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La ciutat dels altres

L’espai compartit per excel·lència és, en l’àmbit ciutadà, l’espai públic. En la gestió moderna 
ha estat a l’espai públic on s’han desenvolupat i conquerit els drets socials. Des de la protesta 
fins a l’oci el ciutadà ha reivindicat l’espai públic, l’ha pres i l’ha omplert.

Durant les darreres dècades, els ajuntaments hem dut a terme una espècie de reconciliació 
urbana prenent l’espai públic com un instrument per consolidar consens i cohesió. L’espai 
públic ha deixat de definir l’on, per passar a definir el què i el com. Places, carrers, parcs i 
avingudes han esdevingut pulmons socials on els ciutadans han exercit com a tals. Cada 
ciutadà ha pres consciència de la col·lectivitat en l’espai compartit, i per tant entre tots hem 
fet la nostra ciutat, que finalment és la dels altres.

Vam iniciar aquesta primera dècada del segle XXI amb un espai públic consolidat, socialit-
zat, viu, actiu i atractiu. Un espai públic del i per al ciutadà. Però la crisi econòmica ens ha portat 
noves incerteses, i ha fet redimensionar la distribució dels recursos públics a cadascuna de 
les prioritats municipals. Així, en els darrers anys les inversions en obra pública han disminuït, i 
segurament el manteniment de l’espai públic s’ha moderat per fer front a emergències socials 
més urgents. Però, finalment, l’espai públic és també una de les cares del triangle ciutadà i 
és necessari per mantenir l’equilibri. Això s’ha pogut veure al Ple de l’Ajuntament, on govern 
i grups municipals hem compartit la preocupació pel manteniment d’aquest espai i l’equilibri 
entre allò urgent i allò necessari.

Mantenir la dignitat de qualsevol espai públic de la ciutat i treballar per millorar-ne la neteja, 
l’ordenació, fer més eficient la recollida de residus o la il·luminació són maneres d’equiparar 
les oportunitats de tots els ciutadans, visquin on visquin de la ciutat. Donar bon accés als 
serveis públics, a les instal·lacions municipals, a viure els barris... tot això es fa per mitjà de la 
gestió de l’espai públic.

L’espai urbà es fa de tots els racons, els que passen més desapercebuts però també 
els més emblemàtics, que finalment acaben aportant singularitat i caràcter propi a la ciutat. 
Espais reconeguts i reconeixibles on es desenvolupen moltes activitats impulsades per la 
societat civil, les entitats, associacions i institucions de la ciutat. És el cas del Passeig, que tot 
i no estar finalitzat de moment torna als ciutadans com a espai ocupable. Un Passeig que en 
els propers mesos afrontarà la part més singular de la seva remodelació, el moment en què 
recuperarà el caràcter simbòlic.

Crec que, finalment, moltes de les oportunitats de les ciutats són al carrer. És on tenen lloc 
les manifestacions, on viuen les persones, on passegen, per on van a comprar i a treballar, on 
juguen els nens, on es troba la gent gran, on se celebra la Festa Major i l’espai que il·luminem 
per Nadal. Podríem parlar fins i tot, com va dir l’exalcalde de Roma Francesco Rutelli, d’entorns 
urbans amb efectes “antidepressius”. Si això ho creiem així, estem obligats a pensar i repensar 
l’espai públic com un entorn en transformació continua. Aquesta ha de ser també la vocació 
del que avui anomenem smart cities, aquesta aplicació de les noves tecnologies en la millora 
urbana i de la qualitat de vida i vivències ciutadanes. Tal vegada allò més smart que podem 
proposar és defensar i mantenir l’àgora dels grecs o el fòrum dels romans.
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El passeig de la Plaça Major s’obre 
de nou a la ciutadania
Eix central. Els autobusos tornen a passar pel Passeig i es recuperen les parades del 
passeig de Manresa i de la plaça del Dr. Robert

 n n  La ciutat ha recuperat el pas-
seig de la Plaça Major abans de la 
campanya de Nadal. S’ha assolit, 
així, el compromís que es va mar-
car el govern municipal. A partir 
d’ara, aquest emblemàtic espai 
podrà acollir activitats permanents 
de tot tipus, com les que es van 
portar a terme el cap de setmana 
del 15 i 16 de novembre per cele-
brar la reobertura. 

Amb l’objectiu de dinamitzar la 
zona com a centre neuràlgic de 
ciutat, Ajuntament i comerciants 
van organitzar tot un conjunt d’ac-

tivitats lúdiques adreçades a tota 
la família. 

Entre les propostes 
hi va haver una mos-
tra d’entitats i una 
bibliocarpa. També 
una sessió de con-
tacontes, exhibició 
de country, de hip-
hop i breakdance, 
cercavila de gegants, 
castellers i tallers infantils. 
Tampoc hi van faltar activitats es-
portives com ara un taller d’esgri-
ma, malabars i bitlles, una classe 

oberta de zumba o una exhibició 
de tai-txi. A més, hi va haver 

actuacions de diferents 
entitats culturals de 

Sabadell. L’Oficina 
de Dinamització 
del Centre va fer 
una acció per cele-
brar la inauguració 

embolicant diferents 
elements del mobiliari 

urbà com si fossin regals, 
com ara cadires, fanals i jardineres. 
Posteriorment, la ciutadania va de-
sembolicar-los estrenant així, de 

Grans i petits van gaudir de la reobertura del Passeig amb un ampli ventall d’activitats

Durant el 2015 
es col·locarà 

la pèrgola 
d’Alfons Borrell 

i un element 
d’aigua

SABADELL ACTUAL

manera simbòlica, el Passeig. 
D’altra banda, les línies d’au-

tobusos L1, L2, L3, L4, L44, L5 i 
L55 han recuperat els seus recor-
reguts habituals pel passeig de la 
Plaça Major. En  aquest sentit, tots 
els dissabtes durant la campanya 
de Nadal, i si es registra molta aflu-
ència de vianants, s’activaran me-
sures especials que impliquen la 
resctricció del seu pas pel Passeig.

Treballs pendents
Durant el proper any, i un cop 

la Generalitat de Catalunya acabi 
els treballs de l’estació del Metro 
al subsòl del Passeig i de l’aparca-
ment, es podran col·locar els ele-
ments artístics que queden pen-
dents: la pèrgola d’Alfons Borrell 
i l’element d’aigua, que donaran 
singularitat al nou espai. 

El projecte ha buscat l’equilibri 
entre les diferents necessitats, 
possibilitats i sensibilitats que 
conflueixen en aquest espai cen-
tral i de trobada i ha estat fruit d’un 
intens treball de debat i de parti-
cipació.

Pel que fa al Racó del Campa-
nar, ja hi ha instal·lada La campana 
d’Antoni Tàpies, que fins ara es po-
dia veure al pati del Museu d’Art, i 
també s’hi ha plantat la gespa. 7 
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-1- -2-

-4-

-5-

-3-

-1- 
Centenars de ciutadans es van 
acostar al Passeig entre els dies 
15 i 16 de novembre

-2- 
La ciutat va celebrar la recu-
peració de l’espai amb un gran 
nombre d’activitats

-3- 
L’acte central, promogut per 
l’Oficina de Dinamització del 
Centre, va consistir a desemboli-
car el mobiliari urbà del Passeig

-4- 
La cultura popular va ser 
present en molts actes

-5-
La campana de Tàpies ja presi-
deix el Racó del Campanar
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La pista de gel romandrà al Passeig fins a l’11 de gener

Fira de Santa Llúcia i FANSA

Un altre dels clàssics d’aques-
tes dates, la Fira de Santa Llúcia, 
torna enguany al passeig de la 
Plaça Major. Hi serà entre el 28 
de novembre i el 23 de desem-
bre i comptarà amb 23 casetes 
on es poden trobar figures i coves 
nadalenques d’artesania, arranja-
ments per a la llar i ornaments flo-
rals, com també avets, ponsèties i 
rams de la sort. 

També repeteix la Fira d’Arte-
sans de Nadal de Sabadell (FAN-
SA), que s’instal·larà a la pl. del Dr. 
Robert, del 13 de desembre al 5 
de gener, amb 20 tallers i artesans 
d’arreu de Catalunya. 

