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Ca n’Oriac
i Torreguitart

L’Ajuntament rendeix comptes als barris
La ciutadania
estrena la nova
plaça d’Espanya
Després de l’entrada en funcionament de l’estació de FGC Sabadell Nord i de 20 anys de reivindicació dels veïns i veïnes, la nova
plaça d’Espanya és ja una realitat.
D’aquesta manera, la ciutat ha recuperat aquest espai emblemàtic
com a zona de pas, com a punt de
trobada i gaudi per al veïnat, així
com també de connexió entre barris i amb altres municipis, gràcies
al transport públic i l’intercanviador
entre RENFE i els Ferrocarrils.

Amb prop de 25.000 m2, la plaça
compta amb zones verdes, jocs i un
amfiteatre. En el seu disseny l’aigua
ha estat protagonista, com també

la biodiversitat de la zona. En les
dues fases d’urbanització de l’espai,
l’Ajuntament ha invertit més de 2
milions d’€.

Així serà el parc del Nord
La transformació del parc del Nord ja té projecte.
La proposta P.A.R.C (Previous Atmospheres Recovery Chapters) ha estat l’escollida entre les sis finalistes. El projecte, que ha tingut en compte les
aportacions veïnals, farà del parc un connector
ecològic de primer ordre entre el bosc de Can Deu
i el riu Ripoll, passant per Can Puiggener.
En aquest marc, aposta per recuperar el traçat

de l’antic torrent del Capellà i un camí adjacent,
crear places d’usos diversos per a ús ciutadà i als
elements naturals com a protagonistes, buscant la
immersió de qui hi passegi. Tot plegat vinculat a
una mobilitat sostenible, amb una xarxa de carrils
bici i camins per a vianants. El projecte s’executarà
per etapes. La primera té una assignació de 2 milions d’euros.

Actuacions al territori

Àgora Nord: treball conjunt per millorar la
cohesió social i la convivència

Es renovarà la plaça
de Navacerrada

Nascut al 2016, el projecte Àgora
Nord ha creat una xarxa on l’Ajuntament, entitats i veïnat de la zona
treballen conjuntament per millorar
la interrelació ciutadana a l’espai públic, la cohesió social i la convivència.
Amb el projecte, associacions i veïns
participen activament en la millora dels seus barris, col·laborant en

L’Àgora Nord ha comportat, així mateix, millores a l’espai públic, com la
que es projecta a la plaça de Navacerrada, que es renovarà i ampliarà, tot
pacificant el trànsit rodat. La plaça
comptarà amb espai d’activitats i un
altre amb arbrat i mobiliari urbà.

la detecció de necessitats i cercant-hi
solucions. L’Àgora Nord s’articula a
través de diferents taules de treball.
Fruit del projecte s’han portat a terme tasques de prevenció i mediació,
s’han impulsat trobades i celebracions ciutadanes i també, per exemple, activitats d’estiu a la piscina de
Ca n’Oriac, entre altres accions.

16 nous pisos públics de lloguer
L’Ajuntament projecta construir a la plaça de Pau Trullàs 16
nous habitatges públics de lloguer. La promoció és una de
les 6 que fins a l’any 2024 s’han previst a la ciutat i que sumaran un total de 362 pisos.

Recollida de mobles i estris vells
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Acorda dia i punt de recollida
(Servei de dilluns a dissabte)

Bonificació fins a un 5% de la taxa de residus. Informa’t!
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Truca al telèfon gratuït

Gràcie

En el marc del projecte EDUSI
es realitzarà l’adequació i
rehabilitació de l’edifici de mestres
del c. de Balaguer.
Després del procés de
rehabilitació hi haurà 10
habitatges a disposició del fons
de lloguer social i dos locals per
a entitats del barri.
En aquest moment s’està treballant
en la redacció del projecte.
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Prioritat a les persones
Accions socials i educatives per a infants,
joves i famílieS
>> Gratuït per a les famílies
> Activitats de coral i teatre al migdia a l’Escola
Calvet d’Estrella
> Cursos de natació en horari lectiu a les escoles
Gaudí, Miquel Carreras, Calvet d’Estrella i Torreguitart
> Tallers de suport a l’estudi
> Auxiliar d’anglès nadiu als instituts per
reforçar l’aprenentatge de l’idioma
> Alumnat dels instituts al Campus Ítaca de la
UAB per apropar-se al món universitari

Nova gespa i altres
millores al camp de
futbol de Ca n’Oriac
Després de gairebé 10 anys d’ús intensiu, el camp de Ca n’Oriac renovarà la gespa artificial. Així mateix,
s’hi ha previst ampliar l’edifici de vestidors i altres accions com l’habilitació de nous serveis higiènics. Al conjunt de millores es destinaran més de
436.000 €.

>> Beques per garantir que l’alumnat tingui el material i llibres de text necessaris
>> Subvencions als centres educatius per a la participació al programa Ciutat i Escola
>> Dinamització d’activitats extraescolars
>> A l’escola bressol Calvet d’Estrella, especialista
en Necessitats Educatives Específiques

A la piscina de Ca n’Oriac es renovarà la sala de tractament
d’aigua, fent la instal·lació més
eficient i sostenible.

La Biblioteca del Nord,
espai de dinamització
cultural i social

+de 45.000
Amb el programa Esport Jove
als barris, que a Ca n’Oriac s’articula de la mà de l’AE Can Deu,
es complementa l’oferta d’activitats existents al districte, promovent la pràctica esportiva i els
hàbits saludables entre infants i
adolescents, al mateix temps
que es treballen valors i es
fomenta la cohesió social.

documents

+ 500

sessions d’activitats diverses

135

sessions per fomentar la
lectura (hi destaquen les
impulsades per Xaloc)

Fons especialitzat
Discapacitat
Poble Gitano

L’equipament socioeducatiu del nord
inclourà un servei d’inserció laboral
El nou servei d’Intervenció Socioeducativa del nord es posarà en marxa enguany com a equipament obert a la
ciutadania i que donarà atenció a infants, adolescents i famílies. Així mateix, a l’equipament s’ubicarà un nou servei
d’inserció laboral per atendre persones de la zona que busquin feina i detectar les necessitats de personal de les
empreses.

Transformant la ciutat!

Dignifiquem l’espai públic

A Ca n’Oriac i
Torreguitart
s’han plantat

15 nous
exemplars

Àgora Nord:
S’han col·locat bandes
per controlar la
velocitat a la rda. de
Navacerrada
... i s’ha habilitat
un espai per a
gossos al parc
del Nord

SABADELL

A l’av. de l’Alcalde
Moix s’hi ha reparat
el ferm de la
calçada

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

