsarem, a
més de tenir els contenidors de recollida selectiva
i el servei necessari, la realització de campanyes
de sensibilització i foment de la recollida selectiva.
Els treballs que realitzen col·lectius com CIPO i
Emaús ens ajuden d’una forma molt determinant
en aquesta sensibilització.

La neteja viària és un dels serveis més propers als
ciutadans. En volem mantenir i incrementar la
qualitat amb la incorporació de les noves
tecnologies i avanços. Aquest servei continuarà
treballant per disminuir els temps de resposta de
les peticions rebudes i els imprevistos a fi de
millorar de forma continuada la prestació. Entre
les accions previstes destaca l’increment de la
freqüència de la recollida selectiva, la consolidació
de la recollida de la fracció orgànica amb l’objectiu
d’obtenir més tones i de major qualitat i la
consolidació del servei de deixalleries, fixes i mòbil.

Tenim previst consolidar la recollida
pneumàtica al barri de Can Llong i la
seva expansió gradual per la ciutat
També tenim previst consolidar la recollida
pneumàtica al barri de Can Llong i la seva expansió
gradual per la ciutat, reforçar i consolidar les
recollides específiques de residus als eixos
comercials de la ciutat, mantenir l’esforç en la
neteja de pintades i consolidar el servei de neteja
dels embornals. Així mateix, continuarem fent
campanyes de sensibilització per conscienciar els
propietaris de gossos que han de recollir-ne els
excrements.
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Conscient de la importància creixent de conservar
els espais oberts no urbanitzables que envolten la
ciutat, l’Ajuntament ha impulsat projectes com el
Parc Agrari, el Parc Fluvial del Ripoll i properament
el Parc Agroforestal de Llevant. Fent un pas mes
enllà, i davant la necessitat de comptabilitzar la
nostra mobilitat i desenvolupament amb la
conservació dels espais naturals, s’ha incorporat,
com explicava a l’inici del discurs, el territori amb
la seva xarxa de connectors biològics i espais
naturals al debat a l’entorn de les infraestructures
de comunicació.

CONTINUA LA RECUPERACIÓ DEL
RIPOLL
Aquest any 2008 continuarem impulsant la
recuperació del riu Ripoll per a la ciutat, per tal de
donar-hi un major ús social, educatiu i ambiental.
Amb l’objectiu de donar resposta a la multiplicitat
d’actors i interessos que conflueixen en aquest
espai estem promovent la creació d’una taula
específica de participació i gestió del Ripoll. Pel
que fa a les actuacions concretes, es crearà una
làmina d’aigua al pas del riu per Sant Oleguer amb
l’objectiu de millora del paisatge i creació
d’ambients favorables per al desenvolupament de

La millora de la llera i de l’entorn del riu Ripoll
permet fer passejades pel rodal
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La senyalització potencia l’ús social i
ambiental del rodal de la ciutat amb noves
zones d’estada i oci
la flora i fauna aquàtica, especialment aus i peixos.
També s’instal·larà senyalització del parc fluvial a
tots els accessos perquè els usuaris tinguin un
millor coneixement de l’àmbit del parc i uns consells
de comportament durant la seva estada. També
s’instal·larà una senyalització especifica al llarg de
tot el parc per destacar-ne els elements
patrimonials i naturals existents, amb informació
detallada sobre la fauna, la flora i els edificis.
Aquesta informació tindrà un format innovador,
amb plafons informatius metàl·lics, galeria

Continuarem recuperant el riu
Ripoll per a la ciutat, per tal de
donar-li un major ús social,
educatiu i ambiental
d’imatges i estacions interpretatives panoràmiques.
D’altra banda, i també a l’entorn del riu,
l’Ajuntament és propietari d’algunes zones d’horta.
En aquests espais tradicionalment s’hi han fet
cultius per a consum domèstic i estem impulsant
actuacions per endreçar i recuperar l’ús de l’espai
eradicant les construccions de casetes, l’acumulació
de residus, les tanques amb materials reutilitzats
i d’altres pràctiques d’aquest estil. Durant el 2008
l’Ajuntament completarà les obres de millora i
ordenació per poder adjudicar horts a les persones
interessades.
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EL PARC AGRARI ES CONSOLIDA
Continuarem també impulsant el Parc Agrari de
Sabadell, a dia d’avui plenament consolidat. Es
continuarà treballant per completar les
infraestructures agràries de la finca municipal de
Can Gambús amb les obres de la xarxa principal
de reg que permetran regar fins a 10 hectàrees i
la plantació de 2 hectàrees de vinya. El regadiu
permet diversificar els cultius actuals i farà possible
afegir a la mongeta del ganxet el conreu de patates,
cebes i calçots i d’altres espècies més apreciades.