Activitats a tota la ciutat 
Un any més, les diferents as-

sociacions de comerciants de la 
ciutat han preparat diverses pro-
postes, entre les quals promoci-
ons, sortejos, la visita dels patges 
de Ses Majestats d’Orient o el 
Pare Noel. Els mercats municipals 
també estan de celebració. Amb 
motiu de les Festes de Nadal, les 
llotges oferiran horaris especials  
i acolliran activitats per fer passar 
una bona estona a grans i petits i 
alhora difondre la varietat i qualitat 
dels productes que podem trobar 
a les llotges municipals.

Tampoc no faltarà enguany el 
pessebre de l’Associació de Pes-
sebristes de Sabadell, que s’instal-
larà a la plaça de Sant Roc. 7

UN NADAL PLE 
DE PROPOSTES A 
SABADELL
Campanya de Nadal.  Es preparen múltiples activitats per omplir de caliu i vida els 
carrers i places i atreure al màxim de públic a les botigues de la ciutat

U
n any més la cam-
panya de Nadal ar-
riba carregada de 
propostes atracti-
ves, múltiples i vari-

ades. L’objectiu, omplir de caliu 
i vida els carrers i places de la 
ciutat. 

Enguany la imatge de la cam-
panya institucional es presenta 
sota el nom d’“El comerç de Sa-
badell sona bé”, amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès com a pro-
tagonista. D’aquesta manera, i 
per mitjà de la imatge d’aquesta 
emblemàtica entitat, es vol tras-
lladar la idea que el caràcter re-
ferent de Sabadell el conformen 
diverses singularitats. Així, la 
cultura i el comerç són trets di-
ferencials de la nostra ciutat, que 
alhora li proporcionen projecció 
i capitalitat. 

Com cada any, el tret de sor-
tida de la Campanya de Nadal 
l’ha disparat l’encesa de llums, 
que, en aquesta ocasió, s’ha ini-
ciat al passeig de la Plaça Major, 
coincidint amb la recuperació 
d’aquest espai per a la ciutada-
nia. L’enllumenat, però, ha arribat 
a múltiples vies i places. 

En total, i fins al 6 de gener, 
54 carrers de Sabadell comp-
taran amb l’especial il·luminació 
nadalenca, a càrrec de les dife-
rents associacions de comerci-
ants, amb el suport de l’Ajunta-
ment. 

54
cARRERS
tenen llums 
de Nadal

23
cASETES
integren la 
Fira de Santa 
Llúcia 

20
ARTESANS
participen 
enguany a la 
FANSA 

La pista de gel torna al 
passeig de la Pl.  Major

Amb capacitat per a 100 persones a la 
vegada, la pista de gel estarà oberta al 

passeig de la Plaça Major del 21 de novem-
bre a l’11 de gener. 
L’horari serà d’11 del matí a les 2 del migdia i 
de les 4 de la tarda a les 9 del vespre els caps 
de setmana, festius i vacances escolars. Els 
dies feiners, dins el període lectiu escolar, 
estarà oberta a la tarda. Al matins, només 
per a grups concertats. 
L’entrada val 6 euros, amb preu reduït de 3 
euros per a grups d’escolars de 25 nens mí-
nim amb reserva prèvia.  

p
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-1- 
Les 
associacions 
de 
comerciants 
impulsen la 
il·luminació 
de Nadal, 
amb suport 
municipal

-2- 
Ses Majestats 
d’Orient 
arribaran el 
5 de gener 
per omplir 
de màgia la 
ciutat

-3- 
La Fira de 
Santa Llúcia 
torna un 
any més per 
festes

-1-

-2- -3-

Com cada any, ses Ma-
jestats d’Orient arriben a Sa-
badell. La Cavalcada de Reis 
arribarà puntualment a la tarda 
del 5 de gener i ho farà acom-
panyada de moltes entitats i 
empreses de la ciutat. 

Enguany el recorregut s’ini-
ciarà a la zona sud, des de la 
plaça de la Nova Creu, i pas-

sarà per diferents carrers fins 
a arribar a l’av. de Matadepera. 
Abans, però, Melcior, Gaspar i 
Baltasar rebran les claus de la 
ciutat per poder entrar a totes 
les cases, en la que serà sens 
dubte la nit més màgica de 
l’any.

Els més petits tenen, així 
mateix, una cita el 28 de de-

Els Reis d’Orient i la nit més màgica

sembre amb la festa i els ta-
llers de llufes i el dia 31, a les 
12 del migdia, amb el Cap 
d’Any Infantil. També podran 
gaudir de les activitats de les 
biblioteques municipals, així 
com de la programació dels 
Museu d’Art i d’Història. 

Entre les propostes cul-
turals d’aquest Nadal desta-

quen així mateix el Concert de 
Valsos i Danses de l’Orques-
tra Simfònica del Vallès, el 3 i 
4 de gener a la Faràndula, i els 
tradicionals Pastorets a la Fa-
ràndula i al Teatre Sant Vicenç. 

Més informació a:
www.sabadell.cat/cultura



Sabadell a prop • desembre 2014 • Núm. 100 8

SABADELL ACTUAL

El Centro de Empresas de Can Roqueta recibe a sus 
primeros emprendedores
n n   El nuevo Centro de Empre-
sas Industriales de Can Roqueta 
ya ha ocupado algunos de sus 
espacios y ya son cuatro las em-
presas que se han instalado en 
sus naves y despachos, mientras 
se espera que en las próximas 
semanas se cierren nuevas con-
trataciones de alquiler. 

El centro de empresas es un 
equipamiento único en el territo-
rio, que contribuirá a la implanta-
ción de pequeñas empresas de 

reciente creación, ya consolida-
das o en proceso de consolida-
ción, ofreciéndoles espacios y 
servicios complementarios y de 
asesoramiento. También dinami-
zará el polígono de Can Roqueta. 

Al margen de los espacios 
para establecerse, el centro ofre-
ce a todas las empresas, profe-
sionales y autónomos servicios 
como la posibilidad de domicilia-
ción comercial o de alquilar salas 
para formación o reuniones. 7

Amplio abanico 
de ferias y 
congresos en  
Fira Sabadell

n n  Fira Sabadell acoge este últi-
mo trimestre del año una docena 
de ferias y congresos. A estos en-
cuentros se suman otras activida-
des (foros, asambleas, espectácu-
los...) que consolidan, un año más, 
el equipamiento como punto de 
encuentro, polo de atracción y 
generador de actividad económi-
ca para la ciudad. 
La Fira continúa trabajando para 
adecuarse al máximo a los intere-
ses de las empresas y los agentes 
económicos y sociales del terri-
torio y a la vez para ser cada vez 
más conocida entre la ciudadanía. 
Objetivos que se van cumpliendo. 
Durante el primer semestre de 
este 2014, más de 35.000 perso-
nas han asistido a las actividades 
de Fira. 
La programación de ferias entre 
septiembre y diciembre incluye 
cinco nuevas actividades, entre 
las cuales Gastrovallès, de pro-
ducción propia y que reunió a 
unas 10.000 personas en el en-
torno del recinto ferial. Asimismo 
repiten certámenes que ya han 
pasado por la ciudad, lo que con-
firma el nivel de satisfacción de 
las empresas organizadoras de 
eventos con el espacio de la Fira 
y sus servicios. 7

Consulta toda la 
programación en:

  www.firasbd.com
El centro dinamizará el polígono

n n   Los barrios de la Creu de 
Barberà, Campoamor, Espron-
ceda y Les Termes por un lado y 
de Can Puiggener, Torre-romeu, 
Poblenou, Can Roqueta y Raval 
de Amàlia por otro, han vuelto a 
contar este 2014 con un servicio 
diario de orientación profesional y 
búsqueda de trabajo. Este dispo-
sitivo de intermediación laboral, 

gestionado por el Vapor Llonch, 
se ha articulado desde los cen-
tros cívicos de la Creu de Barbe-
rà, Can Puiggener y Torre-romeu 
y ha contado con asesoramiento 
personalizado, sesiones grupales 
y acciones a medida para facilitar 
la incorporación de los usuarios y 
usuarias al mercado de trabajo.

Un total de 764 personas han 

pasado por estos dispositivos en-
tre enero y octubre. Asimismo se 
ha contactado con las empresas 
de la zona para cubrir vacantes 
y se han propuesto a personas 
del barrio como candidatos a tra-
vés de convenios de formación, 
prácticas u otras alternativas. En 
conjunto, con las acciones desar-
rolladas desde estos dispositivos, 
244 vecinos y vecinas de estas 
zonas de la ciudad han empeza-
do a trabajar en empresas del 
territorio. 

