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L’Ajuntament rendeix comptes als barris
Els vianants i el
transport públic, les
prioritats al centre
El pla de millora de la mobilitat i de
l’espai central inclou múltiples actuacions a curt i mitjà termini –fins
a l’any 2025—, que es traduiran
en una important transformació
d’aquest àmbit de Sabadell, amb
l’objectiu de millorar la qualitat de
vida de la ciutadania.
Per una banda, el Pla preveu consolidar l’anella externa (entre la Gran
Via, Vilarrúbias, ronda de Zamenhof
i la N150), amb la construcció de diverses rotondes. Així mateix, les primeres accions a l’eix central reurbanitzaran una quinzena de carrers

El nou umbracle del
passeig de la Plaça
Major estarà enllestit
aquesta tardor

cant el tram on hi ha l’Escola Enric
Casassas, sense arribar a fer-lo de
vianants. En les obres s’invertiran
gairebé 260.000 €.

Pacificació de l’espai central
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Aprovat inicilament el projecte
d’aquest element que proporcionarà ombra a l’espai.

o places, entre els quals el carrer de
Sant Pere, on ja han començat les
obres. Els treballs s’emmarquen dins
l’Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible Integrat (EDUSI),
costaran prop de 400.000 € i finalitzaran després de l’estiu. Un cop acabada, aquesta via serà de prioritat
per a vianants, amb un sol nivell de
paviment. S’hi renovaran mobiliari
urbà i enllumenat i es plantarà nou
arbrat i vegetació.
També s’actuarà properament als
carrers de les Paus i de Llobet, a
l’àmbit conegut com a Centre-Creueta. Amb la transformació, situant
calçada i vorera al mateix nivell, el
carrer de Llobet serà accessible per
a vehicles d’emergències i per a persones amb mobilitat reduïda, pacifi-
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Cruïlla semaforitzada
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Àrea de circulació de
plataforma única
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Àrea de prioritat per a
vianants
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Actuacions al territori

La part protegida de l’Artèxtil ja és pública
L’Ajuntament ha comprat 3.822 m2 de
l’antiga fàbrica Artèxtil, que s’han sumat als 4.502 m2 que ja havia adquirit per cessió urbanística. D’aquesta
manera, l’administració municipal

és titular del 100% del sòl protegit d’aquest emblemàtic edifici i del
71,6% del sòl total del recinte.
Pel que fa al projecte, una part es
destinarà a equipament i una altra a

espais lliures d’ús ciutadà, a més d’habitatges que es construiran a la part
privada. Tot plegat es farà garantint la
protecció dels elements patrimonials
del recinte, inclosa la xemeneia, que
formen part de la història i la identitat
sabadellenques.

Rehabilitació de
la xemeneia del
Vapor Buxeda Vell
La rehabilitació ha comportat la
reconstrucció del coronament de
la xemeneia, afectat per esquerdes i deformacions.
Amb els treballs, s’ha reforçat
aquest element patrimonial de
la ciutat, garantint l’estabilitat i
seguretat. S’hi han invertit
prop de 96.000 €.

Autor: Joan Rosell

La recollida de mobles és GRATUÏTA

Acorda dia i punt de recollida
(Servei de dilluns a dissabte)
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900 22 22 34

Gràcie

Truca al telèfon GRATUÏT del servei GRATUÏT
de recollida de mobles i estris vells:

teva co

Si truques pots arribar a
bonificar un 5% de la taxa de
residus. Informa’t!

l·la

Prioritat a les persones
Accions socials i educatives per a infants,
joves i famílieS
>> Mobilitat als entorns escolars:
> Restricció al trànsit rodat al
carrer del Jardí a les hores d’entrada i
sortida dels centres educatius

> Beques per garantir que l’alumnat tingui el material i llibres de text necessaris
> Subvencions als centres educatius per a la participació al programa d’activitats Ciutat i Escola
> Pati Obert a l’Escola Joanot Alisanda entre abril
i setembre perquè infants i adolescents hi puguin
jugar
> Projecte extra enllaç a les escoles Catalunya i
Miquel Martí i Pol per al foment de les activitats extraescolars
> Auxiliar nadiu d’anglès als instituts Escola Industrial i Vallès per reforçar l’aprenentatge de l’idioma
> Alumnat dels instituts al Campus Ítaca de la UAB
per apropar-se al món universitari
> Plaques fotovoltaiques a l’Escola Miquel
Martí i Pol per fomentar l’energia verda

> Accions per una mobilitat més sostenible i segura i ubicació de zones de petó i adeu als entorns
del carrer de la Indústria, de l’Escola Pia i de l’Escola
del Carme
> Projecte de renovació dels carrers de les Paus i
Llobet, que permetrà pacificar el trànsit a l’entorn
de l’Escola Enric Casassas

>> A l’escola bressol municipal Vapor Buxeda Nou:
- Especialista en Necessitats Educatives Específiques
- Millores en la climatització

Nova promoció DE pisos
públics de lloguer
L’Ajuntament projecta construir a la ctra. de Barcelona amb el c. de
Zurbano 21 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. Els habitatges de protecció
oficial es destinaran a persones que no poden accedir al mercat lliure.

La Biblioteca
Vapor Badia, espai
de cultura i trobada

Prop de 117.000
documents

+ 257.000

visitants (any 2017)

+500

La plaça de
Fidela Renom
s’amplia
i es renovarà
totalment
Un
34% més
d’espai

Renovació
dels jocs infantils
i del paviment

sessions d’activitats
diverses
34 exposicions

Fons especialitzat

Jocs infantils
accessibles

en Pere Quart i la Colla de
Sabadell; en el món laboral i
recerca de feina; Fons especial infantil en Cultura de la
Pau; i col·lecció local

Transformant la ciutat!

Dignifiquem l’espai públic

La renovació de la vorera al
c. de Duran i Sors inclou
també la substitució d’arbres,
millora de l’enllumenat
i nous bancs i cadires

Nova rotonda i millores en la
Propera ampliació i mobilitat a la confluència entre
la rambla d’Ibèria,
renovació de la
la ctra. de Terrassa
pl. de Fidela Renom i
i la rda. de Ponent
reforma del pg.
de la Revolució

Renovació de la
rda. de Ponent
i del carril bici

SABADELL

S’han plantat

Entre la tardor de 2018
i la primavera de 2019
s’han podat

106
arbres

1.161 arbres
al Districte 1

(2017-2018)

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