El Parc Agrari de Sabadell ha
permès cultivar mongeta del
ganxet amb denominació d’origen
protegida Vallès-Maresme
fundació dedicada a la recerca agrària ubicarà al
Parc Agrari de Sabadell un equipament i parcel·les
experimentals que utilitzarà per a les seves
finalitats. És previst que durant el 2008 se’n
comencin a executar les obres. També es faran
gestions perquè el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural s’integri en aquesta
fundació.

Noves plantacions de regadiu diversificaran
els conreus del Parc Agrari

Continuarà el conreu de secà, com el
del blat o la mongeta del ganxet

Aquestes accions ajudaran a la consolidació del
Parc Agrari com a referent de productes agrícoles
de qualitat alimentària, conreats amb criteris de
sostenibilitat i que es comercialitzen en un mercat
de proximitat.

ELS PARCS URBANS, ESPAIS DE
SALUT A LA CIUTAT COMPACTA

La finca municipal de Can Gambús
del Parc Agrari tindrà una xarxa
de reg que permetrà regar fins a
10 hectàrees
L’Ajuntament i la Universitat Politècnica de
Catalunya han constituït la Fundació Miquel Agustí
per a la conservació, millora i promoció de les
varietats agrícoles tradicionals catalanes. Aquesta

Farem realitat parcs en àmbits de barris de nova
creació, com el parc d’Odessa, entre Can Llong i
Castellarnau, parcs que completen la xarxa verda
de la ciutat i enllacen àmbits residencials. En
aquesta mateixa línia continuarem completant el
parc de Catalunya i actuarem en un altre dels grans
pulmons de Sabadell que és el Parc Central del
Vallès. Actualment estem impulsant la urbanització
dels vials perimetrals del parc. Aquesta actuació
suposarà aspectes clarament positius com la
delimitació territorial, alhora que facilitarà la
connectivitat entre Barberà del Vallès i Sabadell i
comportarà una millora dels accessos.
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Sabadell continuarà impulsant
polítiques pioneres a Catalunya
per a la gestió integrada del
cicle de l’aigua

S’han recuperat camins i rutes del Ripoll que
permeten passejar o circular en bicicleta
Finalment, es continuarà amb els treballs de
manteniment del rodal i de l’entorn del Ripoll amb
tasques de neteja, però també de recuperació
d’espais, de manteniment de camins i de

S’urbanitzaran vials perimetrals
al Parc Central del Vallès per
millorar la connexió entre
Sabadell i Barberà

de donar resposta al compromís i apostar fortament
per l’impuls de l’ús eficient dels recursos no
renovables —l’aigua i l’energia—, així com per a la
creació d’una taula participativa sobre la
sostenibilitat i el canvi climàtic, molt lligat a les
polítiques energètiques i de mobilitat.
En aquest context, l’aplicació des de fa temps de
la directiva marc de l’aigua ha impulsat un canvi
molt important en la comprensió dels serveis
municipals d’aigua en un sentit ampli. L’Ajuntament
està impulsant polítiques pioneres a Catalunya
amb l’execució de plans i programes amb un
enfocament molt clar de la gestió integrada del
cicle de l’aigua. Hem iniciat i projectat nombroses
actuacions emblemàtiques i pioneres aquests
darrers anys que responen a l’ambició d’utilitzar
d’una forma sostenible aquest recurs.

desbrossament, claus per al manteniment i la
conservació dels boscos i per a la prevenció
d’incendis. Els treballs de manteniment són
essencials també per preservar la qualitat de
l’entorn i permetre’n la conservació i el gaudi a
tothom.

L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS
I LA MITIGACIÓ DEL CANVI
CLIMÀTIC
L’Ajuntament de Sabadell ha endegat el procés
per a la complicitat social per fer front al repte
que comporta per a la ciutat el problema del canvi
climàtic. Per això ha constituït el Protocol per a la
Sostenibilitat i el Canvi Climàtic, com l’eina que ha
de permetre establir una estratègia local que ha
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Sabadell treballa amb la voluntat de preservar
el medi ambient i combatre el canvi climatic
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A títol d’exemple en citaré alguns dels més
destacats: la construcció de l’emissari d’aigües
depurades a la depuradora del Ripoll per al
manteniment del cabal ecològic del Ripoll; les obres
de millora de les conques hidrològiques i en especial
la del Ripoll al llarg de 14 quilòmetres, amb la
recuperació d’hàbitats per a la flora i la fauna; la
posada en marxa i explotació de la depuradora del
riu amb l’eliminació de nutrients; la recuperació
de les antigues mines i del Templet del Taulí per a
la distribució d’aigües regenerades per a reg i
neteja

a escoles i equipaments municipals, l’aprovació del
Reglament d’abastament d’aigua potable i aigües
regenerades per tal de garantir un bon servei i la
protecció dels drets dels usuaris i l’aprovació del
Pla Director d’aigües regenerades per a usos de
rec de parcs i jardins i de neteja de les vies
públiques.