Trabajo en los barrios
Estas acciones se derivan de 

la Ley de Barrios y se enmarcan 
en el programa Trabajo en los 
Barrios. Además se llevan a cabo 
otras acciones que permiten la 
contratación de personas en 
paro por parte del Ayuntamiento 
para realizar actuaciones en be-
neficio de la ciudad. Algunos de 
estos programas están dirigidos 
a menores de 25 años. Otros a 
una franja de edad superior.  7

Imagen de Gastrovallès

Más información en  
www.sabadellempresa.cat

Más de 240 personas 
consiguen trabajo con un 
programa del Vapor Llonch

El programa incluye acciones y mediación con las empresas

Ocupación. Se trata de un dispositivo de intermediación laboral 
desplegado en la zona sur y los barrios del entorno del Ripoll
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Sabadell ha tingut un estand al Smart City Expo & Wold Congress

Sabadell participa a l’Smart City 
Expo & World Congress de Barcelona

n n  L’Ajuntament de Saba-
dell ha participat un any més 
en la fira Smart City Expo & 
World Congress 2014, l’esde-
veniment d’aquest tipus més 
important a escala mundial al 
voltant de la temàtica de les 
ciutats intel·ligents i que té lloc 
a Barcelona. Sabadell hi ha es-
tat present a través d’un estand 
compartit amb la ciutat argen-
tina de Vicente López, amb qui 
l’Ajuntament va signar un con-
veni de col·laboració centrat en 
l’intercanvi de bones pràctiques 
i projectes compartits. 

Així mateix, el primer tinent 
d’alcalde, Josep Ayuso, va par-
ticipar en una ponència sota el 
títol Partenariats per al desen-

volupament urbà, juntament 
amb l’alcalde de Vicente López, 
Jorge Macri, i representants del 
Banc Interamericà del Desenvo-
lupament i el Banc de Desenvo-
lupament Asiàtic.

En el mateix estand, hi van 
tenir lloc presentacions en petit 
format sobre certs projectes vin-
culats al programa Sabadell ciu-
tat intel·ligent: el projecte “Dis-
trict of Future”, finançat pel 7è 
programa marc de la Comissió 
Europea; la col·laboració amb la 
Universitat de Girona en el marc 
de la càtedra “Girona smart city” 
i la Universitat Ramon Llull - La 
Salle, i les inversions en nous ve-
hicles i contenidors de recollida 
de residus i neteja viària. 7

Els alumnes de la Salle han treballat en casos reals de Sabadell

n n   Sabadell ha signat recent-
ment acords de col·laboració tant 
amb la Universitat de Girona com 
amb el centre universitari La Sa-
lle Campus Barcelona - URL per 
impulsar i dinamitzar el programa 
Sabadell Ciutat Intel·ligent.

En el cas de Girona l’acord 
permetrà que Girona i Sabadell 
esdevinguin sister cities (ciutats 
germanes) durant el curs 2014-
2015. Un dels principals objec-
tius del conveni és l’elaboració de 
projectes de ciutat intel·ligent per 
a Sabadell en el marc del Màs-
ter Universitari en Ciutats Intel-
ligents; projectes i experiències 
que, un cop finalitzats, comparti-
ran les dues ciutats per a l’apre-
nentatge mutu.

Pel que fa al conveni amb La 
Salle Campus Barcelona - URL, 
de dos anys de durada, planteja 
un marc obert de col·laboració 
tècnica entre les dues entitats, 

Les universitats col·laboren en 
l’estratègia Sabadell Smart City

centrat en recerca i formació 
sobre les ciutats intel·ligents que 
sigui aplicable a la ciutat de Saba-
dell, en àmbits com ara la mobilitat 
urbana, el medi ambient, l’energia 

Ciutat intel·ligent. L’Ajuntament de Sabadell va presentar una ponència dins la sessió 
“Partenariats per al desenvolupament urbà” 

o la modernització de l’adminis-
tració.

En aquest sentit, com a con-
creció del conveni, durant els 
darrers mesos, 4 estudiants del 
Postgrau en ciutats intel·ligents 
(Smart Cities), que ha organitzat 
La Salle, han elaborat 2 propostes 
tècniques aplicables a la ciutat de 
Sabadell, vinculades a l’eficiència 
energètica als edificis de la Fira 
Sabadell i Cal Molins, i la mobilitat 
sostenible. Així mateix, tècnics de 
l’Ajuntament de Sabadell han col-
laborat en el procés d’elaboració 
de les propostes, facilitant infor-
mació als estudiants i actuant 
com a jurat de valoració dels tre-
balls, que van rebre la qualificació 
d’Excel·lent.7
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n n   L’Ajuntament ha engegat 
el programa “Posem a Punt la 
Ciutat”, un conjunt d’actuacions 
de millora i adequació de l’espai 
públic que inclou intervencions 
arreu de la ciutat. El programa 
té per objectiu adequar 
i dignificar els barris 
de Sabadell enfo-
cant les accions 
de millora de 
l’espai públic 
des del punt de 
vista dels veïns 
i veïnes, coordi-
nant totes les obres 
perquè siguin més útils 
per a la ciutadania.

“Posem a punt la ciutat” 
compta amb un pressupost de 

3.084.725 euros i es concreta 
en 80 actuacions als diferents 
barris de la ciutat, que es distri-
buiran entre accions destina-
des a millorar l’arbrat, restitució 
de paviment, adequació de jocs 

infantils segons el que pre-
veu la normativa vigent, 

adequació de zones 
de reg i reposició 
de cablejat elèctric 
d’enllumenat públic, 
entre d’altres. 

Entre les actuaci-
ons previstes més im-

mediates destaquen, per 
exemple, les que es faran a la 

baixada de Can Puiggener, on es 
reforçarà i repararà el paviment 
de la calçada al llarg de tot el car-

Sabadell millora l’espai públic dels 
diferents barris de la ciutat
Espai públic. El programa “Posem a punt la ciutat” preveu 80 actuacions i compta amb 
3 milions d’euros de pressupost 

rer. Una altra de les intervencions 
que es portarà a terme és la repa-
ració de la calçada del carrer de 
Buxeda, al Districte 5, o la repa-
ració de la calçada del carrer de 
Domènech i Tort, la ronda de Pau 
Vila i el carrer dels Reis Catòlics, 
al Districte 6.

Pel que fa als parcs, es millo-
rarà el paviment de sauló de la 
plaça d’Hostafrancs, al Districte 
1, i es rehabilitarà la plaça del 
Mestre, al Districte 5. A més, el 
programa preveu la remodelació 
de l’àrea de jocs de la plaça de 
Rosalía de Castro, al Districte 3, 
amb l’objectiu de substituir els 
elements de joc i el paviment 
obsolet per altres de nous i en 
compliment amb la normativa.   

Amb la voluntat que 
qualsevol ciutadà pu-

gui ubicar les diferents obres 
i seguir la seva evolució en 
temps real, el web municipal  
www.sabadell.cat mostrarà un 
mapa virtual que permetrà sa-
ber les actuacions que s’han 
iniciat.
D’aquesta manera, tothom 
que vulgui podrà estar al cas 
de les actuacions, ja que l’ob-
jectiu principal és adequar 
l’espai públic a les necessitats 
de la ciutadania. 7

Mapa virtual al 
web sabadell.cat

p

Els propers 
mesos es faran 

petites i mitjanes 
millores a tots els 

districtes 

-1- 
Es preveu 
arranjar el pas 
de vianants 
del carrer de 
Sant Isidor 
amb el carrer 
de Dublín

-2- 
Reparació i 
reforç de la 
calçada del 
carrer de 
Buxeda

-3- 
Treballs de 
rehabilitació 
de la plaça del 
Mestre

-1- -2-

-3-
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Nova campanya per conscienciar de 
la importància de reciclar bé 

Residus. Es canvien tots els contenidors de càrrega lateral per uns altres més funcionals

n n  Amb la voluntat de continu-
ar treballant en la millora de la 
recollida selectiva de residus, 
l’Ajuntament de Sabadell ha 
engegat, en col·laboració amb 
l’empresa concessionària del 
servei de neteja viària i recollida 
de residus Serveis Medi Ambi-
ent (SMATSA), una campanya 
de sensibilització sota el lema 
“Els teus residus compten”. L’ob-
jectiu és fomentar encara més la 
recollida selectiva, atès que els 
darrers anys la xifra s’ha estan-
cat (des del 2009) en un 33%.

