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#SEGURETAT

Més seguretat: 
càmeres al 
carrer i nova 
comissaria de 
policia al nord
El nou equipament comptarà amb ins-
tal·lacions més modernes i adequades
PÀG. 3

#HABITATGE SOCIAL

Plans per 
construir 
500 pisos de 
lloguer social 
Els habitatges s’ubicaran a 
diferents zones de la ciutat
PÀG. 3

#TERRITORI

Desbloquejada 
la reforma de 
l’entrada sud 
de la ciutat
El projecte preveu una 
inversió de 5,3 milions d’euros 

PÀG. 3

#ESPAI PÚBLIC

Objectiu 2020: 
la ciutat a punt
Entre les accions prioritàries hi ha la renovació dels 
carrers, dels parcs infantils i la millora de la neteja

PÀG. 3

  
 
Per Internet: 
citaprevia.sabadell.
cat/

Per telèfon:
010 o 93 745 31 10 
(si es truca des de mòbil 
o fora de Sabadell)

  
 
Presencialment:
A l’autoservei del 
Despatx Lluch

Recorda que per fer gestions 
presencials a les oficines d’atenció 
ciutadana a les tardes, cal cita prèvia. 

Aviat, la cita prèvia serà obligatòria 
també al matí, excepte per a les 
gestions al Registre Municipal.

Avança’t, evita cues i esperes, 
demana cita prèvia!

CITAPREVIA.SABADELL.CAT

Cita 
prèvia

COM PUC DEMANAR-NE?
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Sabadell
en 2  
minuts La ciutat ha estrenat 24 vehicles elèctrics que rejoveneixen la flota La ciutat ha estrenat 24 vehicles elèctrics que rejoveneixen la flota 

municipal i redueixen les emissions de diòxid de carbonimunicipal i redueixen les emissions de diòxid de carboni

L’Ajuntament ha desbloquejat l’operació per adquirir l’aparcament del L’Ajuntament ha desbloquejat l’operació per adquirir l’aparcament del 
passeig de la Plaça Major. Això i la urbanització del Passeig permetran passeig de la Plaça Major. Això i la urbanització del Passeig permetran 

cicatritzar l’Eix Centralcicatritzar l’Eix Central

Les obres de la plaça de Lisboa, a Can Llong, faran possible un nou espai Les obres de la plaça de Lisboa, a Can Llong, faran possible un nou espai 
amb zones d’estada i activitats i on l’aigua i el verd seran protagonistes amb zones d’estada i activitats i on l’aigua i el verd seran protagonistes 

El Mescla’t: punt de trobada d’entitats que treballen per la convivència, El Mescla’t: punt de trobada d’entitats que treballen per la convivència, 
la cooperació, la inclusió o la igualtat i altaveu de difusió la cooperació, la inclusió o la igualtat i altaveu de difusió 

d’aquests valors entre la ciutadaniad’aquests valors entre la ciutadania

Nascut a Sabadell, el Festival El Més Petit de Tots arriba a la quinzena Nascut a Sabadell, el Festival El Més Petit de Tots arriba a la quinzena 
edició amb més de 120 propostes a 12 ciutats i consolidat com a gran edició amb més de 120 propostes a 12 ciutats i consolidat com a gran 

referent de les arts escèniques per a infants de 0 a 5 anysreferent de les arts escèniques per a infants de 0 a 5 anys

Sabadell ha estat seu del 1r Congrés de la Qualitat de l’Aire i Sabadell ha estat seu del 1r Congrés de la Qualitat de l’Aire i 
s’ha convertit en l’epicentre de la reflexió sobre com gestionar la s’ha convertit en l’epicentre de la reflexió sobre com gestionar la 

contaminació atmosfèricacontaminació atmosfèrica

El Govern de Sabadell i la Plataforma Ciutadana impulsen un manifest per El Govern de Sabadell i la Plataforma Ciutadana impulsen un manifest per 
reclamar que el Servei d’Oncologia Pediàtrica torni al Taulíreclamar que el Servei d’Oncologia Pediàtrica torni al Taulí

El Govern de Sabadell està treballant des del primer minut per 
donar resposta a les necessitats de la ciutadania i per posar de 
nou la ciutat en marxa. Ho està fent abordant allò que és urgent, 
l’aquí i l’ara en qüestions com la seguretat als barris o la millora 
dels espais públics. Però també amb projectes a mitjà i llarg 
termini, com la construcció d’una nova comissaria, més habitatges 
de lloguer social, nous equipaments o la construcció de la Ronda 
Nord. Treballem plegats per un Sabadell amb lideratge i on es pugui 
viure cada cop millor. 