Impulsem el Pla Director d’aigües
regenerades per utilitzar-les quan
reguem els nostres parcs i jardins,
o netegem els nostres carrers
Actualment hi ha un projecte en marxa del qual
l’Ajuntament ha estat el promotor, que és l’ampliació
de l’estació depuradora de Riu-sec amb tecnologia
punta, que serà la major d’Europa i permetrà abocar
aigües a riu Sec amb una màxima qualitat. Aquesta
depuradora s’emmarca en el Pla Parcial de Sant
Pau.
Pel que fa al consum energètic i la seva importància
en la mitigació del canvi climàtic, també s’han
iniciat projectes, en el marc de les competències

Des del pont del Ripoll s’observen algunes de
les millores que s’han fet a la conca del riu
de carrers; i la modificació del sistema tarifari de
l’aigua de dos trams a tres trams per tal d’incentivar
l’estalvi de l’aigua.

L’Ajuntament ha estat el promotor
de l’ampliació de l’estació depuradora
de Riu-sec amb tecnologia punta, que
serà la major d’Europa
A més, hem impulsat campanyes ciutadanes de
distribució gratuïta d’estalviadors d’aigua
domiciliaris, el pla d’eficiència i estalvi de l’aigua

Als punts d’informació ambiental es promouen
les pràctiques sostenibles
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municipals com l’aprovació de les ordenances solars
per impulsar la implantació de plaques solars en
els edificis de nova construcció. També s’han
instal·lat equips sostenibles per a l’obtenció
d’energia a edificis municipals com la geotèrmia a
Can Marcet, plaques solars a diferents equipaments
municipals i centres esportius, s’han establert
subvencions i benefici fiscals per tal de facilitar
als particulars la instal·lació de plaques solars o
fotovoltaiques, s’ha realitzat una prova pilot
d’automatització del control de la il·luminació a
Can Marcet, s’ha implantat una xarxa de telecontrol
de la calefacció per a tots els edificis municipals,
s’han dut a terme auditories energètiques a escoles
i edificis municipals i s’han implantat les mesures
d’estalvi i eficiència energètica.

En els propers anys
intensificarem les mesures per
combatre el canvi climàtic i
crearem taules de participació
per compartir experiències

La col·locació de plaques solars és una de
les mesures per millorar l’estudi energètic
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La nova depuradora del Ripoll
contribuirà a mantenir el cabal ecològic
del riu amb noves tecnologies per
millorar el tractament de les aigües

Aquests propers anys intensificarem i implantarem
mesures per a la mitigació del canvi climàtic i
crearem taules de participació per tal d’exportar
les nostres experiències i per aglutinar experiències
dels ciutadans per tal d’elaborar un protocol
d’actuacions per fer-hi front. Alhora, continuarem
impulsant el programa de l’Agenda 21 a les escoles.
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SABADELL
CIUTATPRÒSPERA
EL COMERÇ I ELS SERVEIS,
PUNTALS ECONÒMICS
El comerç i els serveis representen el sector més
important de l’economia de la ciutat. Entorn del
70% de les activitats amb què comptem i un
percentatge semblant dels lloc d’ocupació de la
ciutat pertanyen al sector terciari. La importància
econòmica d’aquest sector i la necessitat de
continuar desenvolupant accions que contribueixin
a expandir-lo i millorar-lo es fa palesa en haver-se
convertit la ciutat en un pol d’atracció dins la
comarca pel que fa al comerç, l’oci i la restauració.