Per aquest motiu, s’han pre-
vist tot un conjunt d’actuacions 
comunicatives i de conscienci-
ació adreçades tant als grans 
productors de residus com a la 
ciutadania en general. 

Més enllà de comunicar als 
ciutadans i ciutadanes la impor-

tància d’una conducta ambiental 
correcta, amb la nova campa-
nya “Els teus residus compten” 
l’Ajuntament vol conscienciar la 
ciutadania que reciclar bé també 
pot comportar un estalvi econò-
mic per al conjunt de sabade-

Taller de reciclatge adreçat als més menuts

llencs, ja que aquest estalvi de 
diners pot suposar més recur-
sos per oferir altres serveis. 

Actuacions de sensibilització
La campanya “Els teus re-

sidus compten” es durà a ter-

me en diferents fases. Durant 
la primera, 16 sensibilitzadors 
ambientals treballaran durant 6 
mesos dins d’un pla especial de 
contractació dirigit per SMATSA 
i faran visites a 200 comerços 
i 7.000 domicilis particulars in-
formant de la importància de 
reciclar bé. En aquest període 
també s’instal·laran carpes in-
formatives al territori on tothom 
que vulgui podrà, per exemple, 
aprendre com separar bé els re-
sidus i, sobretot, aprendre què 
va a cada contenidor. Els diu-
menges al matí, a més, es faran 
tallers educatius. 

La segona fase començarà a 
principis de gener i inclou també 
la instal·lació de carpes, la realit-
zació de tallers educatius o bé el 
lliurament d’informació divulgati-
va a la ciutadania.  

n n  Durant el mes de desembre 
es canviaran els contenidors 
per uns de nous més funcionals, 
que comptaran amb indicadors 
per a persones invidents.

El nous contenidors seran 
de plàstic i tindran una obertura 
de buidatge posterior més gran, 

que permetrà buidar-los sense 
sacsejar i, per tant, fer menys 
soroll en l’operació de buidatge. 

D’altra banda, a principis de 
setembre, es va iniciar la reno-
vació dels equips de recollida 
de residus i de neteja viària de 
Sabadell amb l’objectiu de tenir 

Renovació de la flota de vehicles de 
neteja i dels contenidors

La nova flota 
de camions de 

neteja és menys 
contaminant i 
més silenciosa

una flo-
ta molt 
més efi-
caç i efici-
ent. Els darrers 
dies també s’han incorporat 
els vehicles elèctrics que per-
metran estalviar prop de 6.400 

litres de carburant i reduir 
6,49 tones de CO2 cada 

any. Aquests vehicles són 
una nova mostra de l’aposta per 
les energies netes i l’eficiència 
energètica que està impulsant 
Sabadell i representen prop 
d’un 25% de la flota. 7
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Salut Mental Sabadell disposa d’un 
nou local al Complex del Parc Central
Entitats. L’associació de familiars de persones amb malalties mentals compleix 20 anys

n n Des de fa poques setmanes, 
Salut Mental Sabadell i el seu 
club social, La Xamba, tenen una 
nova ubicació: el local municipal 
del Complex Parc Central situat 
al carrer de Leonardo Da Vinci.  A 
partir d’ara amb els més de 600 
m2  de què disposen podran oferir 
un millor servei a la ciutat i a totes 
les persones que atenen. 

El nou local és el millor reco-
neixement i la millor festa d’ani-
versari dels 20 anys de Salut 
Mental Sabadell i els 10 anys de 
La Xamba, el club social de l’en-
titat. El condicionament del local 
ha anat a càrrec de Salut Mental 
Sabadell, que ha encarregat els 
treballs a VIMUSA. Així mateix, 
s’ha comptat amb la col·laboració 
d’Ikea, que hi ha aportat mobiliari 
i ha decorat els espais. 

El nou equipament represen-
tarà un pas endavant en l’aten-
ció a les persones amb malaltia 
mental. A més, l’any passat l’Ajun- Més de 600 m2 per donar millor servei a les persones

Anna Maria Montseny, presidenta de Salut Mental Sabadell

- Quines malalties inclouen 
Salut Mental Sabadell?

Donem acollida, informació i 
assessorament en qualsevol si-
tuació que impliqui un malestar 
psicològic. Això significa disse-
nyar intervencions integrals a 
mida, segons la problemàtica de 
cada persona i família. 

- Quines tasques realitza el 
Club Social La Xamba? 

Millora la integració social i 
la participació comunitària de 
persones amb trastorn mental. 
Inclou tallers perquè la persona 
desenvolupi les seves capacitats 
i habilitats socials en un progra-
ma individual.  Els professionals 
fan un seguiment individualitzat 

de cada soci i dissenyen un itine-
rari per desenvolupar de manera 
complementària les seves capa-
citats personals.

- Quins prejudicis cal superar?
Els prejudicis són fruit del 

desconeixement i de la infor-
mació parcial que, fins i tot, es 
dóna des dels mitjans. La majo-
ria provoquen un sentiment de 
por o, per el contrari, de llàstima. 
Tots dos extrems impossibiliten 
que una persona amb trastorn 
mental pugui gaudir d’una vida 
normalitzada dins la comunitat. 

- Què ens caldria fer perquè 
la nostra societat assolís una 
millor integració?

Senzillament caldria una acti-
tud oberta a la diferència, flexible 
i compromesa per contribuir en 
el benestar de les persones.

- Quins suports rebeu i què 
pot fer la ciutadania per aju-
dar-vos?

Rebem el suport de tota la 
xarxa d’atenció a les persones 
amb la qual desenvolupem un 
treball conjunt des de fa anys i  
també comptem amb els volun-
taris tant en tasques de gestió 
com en tasques que impliquen 
una relació directa i personal 
amb els nostres usuaris.   

- Quins són els vostres objec-
tius?

Promoure la salut mental de 
les persones i treballar per obte-
nir  la implicació de tota la socie-
tat per aconseguir-ho, perquè la 
plena integració és una tasca de 
tota la ciutadania.

Anna Maria Montseny

tament i Salut Mental Sabadell 
van signar un conveni que ofe-
reix 5 dels habitatges del Com-
plex Parc Central per a persones 
autònomes amb malaltia esta-
bilitzada, ampliant així les opor-
tunitats per realitzar un projecte 
de vida, promovent la integració 
i evitant l’estigmatització social.

Complex Parc Central 
Ubicat a la zona sud, el Com-

plex Parc Central compta amb 
114 habitatges de lloguer. Són 
pisos adaptats i amb serveis 
destinats majoritàriament a gent 
gran de la ciutat. Del total es re-
serven 11 habitatges per a col-
lectius amb especials dificultats, 
dels quals 5 corresponen a Salut 
Mental Sabadell: 4 són ocupats 
individualment i 1 que és la Llar 
Escola, per aconseguir l’autono-
mia personal de les persones 
que tenen el projecte de viure 
independents.7
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Gimcana per a famílies al desembre
n n La cita és dissabte, 13 de 
desembre, al matí. Les famílies 
d’alumnes d’infantil i primària de 
la ciutat que ho desitgin podran 
participar a la gimcana “El misteri 
del patge encantat”. L’activitat, 
que començarà a la plaça del 
Gas i es desenvoluparà per més 
d’una desena d’espais, forma part 
d’una acció més àmplia que cerca 
la complicitat d’alumnes, famílies, 
escoles i el conjunt d’agents edu-
catius, per fomentar l’assoliment 

de coneixements i també de va-
lors com la generositat i la solida-
ritat.

La gimcana consistirà en el 
fet que les famílies juguin per tro-
bar en Bernat, el patge dels Reis 
d’Orient encarregat que les car-
tes que s’adrecen a Ses Majestats 
estiguin perfectament escrites 
i incorporin desitjos que tinguin 
a veure amb altres persones i 
no només amb qui les escriu.  El 
patge s’ha perdut però ha deixat 

algunes pistes... La gimcana tindrà 
un altre component solidari. Tres 
patrocinadors, Banc Sabadell, Ai-
gües Sabadell (CASSA) i Viena, 
aportaran al Rebost Solidari un 
litre de llet per cadascuna de les 
proves que les famílies superin.  7

Prop de 800.000 € per a beques de 
menjador, llibres i material escolar
Cohesió social.  L’Ajuntament ha concedit un total de 7.573 beques per a llibres i 
material escolar i a Sabadell un total de 2.261 alumnes tenen beca de menjador 

n n  Amb la voluntat de donar 
suport a les famílies, pal·liar les 
conseqüències que la crisi ha 
provocat a moltes llars i contri-
buir a la igualtat d’oportunitats, 
l’Ajuntament ha concedit aquest 
curs un total de 7.573 beques per 
a l’adquisició de llibres i material 
escolar. 