Endavant Sabadell!
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#SEGURETAT

Sabadell, més segur: 
càmeres i més policia
Ja s’han iniciat les gestions per instal·lar càmeres de videovi-
gilància a Can Deu i s’està estudiant col·locar-ne més a altres 
zones. També s’està treballant per incrementar la plantilla de 
la Policia Municipal i que hi hagi més agents al carrer. A més, 
es construirà la nova comissaria de la Policia Municipal a la 
zona nord. El nou equipament substituirà l’actual prefectura 
de Cal Marcet, amb espais més moderns i adequats, tant per al 
funcionament intern com per a l’atenció ciutadana. Paral·le-
lament s’estan prenent mesures per fer front a les ocupacions 
il·legals.  

#TERRITORI

El Govern negocia amb 
l’Estat per fer la Ronda Nord
El Govern municipal està negociant amb el Ministeri de Fo-
ment la construcció de la Ronda Nord , entre Terrassa i Cas-
tellar del Vallès. D’aquesta manera es reduirà el trànsit que 
diàriament travessa la ciutat, disminuiran les emissions de 
gasos contaminants i millorarà la comunicació de Sabadell 
amb l’entorn.
Entrada sud
També s’ha tancat un acord amb l’Aeroport de la ciutat per dis-
posar d’uns terrenys que permetran urbanitzar l’entrada sud 
de Sabadell. El projecte comportarà una inversió de 5,3 milions 
d’euros, dels quals 2 els aportarà la Diputació de Barcelona. 

#ESPAI PÚBLIC

Espais públics dignes 
a tots els barris 
Un dels objectius prioritaris de l’acció municipal passa per 
garantir uns espais públics de qualitat a tots els barris. Amb 
aquesta voluntat, entre juliol i setembre s’han reparat més 
de 800 m2 de voreres i calçades, s’han portat a terme més de 
200 actuacions a la via pública i s’han netejat o inspeccionat 
23 km de clavegueram. 
També en els darrers mesos s’ha millorat la vegetació i l’ar-
brat de parcs i jardins i s’han reparat una trentena de fonts, 
entre les quals les de la pl. de Sant Roc i la pl. de Catalunya. 
Així mateix, s’han adjudicat els treballs per fer possible que 
durant l’any 2020 es facin actuacions de millora o renova-
ció a 152 àrees de joc infantil dels diferents districtes, a les 
quals es destinaran prop d’1,6 milions d’euros. 

#HABITATGE

Més habitatge protegit, 
també per a la gent gran
Amb la voluntat de facilitar a la ciutadania l’accés a un habitatge a preus 
assequibles, ja es treballa amb la promotora municipal VIMUSA per in-
crementar en 500 el nombre de pisos de lloguer social a la ciutat, que 
s’ubicaran a diferents zones. En aquest sentit es vol iniciar el procés per 
construir un nou Complex per a la Gent Gran al nord de Sabadell, similar 
als que ja existeixen a Sant Oleguer, Parc Central i Alexandra.
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Activitats 
de Nadal als 
Jardinets de 
la Caixa
Del 27 al 31 de desembre 
i del 2 al 4 de gener
Fira de consum responsable, 
activitats esportives, concerts, 
Nadal tecnològic i molt més en 
aquest espai emblemàtic

Vapor Reial

Del 2 al 4 de gener 
De 17 a 21 h
Fira Sabadell 
(Entrada per la 
pl. de la Sardana)

Ambaixador Reial
Del 26 de novembre al 4 de gener

Fira de Santa Llúcia
Del 29 de novembre 
al 23 de desembre
Les parades ocuparan un nou espai 
a la plaça del Doctor Robert

Encesa de llums
29 de novembre  

Enguany l’encesa 
de llums arriba  a tots 
els racons de la ciutat!