El comerç de la ciutat exerceix
una forta capacitat d’atracció, de
generació de riquesa i de creació
d’ocupació
Dins del sector terciari, el comerç representa un
paper molt important no només per la seva funció
econòmica i de creació de riquesa i de llocs de
treball, sinó també pel servei que presta a la
ciutadania. Tampoc no podem oblidar els
avantatges que representa l’activitat comercial de
la nostra ciutat, que són difícils de mesurar

El dinamisme comercial es fa palès als carrers
de la ciutat
econòmicament, però que, sense cap mena de
dubte, afegeixen valor social a la mateixa activitat
econòmica i reforcen la nostra capitalitat al conjunt
de la comarca. Entre d’altres, es pot citar la vitalitat
dels nostres carrers, aspecte important en les
ciutats mediterrànies, on l’espai públic es converteix
en el principal marc de relació social. O la sensació
de més seguretat ciutadana vinculada a una font
important d’activitat.
El comerç de la ciutat, a banda d’oferir un servei
molt ben valorat pels sabadellencs i sabadellenques,
exerceix una forta capacitat d’atracció, de generació
de riquesa i de creació d’ocupació. Des del govern
ens sentim especialment contents per la definició
del model comercial de la ciutat centrat en
equipaments comercials de petit i mitjà format, en
trama urbana. Un model comercial de proximitat
i de qualitat.

El comerç representa un paper important per
la seva funció econòmica i pel servei a la
ciutadania

Crearem l’Observatori de
l’Activitat Comercial que ajudarà
a dinamitzar el comerç
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Volem continuar donant resposta a les necessitats
dels professionals del sector, ajudant en la tasca
de dinamització i promoció comercial encetada
per les associacions de comerciants i arranjant
carrers comercials, fent-los més agradables per a
l’exercici de l’activitat comercial, el passeig i l’oci.
Aquesta tasca de dinamització i promoció comercial
tindrà un suport institucional l’any 2008, amb la
creació d’un observatori de l’activitat comercial.
Durant el 2007 hem continuat treballant per
millorar diferents zones comercials amb actuacions
urbanístiques, per a les quals hem comptat amb
importants col·laboracions econòmiques de la
Generalitat de Catalunya. També hem facilitat la
construcció d’aparcaments de rotació a les zones
comercials, com el del passeig d’Espronceda, a la
zona comercial de la Creu. Durant el 2008 es
definirà i es posarà en marxa un pla d’amabilitat
de les zones comercials, centrat en les inversions
a la via pública per tal de continuar amb les millores
urbanístiques de les zones comercials.

Durant l’any vinent farem, amb
els concessionaris, el projecte per
a la rehabilitació integral del
Mercat de Campoamor
d’alimentació fresca per als veïns i veïnes del
districte segon de la ciutat. El projecte que s’ha
impulsat integra la modernitat necessària que ha
d’oferir qualsevol centre comercial de futur amb
la tradició d’un format comercial molt vinculat
amb la nostra cultura i hàbits d’alimentació
mediterrània, que hem de fomentar com un bé de
primer ordre en matèria de salut pública.

Els mercats municipals
La política de recuperació dels mercats municipals,
encetada l’any 1999, ens ha permès aquest any
reestrenar un rehabilitat Mercat de la Creu Alta,
amb un nou aparcament de clients. D’aquesta
manera hem recuperat un equipament molt
important per a l’abastiment de productes

El Mercat de la Creu Alta ha millorat les seves
instal·lacions i s’ha convertit en una llotja
moderna
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Els mercats també tenen una funció social;
són llocs de trobada i d’activitats

També cal destacar la feina realitzada en la
promoció comercial de les llotges, a través del
programa Xarxa de Mercats, que està ajudant a
donar a conèixer la important funció econòmica
i social d’aquest format comercial. En aquest sentit,
cal destacar el reconeixement de les institucions
a la tasca realitzada, com és el cas de la Diputació
de Barcelona, que ens va atorgar el premi als Valors
dels Mercats Municipals en l’edició d’aquest any.
En l’àmbit dels mercats, també s’ha de destacar
la feina desenvolupada pels mateixos paradistes,
a través de les respectives associacions.
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El model de gestió implantat al Mercat Central,
que s’ha estès al de la Creu Alta un cop reformat,
ha permès dissenyar projectes d’alt contingut
tecnològic que ajuden a la gestió de la llotja i que,
alhora, ofereixen nous serveis i més garanties
higienicosanitàries als clients. Durant l’any vinent
avançarem, en col·laboració amb els concessionaris
del mercat de Campoamor, el projecte per a la seva
rehabilitació integral. Aquesta actuació, juntament
amb l’obertura cap al nou barri de Can Gambús del
Mercat dels Merinals, culminarà el procés de
reformes físiques i de gestió encetat fa vuit anys
de les llotges municipals.