Els ajuts, als quals s’han des-
tinat uns 470.000 euros, s’han 
atorgat distribuint els recursos 
entre totes les sol·licituds que 
complien els requisits establerts 
a les bases de la convocatòria. 

Les beques se sumen a altres 
mecanismes impulsats des de 
l’àmbit educatiu i des de les as-
sociacions de mares i pares com 
són la socialització de llibres. Del 
que es tracta, en definitiva, és 
d’activar les mesures adients 
perquè ningú es quedi sense 
accedir als materials necessaris 
per al procés d’aprenentatge. Els 
alumnes que han rebut els ajuts 
cursen ensenyaments obligato-
ris, és a dir, des de P3 fins a 4t. 
d’ESO, i Educació Especial i per-
tanyen a tots els centres educa-
tius sostinguts amb fons públics 
de Sabadell.

Beques menjador 

D’altra banda, els ajuts de 
menjador arriben aquest curs 
2014-2015 a un total de 2.261 
alumnes de Sabadell. En la majo-
ria de casos (2.189) la Generali-
tat, a través del Consell Comar-
cal, sufragarà la meitat 
del cost del menú.  
És per això que 
en 1.131 casos, 
l’Ajuntament com-
plementarà l’ajut 
fins al 70%, 90% o 
100% , destinant a 
aquesta finalitat prop 
de 300.000 euros. 

Secundària
Aquest curs, per primer cop, 

s’han atorgat beques de men-
jador a alumnes de secundària. 
Enguany són prop d’un centenar 
els infants i joves que accedei-
xen a aquest suport, concedit bé 
per la Generalitat o bé per l’Ajun-
tament i Creu Roja. En els casos 
de centres amb menjador o can-
tina, els alumnes s’hi queden a 
dinar. Si no es disposa d’aquest 
espai, la beca es vehicula a tra-
vés de targetes d’alimentació. 7 L’Ajuntament complementa 1.131 de les 2.261 beques menjador

Inscripcions a les escoles 
participants o abans del 

10 de desembre a:
 www.sabadell.cat/educacio

Els ajuts prote-
geixen els infants 
i  joves i contribu-
eixen a la igualtat 

d’oportunitats
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Més de 45 espectacles entre gener 
i juny als teatres municipals

Grans noms del món de l’espectacle combinen la seva presència amb espectacles alternatius i nous formats

n n  El crèdit, el ballet del Tren-
canous i l’òpera Turandot són 
tres dels grans títols a destacar 
d’aquesta propera temporada, 
que compta amb una progra-
mació de qualitat, a bon preu i 
adreçada a tots els públics als 
espais escènics municipals com 
són: La Faràndula, el Teatre Prin-
cipal, L’Estruch i LaSala Miguel 
Hernández. 

La dansa clàssica arribarà de 
la mà del Ballet Nacional de Mos-

cú amb la seva posada en escena 
d’El Trencanous de Txaikovsky el 
mes de gener a La Faràndula.

Entre els espectacles teatrals 
destacats al Teatre Principal hi ha 
l’obra El crèdit de Jordi Galceran 
amb en Jordi Boixaderas i Jordi 
Bosch; Juan Echanove i Maria 
Galiana protagonitzen Conver-
saciones con mamá; i la Cia T 
de Teatre porta a escena Dones 
com jo amb autoria i direcció del 
Pau Miró; i sota la direcció del 

Josep M. Mestres M.A.R.I.L.U.L.A, 
interpretada per la Mònica Glaen-
zel.

La música hi té també un pa-
per important. Els Amics de l’Òpe-
ra oferiran la magnífica òpera Tu-
randot de Puccini i la Italiana in 
Algeri de G. Rossini. D’altra ban-
da, la música simfònica comença 
amb el concert tradicional de Na-
dal: el Festival de valsos i danses 
i dues obres cabdals: La creació 
de Haydn i la Simfònia del Nou 

Sabadell commemora el Dia Internacional contra la 
Violència i el Maltractament a les dones

Les espelmes recorden les víctimes

n  n  Cada 25 de novembre, la ciu-
tat porta a terme un munt d’ac-
tivitats en contra de la violència 
masclista. L’objectiu és prendre 
consciència sobre les relacions 
desiguals i la violència de gènere 
entre els joves amb l’ús de les no-
ves tecnologies i el tràfic de do-
nes per la seva explotació sexual. 

Sabadell ofereix un ampli 
programa d’activitats per lluitar 
des de totes les vessants contra 
aquest fet que vulnera la llibertat 
i els drets bàsics de les dones. 
L’acte central es va realitzar el 
mateix 25 de novembre, a 2/4 
de 8 del vespre, a la plaça del Dr. 
Robert, amb l’encesa d’espelmes, 

minut de silenci, lectura del ma-
nifest i actuació musical a càrrec 
de la coral Tons & Sons Terrassa 
Gospel.7

Món de Dvoräk, així com un con-
cert dedicat a les músiques im-
mortals del cinema.

La música de cambra posarà 
la seva pinzellada al Teatre Prin-
cipal de la mà, entre d’altres, del  
Quixote Quartet, Arnau Tomàs o 
el Fernando Arias.

Estruch
L’Estruch continua treballant 

per a tots els públics amb una 
programació eclèctica, actual 
i innovadora amb circ, música, 
dansa, imatge amb moltes de 
companyies residents en aquest 
equipament. 

Programació familiar
Pel que fa a  la programació 

familiar LaSala Miguel Hernán-
dez proposa un total de 12 es-
pectacles dels quals destaca 
la presència  d’Alicia al País de 
la Maravelles, de la companyia 
de dansa de Thomas Noone, 
Rhum l’homenatge del món de 
circ,  Tortell Poltrona amb el seu 
espectacle Poltrona Circus a La 
Faràndula i Tripula de la  Cia Far-
rés Brothers a l’Estruch. Joventut 
de la Faràndula continuarà també 
present a la programació familiar 
amb El món del màgic d’Oz i El 
conte de Hansel i Gretel, estrena 
de la temporada.  7

Més informació 
 www.sabadell.cat/dretscivils

 www.sabadell.cat/dona

Cultura. Totes les expressions artístiques tenen cabuda als equipaments municipals  
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L’Estruch, un dels principals centres 
de les arts del circ a Catalunya

La instal·lació del circ la Vela és al pati de l’Estruch, al c. de Sant Isidre, 140, de la ciutat

n n  El Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
ha escollit l’Estruch com a entitat 
que gestionarà el Centre de Cre-
ació i Producció de Circ gràcies a 
la llarga experiència de l’Estruch 
en aquest sector. Així, l’Estruch 
oferirà permanentment un espai 
pluridisciplinari en arts escèni-
ques que permetrà que artistes 
d’arreu facin estada a la ciutat, 
presentin els seus treballs, i que 
hi hagi un projecte educatiu per 
acostar el món del circ als infants 
i joves de la ciutat. 

 
La Vela

 Es tracta d’una carpa de 
12,40m d’alçada, 28m de diàme-
tre i 615 m2 amb un aforament 
màxim de 500 localitats repar-
tides en 3 graderies a l’entorn 
d’una pista central de 10m de 
diàmetre. L’amplada total de l’es-
tructura, incloent els tensors i les 
sortides d’emergència, és d’apro-
ximadament 36m de diàmetre. 