18 h Mercat Central
19 h Plaça del Pi
20 h Plaça de la Creu de Barberà

Aquest Nadal l’Ambaixador Reial 
s’instal·la a la Casa Duran

Nous
espais

Nou
espai

Nou
espai

Nou
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Un Nadal amb valors
Coincidint amb el Nadal, l’Ajuntament 
impulsa una campanya per fomentar 
el consum responsable i sostenible.
 Sigui o no sigui Nadal, sense sexisme el regal
 Sigui o no sigui Nadal, posa ètica al regal
 Sigui o no sigui Nadal, menys paper de regal
 Sigui o no sigui Nadal, no és una joguina, 

és un animal

Pessebre 
de la ciutat
Del 14 de desembre al 6 de 
gener, al pati de la Casa Duran
D’11 a 13.30 h i de 17.30 a 
20.30 h.* Inauguració: 14 de 
desembre, a les 18 h 
* 24 i 31 de desembre l’horari de 
tarda és fins a les 19 h. 5 i 6 de gener 
l’horari de tarda és fins a les 20 h.

Parc de Nadal
Del 20 de desembre
al 4 de gener
S’amplien les localitzacions de les 
activitats infantils a la ciutat
Nord (pl. del Pi) (NOU!)
del 20 al 31 de desembre
Sud (pl. de la Creu de Barberà) (NOU!)
del 20 al 31 de desembre
Centre (pl. del Doctor Robert)
del 27 de desembre al 4 de gener

A Sabadell tenim tot el Nadal...

I moltes més activitats a les Biblioteques Municipals, 
al Cinema Imperial, als mercats, al Casal Pere Quart, 
a les places de la ciutat... consulta-ho a: 

www.sabadell.cat/nadal

17.30 h  Rebuda de Ses Majestats al c. de les Palmeres

18.00 h  Inici des de l’av. de  Matadepera, amb c. de les Palmeres

18.40 h  Av. de Matadepera, pg. de St. Bernat

19.15 h  Plaça de la Creu Alta

19.45 h  Plaça del Doctor Robert

20.00 h  Gran Via - Rambla

20.15 h  Plaça de Barcelona

21.00 h  Final a la plaça de la Nova Creu

Cavalcada 
dels Reis d’Orient
5 de gener

Nous
espais
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ACTIVITATS 2019

De l’11 de novembre al 21 de desembre

#CICLES DE VIDA

Dia 
Internacional 
de la Gent Gran
La commemoració d’aquesta 
jornada ha comptat a 
Sabadell amb un programa de 
propostes sota el lema “Viure 
i envellir, amb dignitat”.

#TERRITORI

Nous equipaments: 
un pavelló esportiu, 
el conservatori 
i una escola bressol

L’Ajuntament està fent els primers passos per cons-
truir nous equipaments: 

 Un pavelló esportiu als Merinals, molt similar al 
de la zona sud i que també donarà servei a Can 
Rull, la Concòrdia i Can Llong-Castellarnau (1). 

 Un nou edifici a l’Eix Macià que aculli la nova seu 
de l’Escola Municipal de Música i Conservatori, un 
auditori i un espai per a entitats (2). 

 Una nova escola bressol al barri de la Concòrdia, 
que ampliarà la xarxa d’escoles bressol munici-
pals de la ciutat (3). 

A més, s’està estudiant la possibilitat d’ampliar 
l’accés als centres cívics fora de l’horari habitual 
per donar resposta a les necessitats de la ciuta-
dania. Precisament, pel que fa a aquest servei, a 
l’agost es van mantenir oberts sis centres cívics 
de la ciutat.

#ESPORTS

Nova gespa als 
camps de la Creu 
i Ca n’Oriac
Els camps de futbol de la 
Creu i Ca n’Oriac han renovat 
la gespa artificial. A més, 
en el cas de Ca n’Oriac el 
projecte inclou l’ampliació 
dels vestidors. 

#DRETS CIVILS

Ampli programa 
pels Drets Humans
Sabadell commemora els Drets 
Humans i la igualtat entre tots i 
totes amb nombroses activitats. 
Tot plegat, de la mà de diverses 
entitats i sota el lema “Defen-
sem-nos, hi tenim tot el dret. 
Respecta’m, hi tens tot el deure”.

#ACCIÓ SOCIAL

Som capaços!
Sota el lema Les capacitats 
sempre són més grans, 
la ciutat celebra el Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat. Un 
programa que és possible 
gràcies a la implicació de 
diverses associacions. 