El programa Xarxa de Mercats
està ajudant a donar a conèixer
la funció econòmica i social dels
nostres mercats
Els encants de Costa i Deu els diumenges, a la Zona
Hermètica, s’han convertit en un punt de referència
a Catalunya amb una forta capacitat d’atracció
més enllà de la mateixa ciutat. És per això que
aquest any que acaba s’han posat en funcionament
diferents serveis —més vigilància policial,
ambulància, lavabos, senyalització— i continuarem
durant el proper any introduint millores i adoptant
canvis en la configuració d’aquest important mercat
ambulant per tal d’oferir el millor servei als visitants.

Els encants de Costa i Deu s’han consolidat
i s’han convertit en un lloc de referència

Sabadell aposta per activitats d’alt valor
afegit associades a la indústria

EL DESENVOLUPAMENT
INDUSTRIAL EN LA NOSTRA
ECONOMIA PRODUCTIVA
Des de fa anys Sabadell ha anat assumint mesures
adreçades a ser una ciutat competitiva. Aquest
treball permet situar-nos avui dia per sobre de
molts altres municipis quant a activitat econòmica.
Només el pes de l’estructura empresarial de
Sabadell a la comarca ja és un indicador de la
situació capdavantera de la ciutat. En total
representa el 22% de les empreses, el 19% dels
assalariats i el 23% dels autònoms.

Sabadell representa el 22% de
les empreses, el 19% dels
assalariats i el 23% dels
autònoms de la comarca
Si analitzem l’índex d’especialització de Sabadell
respecte als sectors d’activitat podem afirmar que
ens trobem per sobre de la mitjana provincial i
catalana de manera molt especial en el sector
serveis. Però per continuar alimentant aquesta
competitivitat de la ciutat cal fer una aposta per
activitats d’alt valor afegit associades a la indústria.
Cal consolidar la tendència iniciada l’any 2001, en
en què Sabadell registra el major creixement de
l’activitat industrial respecte a l’evolució viscuda
pels municipis catalans amb més presència
d’empreses d’aquest sector. Després de Barcelona,

65

Tot aquest teixit té també una gran capacitat per
la internacionalització, que es basa en l’existència
de plantes productives i seus comercials de grans
empreses multinacionals. I també té capacitat per
al desenvolupament dels mercats exteriors amb
l’exportació de productes per part d’aquestes
multinacionals i per part d’empreses locals. A més,
la ciutat té per endavant una gran oportunitat per
atreure encara més empreses i alhora fer un salt
qualitatiu i quantitatiu en l’àmbit industrial.

Sabadell lidera el creixement industrial dels
municipis amb presència de l’entorn
la ciutat està per sobre de Badalona, Terrassa o
l’Hospitalet, que tot i tenir un nombre d’indústries
similar al de Sabadell no han anat creixent tant en
aquest tipus d’activitat en aquest període. Altres
indicadors relacionats amb el sector industrial
mostren Sabadell sempre entre els primers llocs
del rànquing a Catalunya.
A Sabadell trobem les seus i les plantes productives
d’algunes empreses punta en el teixit industrial
català i espanyol. Aquestes empreses atreuen
també treballadors d’altres localitats. En els darrers
anys, s’ha produït un lleuger increment dels
desplaçaments de treballadors de fora de Sabadell
cap a la ciutat. De fet, el 34% dels llocs de treball
de la ciutat els ocupen treballadors que viuen en
d’altres municipis. A més, a la nostra àrea

La ciutat té per endavant una
gran oportunitat per atreure
encara més empreses i alhora fer
un salt qualitatiu i quantitatiu en
l’àmbit industrial
d’influència hi ha algunes de les empreses
multinacionals en sectors punta com l’electrònica,
la química, la indústria farmacèutica o la transformació
dels metalls. Aquestes empreses es converteixen
també en llocs de treball de molts sabadellencs i
sabadellenques. En concret, el 85% dels sabadellencs
que treballen fora de la ciutat ho fan en els municipis
propers, cosa que confirma la intensa interrelació de
Sabadell amb l’entorn comarcal.
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El nou barri de Can Gambús, al nord de la
ciutat, és a punt de ser una realitat
Per tal de continuar concretant la tendència iniciada
fa uns anys d’equilibrar els dos dels tres pilars
sobre els quals es recolza el teixit econòmic de la
ciutat, la indústria i els serveis, continuem impulsant
zones específiques de desenvolupament en aquests
àmbits. Són mostra d’aquesta tendència a l’equilibri
l’avançat estat d’urbanització del sector de Can
Gambús, on hi ha prevista la reserva de 87.500
metres quadrats de sòl industrial-terciari; l’evolució
de l’activitat industrial a l’aeroport derivada de
l’aplicació del Pla Director on hi ha 73.000 metres
quadrats de sòl industrial relacionat amb l’activitat
aeronàutica; o l’entrada de màquines a Sant Pau de
Riu-sec, on, quasi finalitzats els treballs arqueològics,
s’han iniciat les obres d’urbanització, amb la creació
de 163.500 metres de sòl industrial. En total, entre
el sòl disponible al mercat i el de nova urbanització,
arribarem a més d’un milió de metres quadrats de
sòl industrial en els propers anys.
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Però avui l’activitat industrial es caracteritza per
la diversitat que genera la globalització de
l’economia. Els àmbits d’activitat productiva, els
que eren anomenats polígons industrials, són
sectors d’activitat econòmica basats en processos
de canvis tecnològics i de la nova economia. Això
vol dir àmbits grans o petits, situats dins o fora del
teixit urbà, però destinats als parcs empresarials,
a la indústria local, a la recerca i desenvolupament,
a l’activitat terciària, etc.