Cultura. La instal·lació permament del Centre de Creació i Producció de Circ La Vela al 
pati de l’Estruch fa de Sabadell una ciutat referent de circ

SABADELL  ACTIU

Tota la informació
de l’Estruch, al dia, a:

  http://www.lestruch.cat/

 
 L’Estruch

 L’Estruch és un centre cul-
tural municipal inaugurat l’any 
1995.  Està dedicat a la produc-
ció, la difusió i la formació artís-

tica contemporània i centrat en 
les arts en viu: el teatre, la dansa, 
el circ, la música, la imatge i les 
arts visuals i performàtiques. 
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Deportes. Las obras en la Planada - Can Deu, ya en marcha, 
completarán la implantación de césped en todos los campos  

n n  A la renovación de los cam-
pos de fútbol de la Roureda y 
Torre-romeu, que ha incluido la 
colocación de césped artificial, se 
ha sumado la mejora del campo 
de Can Puiggener, que ha estre-
nado temporada con nuevo ter-
reno de juego. De esta manera 
son tres los campos finalizados 
dentro de un proyecto que con-
templaba la reforma de cuatro 
instalaciones. Roureda, Torre-
romeu y Can Puiggener están 
terminadas. Mientras, el campo 
de la Planada - Can Deu ha em-

n n  Con el objetivo de fomentar 
una educación en valores y  si-
guiendo las directrices del Con-
sell Català de l’Esport, el Consell 
Esportiu Vallès Occidental Sa-
badell ha puesto en marcha este 
curso la campaña “Jugar net és 
guanyar”. Con esta acción, se 
quieren potenciar valores asoci-
ados al deporte como la amistad, 
el respeto y el espíritu deportivo, 
fomentándolos sobre todo entre 
los niños y jóvenes que participan 
en las actividades y ligas del Con-
sell y a la vez difundiéndolos entre 
el conjunto de la ciudadanía. 

La campaña se basa en la di-
fusión de valores a través de 15 
acciones imprescindibles para 
conseguir que jugar limpio signifi-
que también ganar, independien-
temente del resultado final que 
refleje el marcador. Asimismo, la 
campaña incluirá la entrega del 
nuevo Trofeo Esportivitat, que se 
decidirá entre los equipos parti-
cipantes en las ligas del Consell 
a partir de los informes que los 
árbitros realicen después de los 
partidos sobre el comportamien-
to de los equipos y para los cuales 
se han establecido unos baremos 
de puntuación.7

Más información en:
consellsabadell.cat

El campo de Can Puiggener ha mejorado las condiciones para la práctica deportiva

El teniente de alcalde Josep Ayuso y los presidentes de la UD La Planada y At. Can Deu en el campo de la Planada

El campo de Can Puiggener 
estrena césped artificial 

Nueva campaña 
para promover 
el juego limpio y 
la deportividad 

La campaña incluye la difusión de 
material informativo

pezado las obras de reforma, que 
también prevén la colocación de 
césped artificial para mejorar las 
condiciones del equipamiento 
para la práctica deportiva.  Con 
la renovación del campo de Can 
Deu se completará asimismo la 
implantación de césped en to-
dos los campos municipales de 
la ciudad. 

Otras mejoras
Con los proyectos en Roure-

da, Torre-romeu, Can Puiggener 
y Can Deu también se unifican 

las dimensiones de todos los 
equipamientos, que dispondrán 
de campos de 100 x 60 metros. 
Las obras incluyen asimismo 
otras acciones en las instalacio-
nes deportivas, entre las cuales, 
la mejora del sistema de riego, 
del perímetro, de la iluminación y 
del equipamiento deportivo. Con 
estas actuaciones se da conti-
nuidad al importante proceso de 
renovación del conjunto de cam-
pos de fútbol de Sabadell que se 
ha impulsado los últimos años en 
la ciudad. 7
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NOTÍCIES DEL PLE

n n  El Ple d’octubre va aprovar 
inicialment la proposta d’orde-
nances fiscals i reguladores de 
preus públics per al 2015. El 
punt es va aprovar per majoria 
amb els vots a favor de PSC, el 
vot en contra d’ICV i l’abstenció 
de CiU, PP, ES i EUiA. La pro-
posta busca promoure un siste-
ma tributari just i general, però 
basat en la capacitat econòmica 
dels ciutadans i ciutadanes. Per 
aquest motiu, es potencia la tari-
fació social i un important conjunt 
de beneficis fiscals. Es tracta, així 
mateix, d’un sistema tributari que 
cerca atendre finalitats socials 
i la defensa de drets, entre els 
quals el dret a l’habitatge. Sota 
aquestes premisses, la proposta 
arriba marcada per la renovació 
de l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació de tributs 
municipals i per la nova taxa per 
habitatges buits. S’hi incorpora, 
també, l’exempció de la plusvàlua 
en cas de pèrdua de l’habitatge 
habitual per desnonament o da-
ció en pagament, que s’ha pogut 
implementar en haver aconseguit 
que el marc legal estatal vigent 
en aquest àmbit es modifiqués. 

El Ple d’octubre aprova inicialment 
les ordenances fiscals per al 2015
Ple. La sessió del mes de novembre aprova de forma inicial l’Ordenança reguladora del 
procediment sobre verificació d’habitatges buits 

Imatge del Ple del novembre, que va aprovar l’Ordenança sobre verificació d’habitatges buits

L’Ajuntament té previst, així ma-
teix, atorgar ajuts a les famílies 
que hagin perdut l’habitatge ha-
bitual, però que no es puguin aco-
llir a l’exempció per no complir-ne 
totalment els requisits.

Pel que fa a les modificacions, 
les ordenances proposen un in-
crement moderat d’un 1%  en 
determinats tributs per al 2015, 
que s’aplicarà per exemple a l’IAE, 
l’ICIO o la taxa de guals. Això no 
obstant, no afectarà tots els tri-
buts. De fet, més d’un 40% del 
sistema tributari municipal no es 
veu incrementat i fins i tot alguna 
tarifa baixa.

VIMUSA
La sessió plenària també va 

aprovar el Pla de Viabilitat de 
l’empresa municipal VIMUSA, 
que es va aprovar per majoria 
amb els vots a favor de tots els 
grups, excepte Entesa per Saba-
dell, que s’hi va abstenir. Així ma-
teix, el Ple va acordar el Contrac-
te Programa entre l’Ajuntament 
i VIMUSA 2015-2017, que ha 
de permetre la continuïtat dels 
serveis de caràcter social que 
l’empresa municipal presta per 

encàrrec de l’Ajuntament. El Con-
tracte Programa es va aprovar per 
majoria amb els vots a favor de 
PSC, CiU, PP i ICV. Els grups d’ES 
i d’EUiA s’hi van abstenir.

D’altra banda, durant el Ple 
va prendre possessió del càrrec 
el nou regidor del PSC, Roberto 
Abril.

Mocions
La sessió va donar llum verda 

per majoria a una proposició d’ES 
que demana tramitar la nul·litat de 
la llicència d’enderroc parcial del 
conjunt del Despatx Coromines, 
amb els vots a favor de CiU, ES, 
ICV i EUiA i l’abstenció del PSC 
i PP. El Ple també va aprovar per 
majoria una proposició d’ES, ICV 
i EUiA a favor de fer viable el so-
terrament dels FGC fins passat el 
passeig de Can Feu. La moció va 
rebre el vot favorable de tots els 
grups municipals, excepte CiU 
que s’hi va abstenir. 7

Els acords de les 
proposicions es poden 

consultar a:
www.sabadell.cat

Mesures perquè els pisos 
buits entrin al mercat

n n   L’aprovació inicial de l’Or-
denança municipal del procedi-
ment sobre verificació d’habitat-
ges buits va ser un dels punts 
del Ple del novembre.  Així ma-
teix, a l’inici del Ple, l’alcalde va 
informar que el regidor Carles 
Marlés deixava el grup municipal 
d’ICV i ha passat a ser regidor 
no adscrit. 

Pel que fa a l’Ordenança, té 
com a objectiu promoure la mo-
bilització de l’habitatge buit al 
mercat. La proposta es va apro-
var per majoria amb els vots a 
favor del PSC, ES, EUiA, ICV i 
els dos regidors no adscrits, An-
tonio Vega i Carles Marlés. CiU i 
PP s’hi van abstenir. 

Amb la normativa, es regula 
la tramitació per verificar si un 
habitatge es pot considerar buit 
(que roman desocupat perma-
nentment sense causa justifica-
da per més de dos anys). En cas 
de resolució ferma conforme 
està buit, es preveu cobrar la 
taxa sobre habitatges desocu-
pats, inclosa a les Ordenances 
Fiscals aprovades inicialment 
al Ple d’octubre. Així mateix, es 
podrien imposar multes coerci-
tives, només si el propietari no 
atén els requeriments per mobi-
litzar l’habitatge en qüestió. 

D’altra banda, el Ple va apro-
var per majoria la proposició del 
PSC, ICV i EUiA sobre el servei 
d’ambulàncies. La proposta es 
va aprovar amb els vots a favor 
dels grups proposants, el PP, ES 
i els regidors no adscrits. CiU s’hi 
va abstenir. 