 

1

2 3

La Síndica de Greuges de Sabadell 
és una institució de la ciutat que 
defensa la ciutadania davant 
l’actuació de l’administració local. 
També té com a funció garantir 
el compliment dels drets humans 
a la ciutat i vetllar pel bon govern 
de l’Ajuntament i dels ens que en 
depenen, tot fent propostes de 
millora del seu funcionament.
Si teniu queixes o en voleu saber 
més: www.sindicasabadell.cat

Domicilia els rebuts 
municipals i estalvia 
cues, temps i diners

www.sabadell.cat/pagament

Tarifa plana: si vols, paga’ls en quotes 
mensuals durant tot l’any
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ESQUERRA 
REPUBLICANA

PARTIT 
SOCIALISTA

Gràcies, moltes gràcies per partida doble, 
Sabadell
Estem molt contents de veure 
com ja comencen a fer-se reali-
tat diverses actuacions que vam 
deixar enllestides des del Govern 
de Transformació durant el man-
dat 2015-2019. Ens consta que 
molts ho sabeu i ho agraïu, i va-
lorem aquest reconeixement. El 
2015 vam trobar un Ajuntament 
paralitzat i sense cap projecte re-
llevant pel cas Mercuri. I per això 
vam haver de dedicar la primera 
meitat del mandat a redactar pro-
jectes, 86 dels quals veuran la llum 

els pròxims mesos arreu de la ciu-
tat. Els trobareu a bit.ly/feinafeta.
I us hem de donar més gràcies. Els 
22.211 vots a Esquerra Republica-
na a Sabadell el 10-N (un 20%) no 
només ens consoliden com a al-
ternativa de govern a la ciutat, sinó 
que han estat fonamentals per a 
la nova victòria independentista i 
republicana a Catalunya. Tornem 
a pintar el Principat de groc grà-
cies a la vostra confiança. Dia a 
dia, treballarem per continuar me-
reixent-la.

CIUTADANSCRIDA PER SABADELL

Davant la repressió i la vulneració de drets: 
responem juntes i amb força
Denunciem la repressió que han 
viscut les nostres veïnes des que es 
va fer pública la sentència. Saba-
dell ha estat un dels epicentres de 
l’abús i la violència de l’Estat, amb 
la complicitat dels governs: el 23 de 
setembre amb l’ocupació de la ciu-
tat per practicar detencions irregu-
lars; amb les actuacions policials a 
les múltiples manifestacions, i amb 
l’empresonament de la jove saba-
dellenca a Barcelona.
Reprovem la impunitat dels cossos 
policials com a eina de repressió i 

censura i des del Ple Municipal se-
guirem requerint a l’Ajuntament que 
estigui al costat de la seva ciutada-
nia i demani totes les explicacions.
Sabadell s’alça de nou com la 
ciutat rebel i lluitadora que ha es-
tat històricament. Hem de  seguir 
plantant cara a l’abús de poder. Cal 
seguir al carrer reclamant a les ins-
titucions que assumeixin les res-
ponsabilitats valentes que el poble 
està assumint.
Llibertat per a totes les preses 
polítiques!

En Ciutadans seguimos trabajando 
para mejorar Sabadell
Después de las elecciones muni-
cipales, hemos pasado de tener un 
gobierno independentista en Saba-
dell a uno del PSC y Podemos. De 
momento han cambiado pocas co-
sas. Como todo sigue prácticamente 
igual, vamos a continuar elaborando 
propuestas que mejoren la vida de 
los vecinos y vecinas. En estos úl-
timos cuatro meses, desde Ciuda-
danos hemos conseguido aprobar 
en pleno municipal la retirada del 
plástico de un solo uso en la ciudad, 
la mejora del transporte público de 
autobuses, hacer una ciudad más 

inclusiva y la construcción de un 
nuevo skatepark. Además, vamos a 
seguir exigiendo al nuevo gobierno 
que de forma urgente invierta más 
en la limpieza y mejora de las calles y 
parques de nuestra ciudad, así como 
en el aumento de la seguridad de to-
dos los barrios. Seguiremos defen-
diendo los derechos y libertades de 
los sabadellenses no independen-
tistas. No olvidemos que, gracias a 
Ciutadans, se retiraron la pancarta y 
los lazos de los edificios municipa-
les, que han recuperado la neutrali-
dad que nunca debieron perder.

PODEMJUNTS PER SABADELL

El contracte amb Smatsa, en mans d’una 
comissió informativa especial
Cada Ple ens dona l’oportunitat 
de seguir millorant la vida de la 
gent de Sabadell. Ho vam eviden-
ciar el passat dia 5 de novembre, 
quan vam donar suport a un con-
junt d’acords per tal de facilitar la 
construcció del nou institut a la 
zona sud, millorar els aparcaments 
de bicicletes, portar l’art als barris, 
fer possible una reforma integral 
de l’skatepark del Parc Catalunya 
i eliminar barreres a persones amb 
capacitats diverses, entre d’altres. 