En definitiva, obeeixen a criteris de sostenibilitat
i d’integració paisatgística i afegeixen nous valors
als emplaçaments empresarials del nostre territori,
alhora que donen més valor afegit a l’abans i al
després de la producció material dels productes.
Els objectius econòmics lligats a condicionants
socials, ambientals, de mobilitat i de qualitat
paisatgística fan de Sant Pau de Riu-sec, de Can
Gambús o de Can Roqueta III un model totalment
actual dels nostres sectors d’activitat econòmica.

El Pla d’innovació
Per adequar la posada en marxa de l’activitat
econòmica als nous temps, l’Ajuntament de Sabadell
també ha impulsat la creació del primer Pla
d’Innovació de la conca del Ripoll. L’objectiu
principal d’aquest Pla és establir les línies
estratègiques per incrementar la competitivitat de
les empreses locals i del seu entorn, amb les quals
es comparteixen elements comuns
d’infraestructures de serveis a la indústria que
poden reforçar l’estratègia resultant.

El polígon industrial de Can Gambús
concentrarà part de l’activitat industrial de
Sabadell
Els nous assentaments del sectors d’activitat
econòmica es caracteritzen, com és el cas de Sant
Pau de Riu-sec, pels aspectes productius i
econòmics, però també per aspectes ambientals,
de mobilitat, energètics, etc. Les característiques
de la producció industrial avui, si bé redueixen la
part de l’activitat destinada a la producció clàssica,
incrementen els valors previs —gestió, planificació,
I+D, disseny, etc.— i també els de producció,
logística, control de qualitat dels productes,
comercialització, servei postvenda, etc.

Aquest Pla d’Innovació del territori ha de contribuir
a posar els fonaments del Pacte Industrial i ha
d’impulsar la societat del coneixement apostant
per les tecnologies de la informació i la
comunicació, la recerca i el desenvolupament i
l’estímul dels processos de reforma estructural.
Això possibilitarà la modernització del model social
i la renovació del teixit productiu mitjançant la
inversió en capital humà i la promoció de l’esperit
i les iniciatives emprenedores. A més, es treballa
per potenciar la recerca i s’impulsa la cooperació
d’empreses complementàries i interconnectades.
Estem impulsant el primer Pla d’Innovació per
impulsar la societat del coneixemt al nostre
territori.

Entre el sòl disponible al mercat
i el de nova urbanització,
arribarem a més d’un milió de
metres quadrats de sòl industrial
en els propers anys
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En definitiva, aquestes mesures adreçades a
millorar la competitivitat de l’economia
sabadellenca també preveuen incrementar la
població activa i continuar així amb l’evolució que
es dóna ara, segons la qual, el ritme de creixement
de l’ocupació —treballadors assalariats més
treballadors autònoms— a Sabadell és superior al
de la comarca, província i total català.

Els Premis Sabadell Ciutat Emprenedora
reconeixen l’esforç empresarial

El parc industrial de Sant Pau de Riu-sec
ocuparà més de 150 hectàrees amb 250
metres quadrats de sòl industrial
Per fer realitat el futur al costat de la innovació,
des de Sabadell també s’ha plantejat desenvolupar
un espai físic des del qual poder contribuir a la
implantació de la innovació de manera directa.
L’objectiu és crear un centre de negocis per
acompanyar els emprenedors i empresaris en el
seu procés de concreció, organització i gestió de
la innovació. Alhora Sabadell planteja la creació
d’un viver industrial a Can Roqueta, per a petites
empreses industrials. És a dir, un espai per a
aquelles activitats que vulguin créixer amb facilitats
inicials i de mica en mica es puguin apropar a les
condicions de mercat.
A més, durant el 2008 es presentarà la segona
edició del llibre Sabadell Innov@, que recull
experiències d’empreses innovadores a Sabadell i
comarca. Així mateix, també s’incrementarà el
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nombre de guardons en els Premis Sabadell, Ciutat
Emprenedora, fent una especial distinció a les
dones emprenedores i a les iniciatives empresarials
innovadores en la seva segona edició. Pel que fa
a l’esperit emprenedor, també es fomentarà amb
un joc interactiu adreçat a joves com a instrument
de treball en els centres d’ensenyament de la ciutat.
D’altra banda, per impulsar el teixit empresarial
de la ciutat, l’Ajuntament de Sabadell, a través del
Vapor Llonch, potenciarà la transferència entre el
món universitari i empresarial i a més volem buscar