A més, es va aprovar per 
unanimitat una proposició d’ES 
per elaborar un Pla Municipal de 
Gestió de Residus. 7
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SABADELL A MÀ

SEGURETAT I URGÈNCIES TEATRES

EQUIPAMENTS CULTURALS I CENTRES RELACIONALS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

ATENCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA

SERVEIS MUNICIPALS

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Emergències  112
Urgències Mèdiques i Sanitat Respon  061
Bombers de Sabadell  93 726 00 80
CUAP Sant Fèlix (atenció continuada)  93 728 44 59
Hospital Taulí  93 723 10 10
Mossos d’Esquadra. Informació  93 720 20 00
Mossos d’Esquadra. Urgències  088
Policia Municipal. Informació  93 745 32 61
Policia Municipal. Urgències  900 112 092
Policia Nacional. Informació  091
Taxis Catalunya  93 716 62 62
Taxis Sabadell  93 727 48 48

LASALA Miguel Hernández 93 723 28 33
Teatre del Sol 93 727 02 44
Teatre El Ciervo 93 710 00 03
Teatre de Ca l’Estruch 93 717 25 71
Teatre la Faràndula 93 745 75 60
Teatre Principal 93 725 37 92
Teatre Sant Vicenç 93 717 94 01

Arxiu Històric de Sabadell 93 726 87 77
Biblioteca de Can Puiggener 93 716 51 50
Biblioteca de la Serra 93 726 34 68
Biblioteca de Ponent 93 717 39 74
Biblioteca del Nord 93 724 64 01
Biblioteca del Sud 93 720 51 74
Biblioteca dels Safareigs 93 717 53 43
Biblioteca Vapor Badia 93 745 17 03
Casal Pere Quart 93 726 84 78
Centre Cívic de Ca n’Oriac 93 72314 95
Centre Cívic de Can Deu 93 716 97 52
Centre Cívic de Can Llong - Castellarnau 93 746 25 18
Centre Cívic de Can Puiggener 93 723 78 09
Centre Cívic de Can Rull 93 723 66 00
Centre Cívic de Gràcia 93 710 90 60
Centre Cívic de la Concòrdia 93 723 11 99
Centre Cívic de la Creu Alta - Cal Balsach 93 724 77 27
Centre Cívic de la Creu de Barberà 93 711 68 57
Centre Cívic de Sant Oleguer 93 712 00 00
Centre Cívic de Torre-romeu 93 727 10 83
Centre Cívic del Poblenou 93 727 22 79
Espai Alexandra 93 716 02 20
Espai Mercat de Sant Joan 93 725 96 64
Espai Parc Central 93 745 31 69
Espai Sant Oleguer 93 710 11 01
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 93 726 17 69
Museu d’Art de Sabadell (MAS) 93 725 77 47
Museu de la Vida del Camp 93 716 47 81
Museu del Gas 93 412 96 40
Museu d’Història de Sabadell (MHS) 93 727 85 55

Complex Esportiu Sant Oleguer 93 725 99 79
Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud 93 711 66 51
Gimnàs Municipal de Sabadell 93 725 69 08
Gimnàs Municipal i piscina de Cal Marcet 93 726 30 50
La Bassa - Parc Recreatiu de Sabadell 93 725 99 79
Pavelló Municipal d’Esports 93 726 17 25
Pavelló Municipal de Gràcia 93 711 20 54
Pavelló Municipal del Nord 93 724 36 63
Pavelló Municipal Cal Balsach 93 723 60 53
Piscines Municipals Joan Serra 93 712 23 68
Piscina Municipal de Campoamor 93 711 66 51
Piscina Municipal del Parc del Nord 93 716 59 06
Piscina Municipal Olímpia 93 717 88 50
Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya 93 748 42 66
Poliesportiu Municipal Olímpia 93 717 88 50

CAP Ca n’Oriac 93 723 37 13
CAP Can Rull 93 724 79 20
CAP Centre 93 725 65 85
CAP Concòrdia 93 713 64 20
CAP Creu Alta 93 723 70 14
CAP Creu de Barberà 93 710 07 34
CAP Gràcia 93 746 60 87
CAP II Sant Fèlix 93 712 29 59
CAP La Serra 93 715 55 34
CAP Merinals 93 745 73 90
CAP Nord 93 724 71 50
CAP Poblenou 93 726 94 15
CAP Sant Oleguer 93 746 41 81
CAP Sud 93 720 50 86

Ajuntament 93 745 31 00
Agència Tributària 93 745 32 79
Centre d’Atenció a la Dona 93 724 61 67
Fira Sabadell 93 748 60 00
Oficina d’objectes perduts 93 745 32 60
Programa de la Gent Gran 93 745 31 44
Programa de Voluntariat. SABADELL SUMA 93 745 31 84
Promoció Econòmica 93 745 31 61
Ràdio Sabadell 93 745 19 60
Regidoria de Comerç, Consum i Turisme 93 745 31 66
Regidoria de Cultura 93 745 31 50
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania 93 745 19 53
Regidoria d’Educació 93 745 33 00
Regidoria d’Espai Públic 93 745 32 62
Regidoria d’Esports 93 745 31 50
Regidoria de Salut 93 745 31 45
Regidoria de Serveis Socials 93 745 31 46
Regidoria de Relacions Ciutadanes 93 745 31 84
Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes 93 745 33 13
Regidoria d’Urbanisme 93 745 31 86
Sabadell Atenció Jove (SAJ) 93 745 33 01
Servei de Mediació Comunitària  93 745 31 84

Sabadell Atenció Ciutadana 010
SAC des de mòbil o de fora de Sabadell 93 745 31 10
Síndic de Greuges 93 726 42 11
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SABADELL  ACTIU

arts escèniques

arts escèniques

1, 4, 10 i 11 de gener, 18 h
Teatre La Faràndula
ELS PASTORETS, 
de Josep M. Folch i Torres
Joventut de la Faràndula. Albert 
González, director

18 de gener, 18 h
Teatre La Faràndula
EL TRENCANOUS, 
de Piotr Ilitx Txaikovski - Ivanov
Ballet Nacional Ucranià d’Odessa

25 de gener, 18 h
Teatre Principal
CONVERSACIONES CON MAMÁ, 
de Santiago Carlos Oves
Amb María Galiana i Juan Echanove

31 de gener, 20 h
1 de febrer, 18 h
Teatre La Faràndula
POLTRONA CIRCUS
Circ Cric. Tortell Poltrona 
(Més de 3 anys)
Organització: LaSala Miguel 
Hernández

15 de febrer, 18 h
Teatre Principal
DONES COM JO, de Pau Miró
Amb T de Teatre

28 de febrer, 18 h
1, 7, 8, 14 i 15 de març, 18 h
Teatre La Faràndula
EL MÓN DEL MÀGIC D’OZ
Joventut de la Faràndula

29 de març, 18 h
Teatre Principal
EL CRÈDIT, de Jordi Galceran
Amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch 
Direcció: Sergi Belbel

25 d’abril, 21 h
Teatre Principal
GALA DE DANSA CLÀSSICA

16, 17, 23 i 24 de maig, 18 h
Teatre La Faràndula
EL CONTE DE HANSEL & GRETEL
Joventut de la Faràndula

23 de maig, 21 h
Teatre Principal
M.A.R.I.L.U.L.A, 
de Lena Kitsopoulou
Amb Mònica Glaenzel 
Direcció: Josep M. Mestres

T E M P O R A DA
GENER I JUNY

2015
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SABADELL  ACTIU

música música
3 de gener, 21 h
4 de gener, 11.30 h
Teatre La Faràndula
FESTIVAL DE VALSOS I DANSES
Orquestra Simfònica del Vallès 
Rubén Gimeno, director

23 de gener, 21 h
Teatre Principal
Música de Cambra
QUARTET DE CORDA I CLARINET
SOLISTES DE L’OSV
Obres de Mozart i Jordi Cervelló, 
Bela Kovaks, Louis Spohr

6 de febrer,  21 h
Teatre Principal
Música de Cambra
ARNAU TOMÀS, VIOLONCEL
Obres de J. S. Bach

18 i 20 de febrer, 21 h
22 de febrer, 18 h
Teatre La Faràndula
L’ITALIANA IN ALGERI
Associació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell

1 de març, 18, h
Teatre Principal
Música de Cobla
LES EMOCIONS DE LA MÚSICA

13 de març, 21 h
Teatre Principal
Cicle de Música de Cambra
QVIXOTE QUARTET
Obres de  F.J. Haydn, Arvo Pärt,
B. Britten i L. Janacek