Però sobretot vam constituir la 
comissió sobre el contracte de ne-
teja, recollida i trasllat de residus 
entre l’Ajuntament de Sabadell i 
Smatsa. A  Podem ens compro-
metem a impulsar les mesures 
necessàries per garantir la qualitat 
del servei. Un cop acabi el treball 
de la comissió, podrem determinar 
la validesa del contracte i fer un 
diagnòstic sobre les possibilitats 
de fer efectiva la remunicipalitza-
ció del servei. 

Seguiu el Ple en directe 
el primer dimarts de cada mes 
a partir de les 5 de la tarda!
www.sabadell.cat/PleEnDirecte

El Ple 
municipal

MILLOREM SABADELL I DEFENSEM ELS DRETS I LES LLIBERTATS
Compromís i estima per Sabadell. Passem comptes de les nostres accions, 
vinculades als Objectius del Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU. 
Què hem aportat a la ciutat?

Proposem que Sabadell 
sigui referent universitari 
i que l’entorn de la Gran 
Via esdevingui el nostre 
centre tecnològic i de 
coneixement. 

Impulsem una comissió 
per garantir un bon 
servei per part de 
l’empresa municipal de 
recollida d’escombraries 
(SMATSA).

Gràcies a nosaltres, 
es farà un debat anual 
sobre l’Estat de la Ciutat, 
per analitzar i valorar 
les accions de l’equip de 
govern.

Hem impulsat la 
Declaració d’Emergència 
Climàtica. Som el primer 
ajuntament que, amb 
accions concretes, vol 
ajudar a mitigar els efec-
tes del canvi climàtic.

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

TREBALL DECENT 
I CREIXEMENT 
ECONÒMIC

PROMOCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

ACCIÓ 
PEL CLIMA



RONDA NORD 
L’Ajuntament negocia construir 

la ronda per reduir el trànsit 
a la ciutat

ESCOLA DE MÚSICA 
I CONSERVATORI

Tindrem una nova infraestructura 
educativa a l’Eix Macià

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL

Construirem un nou equipament 
a la Concòrdia

RENOVACIÓ I MILLORA 
DELS JOCS INFANTILS

Actuarem a 152 àrees de joc 
infantil de la ciutat

NOU COMPLEX 
D’HABITATGES PER 

A LA GENT GRAN
S’ubicarà al nord de la ciutat

500 NOUS PISOS 
DE LLOGUER SOCIAL

Augmentarem el parc d’habitatge 
social a tota la ciutat

COMISSARIA A 
LA ZONA NORD

Millorarem la seguretat de Sabadell 
amb una nova comissaria

MÉS DE 800 M2 
DE REPARACIONS A 

VORERES I CALÇADES
De juliol a setembre

PÀRQUING DEL PASSEIG
L’adquisició contribuirà a 

configurar definitivament l’Eix 
Central

1.693 ARBRES PODATS 
I 2.068 TRACTATS

(de juliol a  octubre)
Millorem l’arbrat de la ciutat

29 FONTS REPARADES
Reparem les infraestructures 
d’abastament d’aigua a tota 

la ciutat

GESPA ARTIFICIAL 
AL CAMP DE CA N’ORIAC

Millorem els equipaments 
esportius

GESPA ARTIFICIAL 
AL CAMP DE LA CREU

Millorem els equipaments 
esportius

RENOVACIÓ DE LA 
FLOTA MUNICIPAL

S’han destinat 1,5M € a adquirir 
vehicles híbrids o elèctrics

Actualitzant
SABADELL

PAVELLÓ ESPORTIU 
ALS MERINALS
Farem possible un nou 
equipament esportiu

ENTRADA SUD 
DE LA CIUTAT

Treballem per fer possible la 
millora d’aquest accés

AEROPORT
Impulsem aquesta infraestructura 

com a centre de formació de 
referència al sud d’Europa

NOVES ÀREES 
D’ESBARJO DE GOSSOS

S’habilitaran a diferents punts 
de la ciutat

L’Ajuntament treballa per garantir 
la cohesió territorial de tota la ciutat

ACTUACIONS REALITZADES

ACTUACIONS EN QUÈ S’ESTÀ TREBALLANT