Crearem un centre de negocis per
a emprenedors i empresaris i un
viver industrial a Can Roqueta
noves fórmules de finançament que puguin
impulsar la creació d’empreses com ja s’està fent
a través de l’acord amb la Xarxa BANC. El Vapor
Llonch promourà encara més el seu paper com a
Entitat de Microcrèdit Social gràcies a l’acord amb
diferents entitats financeres donant suport a les
persones amb pocs recursos que volen posar en
marxa o consolidar el seu negoci. En aquest sentit,
també es farà més èmfasi als projectes vinculats
amb la Responsabilitat Social Corporativa, creant
una línia de treball específic en aquest àmbit que
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es traduirà en accions concretes com els premis
que a empreses socialment responsables que s’han
concedit enguany.

Fira Sabadell com a espai de progrés
Aquest any ha entrat en funcionament Fira
Sabadell, un equipament que ha cobert un dèficit
històric per al desenvolupament de l’activitat
econòmica de la nostra ciutat. Continuarem
consolidant-hi la realització d'activitats firals, per
afavorir-ne la promoció i la difusió, promovent els
contactes i intercanvis dels diferents sectors i
establint una programació estable de fires. Fira
Sabadell esdevé un factor clau en l’impuls econòmic
i empresarial de la ciutat. És l’aparador que ha de
facilitar la promoció de la ciutat i el reforç del teixit
empresarial. És una oportunitat per a les entitats,
institucions, associacions i empreses que cal
aprofitar.

Aquest 2008 posarem en marxa
l’aparcament i el servei de
restaurant de Fira Sabadell

Al mateix temps, aquest 2008 completarem l’oferta
de serveis addicionals a Fira Sabadell amb la posada
en marxa de l’aparcament i del servei de restaurant
vinculats a l’activitat de l’equipament. També des
de Fira Sabadell impulsarem activitats de promoció
i desenvolupament econòmic de la ciutat creant
un espai de debat per a la promoció i captació de
noves activitats que es denominarà Fòrum
Econòmic Fira Sabadell.
Empreses, entitats, institucions i universitats són
convidades a formar part del Fòrum Econòmic com
a òrgan de caràcter consultiu i orientador per
tractar les qüestions fonamentals de l’economia
de la ciutat i treballar per impulsar-ne el dinamisme.
Fira Sabadell serà l’espai que ha de donar suport
al treball del Fòrum Econòmic i ha de ser el centre
de les seves activitats.

L’antiga fàbrica de l’ABB s’ha convertit
en un centre firal per fer congressos,
certàmens i altres activitats

Fira Sabadell ha de facilitar la
promoció de la ciutat i el reforç
del teixit empresarial
Fira Sabadell té un paper clau en l’impuls
econòmic i empresarial de la ciutat
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La posada en marxa de Fira Sabadell, com us deia,
també ha de servir per potenciar el turisme de
negocis i convencions amb l’organització d’actes
vinculats amb molts sectors econòmics que
aportaran a la ciutat un increment de visitants als
quals se’ls ha de poder oferir una oferta
complementària d’oci i una adequada informació
sobre els recursos culturals, comercials i
gastronòmics de la nostra ciutat.

Sabadell tindrà el Fòrum Econòmic Fira
Sabadell com a espai de debat sobre
l’economia de la ciutat

Les línies de treball del Fòrum seran impulsar
activitats de promoció i desenvolupament econòmic
de la ciutat, donar suport a la col·laboració entre
les empreses, les institucions i les universitats,
promovent els contactes i intercanvis dels diferents
sectors i projectar la imatge de Sabadell, fomentant
la seva capitalitat dins la comarca.

