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Amb la renovació del Poliesportiu Les 
Termes s’ha donat resposta a una de-
manda veïnal, tot millorant les con-
dicions perquè s’hi pugui practicar 
tant esport formatiu com de competi-
ció. A partir d’ara, a la pista –que s’ha 
remodelat i tornat a pavimentar–, 
es podran practicar esports com el 
futbol sala i el bàsquet. Així mateix, 
s’ha creat una nova pista de patinat-
ge i s’ha mantingut un camp de sauló. 
En la reforma s’han invertit prop de 
200.000 €. 

L’equipament està molt lligat al barri 
i a l’Associació de Veïns de les Termes. 
De fet, el programa de renovació s’ha 
treballat entre les entitats del districte 
i l’Ajuntament en diverses sessions de 
treball.

Renovades les pistes poliesportives de les Termes

L’Ajuntament rendeix comptes als barris

Homenatge a les germanes Masachs, 
víctimes del nazisme 

La col·locació de dues llambor-
des Stolpersteine a la ctra. de 
Barcelona, 558 ha deixat palès 
l’homenatge de la ciutat i del 
Memorial Democràtic de Cata-
lunya a les germanes Emília i 
Angelina Masachs Borruel, que 
el 1944 i amb només 11 i 7 anys 
van morir assassinades a França 
per l’exèrcit nazi. 
Les llambordes, dissenyades 
per l’artista alemany Gunter 
Demnig, s’han ubicat davant 

l’últim domicili on va viure la 
família Masachs-Borruel abans 
d’exiliar-se.

Esport Jove
Bona part de les activitats que es por-
ten a terme a les pistes formen part 
del projecte Esport Jove als Barris 
que, en aquesta zona de la ciutat, 
s’articula de la mà de la Ludoteca 
Margarida Bedós i amb la implicació 

de l’Institut Les Termes. Amb Esport 
Jove, es complementa l’oferta d’acti-
vitats existent al districte, promovent 
la pràctica esportiva i els hàbits salu-
dables entre infants i adolescents, al 
mateix  temps que es treballen va-
lors i es fomenta la cohesió social.

Espai JovE
Tens entre 12 i 18 anys? 
Al Centre Cívic de la Creu de 

Barberà (pl. de Castelao) 
hi ha un Espai Jove amb activi-
tats, cursos i tallers programats 

especialment per a tu.

2018

7.094
joves participants

15.572 usos



Després que un acte vandàlic la 
deixés malmesa, la Creu que dona 
nom al barri de la Creu de Barberà es 
va rehabilitar i des de finals de 2017 
torna a lluir al seu lloc. Amb la re-
paració, es van unir els dos trossos 
en què va quedar trencada i també 
es va reproduir el pilar de suport de 
la creu, muntant-se sobre la base de 
pedra original. 

Històricament aquest element tan 
característic del barri ha estat ubi-
cat a la plaça del mateix nom, que 
inicialment marcava la separació 
entre Sabadell i Barberà del Vallès. El 
1959, l’àmbit es va agregar a Saba-

dell, configurant l’actual barri de la 
Creu de Barberà. 

Actuacions al territori

Escola d’Adults

Recorda que a la zona hi ha 
l’Escola d’Adults de la 

Creu de Barberà, 
amb una interessant 

oferta formativa

2018-2019

343 
alumnes
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Si truques pots arribar a 
bonificar un 5% de la taxa de 

residus. Informa’t!

La recollida de mobles és GRATUÏTA
Truca al telèfon GRATUÏT del servei GRATUÏT 

de recollida de mobles i estris vells:

900 22 22 34
Acorda dia i punt de recollida

(Servei de dilluns a dissabte)

La Creu, reparada, ha tornat al seu lloc



Prioritat a les persones

Transformant la ciutat!

accions socials i EducativEs pEr a infants, 
JovEs i famíliEs al districtE 6

>> 50.500 € en beques als centres públics de la 
zona sud per garantir que l’alumnat tingui el mate-
rial i llibres de text necessaris (curs 17-18)

>>  Es millorarà el pati de l’Escola La Romànica en 
el marc d’una proposta presentada per l’AMPA del 
centre als pressupostos participatius Construint 
Ciutat 2019

>> S’ha pintat l’Escola Espronceda

>> Subvencions als centres educatius per a la 
participació al Ciutat i Escola

>> Mobilitat als entorns escolars: restricció al 
trànsit rodat al c. de Pérez Moya, entre Saboneria i 
Santiago Rusiñol, a les hores d’entrada i sortida de 
l’Escola Serra

>> A les escoles bressol municipals: 
 - especialista en Necessitats Educatives   
 Específiques als centres
 - nova aula multisensorial a l’Escola    
 bressol Espronceda

A la zona sud es desenvolupa el PS-
SUS, un projecte innovador que, 
en determinats casos i en comptes 
de receptar medicaments a pacients 
dels CAP, opta per posar-los en con-
tacte amb recursos i entitats del 
barri i prescriure’ls la participació en 
activitats socials o comunitàries. El 
projecte va sortir com una iniciativa 

de l’Equip d’Atenció Primària Saba-
dell Sud per evitar l’aïllament social 
i la medicalització dels problemes 
que comporta i compta amb el su-
port de l’Ajuntament, l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i el Servei 
Català de la Salut i la col·laboració 
d’entitats veïnals i socials.

La Biblioteca del 
Sud, espai de 

cultura i trobada

41.800 
documents

+74.000 
visitants (any 2017)

+300 
sessions d’activitats 

diverses
12 exposicions

Fons especialitzat 
en gastronomia, en 
Igualtat dona-home 

i Bebeteca

El servei, ubicat al Centre Cívic de la Creu de Barberà, s’adreça als 
veïns i veïnes d’aquest barri, de Campoamor, Espronceda i Les Ter-
mes. El dispositiu atén les persones de la zona que busquen feina 
i alhora detecta les necessitats de personal de les empreses.  

Any 2018
315 persones ateses

prEscripció social pEr Evitar l’aïllamEnt

> Activitats de coral i teatre a les escoles de primària 
públiques 
> Cursos de natació en horari lectiu perquè els infants 
aprenguin a nedar
> Casal de Nadal a la Ludoteca Margarida Bedós per a 
infants en situació desafavorida
> Alumnat de les escoles Espronceda i La Romànica al 
programa LECXIT per a la millora de la comprensió 
lectora, amb suport de persones voluntàries
> Auxiliar d’anglès nadiu als instituts Ribot i Serra i 
Les Termes per reforçar l’aprenentatge de l’idioma
> Intensiu d’anglès a l’estiu per a alumnes de batxi-
llerat
> Alumnat dels instituts al Campus Ítaca de la UAB 
per apropar-se al món universitari
> Tallers sobre estils de vida saludable per a infants i 
joves 
> Pati Obert a l’Escola Espronceda les tardes entre abril 
i setembre perquè infants i adolescents hi puguin jugar 

>> Gratuït per a les famílies:

sErvEi d’insErció laboral



SABADELL

Millora de 
la xarxa de 

clavegueram 
del carrer de 

Feijoo 

Millores al 
paviment 
del carrer 
d’Arnella

L’any 2018
s’han podat prop de 

790 arbres
al Districte 6

S’han plantat
37 nous 

exemplars
(2017-2018)

Dignifiquem l’espai públic

L’Ajuntament rendeix comptes als barris
DE LA fEINA qUE JA HEM fET 

I DE LA qUE ENCARA ENS qUEDA PER fER
PER MILLoRAR EL BARRI