El 2008 es posarà en
funcionament l’Oficina de
Turisme, un únic espai de
referència per a les persones que
ens visiten

És per això que durant el 2008 es posarà en
funcionament l’Oficina de Turisme de la ciutat, per
centralitzar en un únic espai de referència per a
les persones que ens visiten, tota aquesta oferta
cultural, patrimonial, gastronòmica, paisatgística
i comercial amb què compta la ciutat. Així, es

Impulsarem activitats de
promoció i desenvolupament
econòmic de la ciutat creant el
Fòrum Econòmic Fira Sabadell

L’IMPULS TURÍSTIC
Sabadell compta amb molts recursos d’interès
turístic de tipus patrimonial, cultural o natural. La
infraestructura turística, l’hostaleria, la restauració,
l’oferta comercial, de serveis i d’oci, cada cop més
important a la nostra ciutat, és el complement
imprescindible per al bon desenvolupament de
l’activitat turística.

Sabadell participa anualment en el Saló
Internacional de Turisme de Catalunya
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dissenyaran nous paquets i visites guiades centrats
en temàtiques pròpies i es continuaran executant
accions divulgatives de les potencialitats que
ofereix la ciutat al visitant mitjançant l’edició de
guies de restauració i d’oci.

D’altra banda, des del Consorci de Turisme del
Vallès, del qual Sabadell n’és membre fundador, es
continuarà treballant per aconseguir la major
eficiència en la utilització dels recursos que
proporciona la unificació d’esforços. Iniciatives
com la ruta dels 3 monts, una ruta natural que
connecta el Montseny amb Montserrat, passant
per Sant Llorenç del Munt i, per tant, per molts
indrets de la nostra comarca, o el recent
agermanament de la mongeta de Tolosa i la
mongeta del ganxet, ajuden en el posicionament
dels recursos naturals de la comarca, en general,
i del Parc Agrari de Sabadell, en concret.

Sabadell compta amb molts
recursos d’interès turístic
patrimonial, cultural o natural
Els visitants de la ciutat disposen d’una oferta
turística variada, cultural, patrimonial i natural

Sabadell viu una segona gran transformació,
per consolidar-se com una ciutat amb millors
serveis, més equipaments i majors
oportunitats de progrés
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LA SEGONA GRAN
TRANSFORMACIÓ DE SABADELL
Per acabar aquest tradicional discurs de Nadal
voldria agrair per endavant la tasca de les entitats,
associacions i institucions, del govern, de l’oposició,
dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament,
de les empreses que estan prestant un servei
públic, de tots els ciutadans i ciutadanes que
compartim la ciutat, que estimen Sabadell. Gràcies
per la feina que feu i, especialment, per la que
fareu en el futur.
Tots plegats treballem pel present, però no podem
ignorar les conseqüències futures de les nostres
accions d'avui. Vivim un present sense precedents.
Per primera vegada, compartim problemes nous,
reptes nous: el canvi climàtic, la globalització, els
nous fluxos migratoris, la societat de les
tecnologies i la informació... Tot això són fenòmens
radicalment nous i no podem remetre'ns al passat
per enfrontar-nos-hi ni podem tancar-nos dins les
fronteres de les nostres ciutats. Tot afecta a
tothom d'una forma nova.

Caminarem decidits per fer de
Sabadell una ciutat més justa,
més igualitària, amb més
cohesió social i amb més
oportunitats de progrés
Hi ha una antiga dita medieval que diu "que l'aire
de les ciutats fa lliures les persones". Avui, al segle
XXI, volem també que l'aire de les ciutats ens faci
més solidaris, més justos i, si pot ser, més
generosos els uns amb els altres. Sèneca va dir
que “el qui no vulgui viure entre persones justes
que visqui en el desert”. Així doncs, no ens cansem
mai de reivindicar la ciutat com un espai de
convivència i de relacions, de millora constant de
qualitat de vida, d'assistència i solidaritat dels uns
cap als altres.
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No conec una ciutat més poderosa ni més decidida
que aquella en què totes les persones caminen
decidides en la mateixa direcció: el benestar
personal i col·lectiu, la realització de les aspiracions
personals i comunes. Tingueu per segur que
caminarem decidits per fer de Sabadell una ciutat
més justa, més igualitària, amb més cohesió social,
amb els millors serveis possibles, amb els
equipaments necessaris, amb les polítiques socials
adients, amb oportunitats de progrés, que sigui
ecològica i sostenible, amb una diversificació del
sector econòmic que ens garanteixi més
competitivitat i fortalesa en l’economia i generi
oportunitats per a tothom.
Amb la participació de tothom portarem a terme
aquesta segona gran transformació per consolidar
Sabadell com a Ciutat de Ciutats.
Molt bon any!