20 de març, 21 h
Teatre La Faràndula
LA CREACIÓ DE HAYDN
Cor de cambra del Palau de la 
Música Catalana. 
Director del cor: Josep Vila i Casañas
Orquestra Simfònica del Vallès

10 d’abril, 21 h
Teatre Principal
IMMORTALS DEL CINEMA 
Orquestra Simfònica del Vallès

17 d’abril, 21 h
Teatre Principal
Cicle de Música de Cambra
FERNANDO ARIAS, VIOLONCEL
LUIS DEL VALLE, PIANO
Obres de  Gaspar Cassadó, A. 
Scriabin i R. Schumann,
D. Xostakóvitx i F. Chopin 

22 i 24 d’abril, 21 h
26 d’abril, 18 h
Teatre La Faràndula
TURANDOT, de G. Puccini
Associació d’Amics de l’Òpera

7 i 8 de maig, 19 h
Teatre La Faràndula
XXXIV TROBADA DE CORALS 
INFANTILS

15 de maig, 21 h
Teatre Principal
Cicle de Música de Cambra
GUANYADORS DEL CONCURS DE 
CAPELLADES

29 de maig, 21 h
Teatre La Faràndula
SIMFONIA DEL NOU MÓN,  d’A. 
Dvoràk
DOBLE CONCERT PER A VIOLÍ I 
VIOLONCEL, op. 102 de J. Brahms. 
Abel Tomàs, violí i Arnau Tomàs, 
violoncel
Orquestra Simfònica del Vallès
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SABADELL  ACTIU

8 de març, 12 i 18 h
L’Estruch
Teatre
TRIPULA. Farrés Brothers i Cia. 
(Més de 6 anys)
Organització: LaSala Miguel Hernández

15 de març, 18 h
LaSala Miguel Hernández
Titelles
EL MOLINET MÀGIC
Engruna Teatre. (De 3 a 8 anys)

21 de març, 20 h
22 de març, 18 h
LaSala Miguel Hernández
Teatre
ON TENS EL TEMPS?
Companyia Anna Roca
(Més de 8 anys)

12 d’abril, 18 h
LaSala Miguel Hernández
Dansa-multimèdia
SACRÉE PLANÈTE (Planeta sagrat)
Compagnie Portes Sud 
(Més de 8 anys)

26 d’abril, 10, 11 i 12 h
LaSala Miguel Hernández
Dansa- instal·lació interactiva
PLANETA KA. Imaginart 
(D’1 a 3 anys)

10 de maig, 18 h
LaSala Miguel Hernández
Clown
RHUM
Joan Montanyès, Martí Torras 
i Jordi Martínez 

16, 17, 23 i 24 de maig, 18 h
Teatre La Faràndula
EL CONTE DE HANSEL & GRETEL
Joventut de La Faràndula

familiar
1, 4, 10 i 11 de gener, 18 h
Teatre La Faràndula
ELS PASTORETS, de Josep M. 
Folch i Torres
Joventut de la Faràndula
Albert González, director
                                                           
18 de gener, 12 i 18 h
LaSala Miguel Hernàndez
Dansa-Teatre
LA LLUNA EN UN POT
Cia. La Petita Malumaluga 
(D’1 a 5 anys)

31 de gener, 20 h
1 de febrer, 18 h
Teatre La Faràndula
Circ
POLTRONA CIRCUS
Circ Cric
(Més de 3 anys)
Organització: LaSala Miguel 
Hernández

8 de febrer, 18 h
LaSala Miguel Hernández
Teatre-multimèdia
LA NENA QUE VIVIA EN UNA 
CAPSA DE SABATES
Zum-zum Teatre
(de 2 a 6 anys) 

22 de febrer, 18 h
LaSala Miguel Hernández
Dansa
ALÍCIA
Thomas Noone Dance 
(Més de 5 anys)

28 de febrer, 18 h
1, 7, 8, 14 i 15 de març, 18 h
Teatre La Faràndula
EL MÓN DEL MÀGIC D’OZ
Joventut de La Faràndula

1 de març, 12 i 18 h
LaSala Miguel Hernández
Titelles
EN JAN TOTLIFAN
L’Estaquirot Teatre 
(De 2 a 6 anys)
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EnTESA PER 
SAbADEll

MATIES
SERRACANT

VIRGINIA 
DOMÍNGUEZ

(*) Els articles publicats en aquestes pàgines expressen, exclusivament, l'opinió del grup que els signa

JUAN MIGUEL
MENA

MARISOL
MARTÍNEZ

ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

PACO BUSTOS, ACUSAT... i continua de regidor!  www.entesa.org

AuRELIO
CALVO

www.iniciativa.cat/sabadell
gmicv@ajsabadell.cat  
Tel. 93 745 32 41

ICV Sabadell

El PSC i l’alcalde tenen 
encara avui un regidor 

acusat en ferm i pendent de 
judici, Paco Bustos, i un regidor 
imputat, Joan Manau, pel Cas 
Mercuri. Tots dos segueixen 
cobrant cada mes de l’erari 
públic sense tenir cap tasca as-

signada, desoint les contínues 
peticions de dimissió fetes des 
de l’Entesa per Sabadell, altres 
grups de l’oposició i la Plata-
forma Sabadell Lliure de Cor-
rupció. L’alcalde s’excusa en un 
repetitiu discurs que apel·la a la 
presumpció d’innocència per no 

moure fitxa, i el PSC incompleix 
els seus propis estatuts i codi 
ètic. 
No actuar contra la corrupció 
és convertir-se en còmplice. Per 
dignitat i per responsabilitat exi-
gim: Prou impunitat! Fora acu-
sats i imputats de l’Ajuntament! 

Des de l’Entesa per Sabadell 
treballem dia a dia per la re-
generació democràtica. Una 
tasca prioritària per recuperar 
la credibilitat política i fer front 
als reptes socials de la ciutat. 
Prou corrupció! Ni a Sabadell 
ni enlloc!

Aquesta ciutat té un cos de 
policia municipal format per 

grans professionals. Un equip 
que hauria de comptar amb la mi-
llor gestió, però a Sabadell no és 
així. Per començar, perquè el seu 
cap està imputat pel Cas Mercuri. 

Des d’Esquerra Unida i Alter-
nativa creiem que davant d’una 
circumstància com aquesta  

ICV i EUiA hem tornat a 
exigir la dimissió del regi-

dor socialista Paco Bustos, en-
causat per la peça Montcada del 
cas Mercuri, davant la passivitat 
del govern. Un govern feble, sen-
se projecte de ciutat, immers en 
baralles internes i que no és ca-
paç de ser ferm amb un dels seus 
membres encausat per corrupció, 
tot i que el codi ètic del PSC recull 

s’haurien de prendre les mesu-
res que hem exigit al govern de 
Sabadell: apartar-lo de les seves 
funcions fins que tot quedi acla-
rit. Però l’actual gestió de la ciutat 
en mans del PSC es nega a com-
plir amb un principi elemental de 
garanties democràtiques. 

És normal que hi hagi mol-
tes persones indignades amb 

que els càrrecs en aquesta situ-
ació hauran de dimitir. Si Bustos 
no dimiteix per pròpia voluntat, 
l’alcalde Joan Carles Sánchez i el 
PSC l’haurien d’expulsar del grup 
municipal socialista. Només han 
d’aplicar el seu propi codi ètic. 

 També segueix mantenint 
la seva acta de regidor l’imputat 
Joan Manau i continua com a cap 
de la Policia local el també impu-

aquestes maneres. El govern 
té pendent posar en marxa una 
Comissió d’Informació sobre la 
gestió de la policia, però no ho 
fa, desobeint el manament del 
Ple municipal i deixant moltes 
coses a les fosques. Per exem-
ple, per què cada grua que surt 
al carrer ha d’imposar diàriament 
un mínim de multes o l’empresa 

tat José Miguel Duran. Tot i les 
reiterades peticions de l’oposició 
i del mandat del Ple municipal 
d’apartar les persones imputa-
des dels seus càrrecs electes i 
de confiança, el PSC de Saba-
dell no ha fet cap gest en aquest 
sentit. Fins ara cap de les perso-
nes imputades que han deixat el 
seu càrrec ho ha fet com a con-
seqüència de la intervenció de 

que té la concessió pot ser pena-
litzada? Cal saber si és cert que 
hi ha persones a qui es retiren les 
multes. Si els radars de la ciutat 
vetllen per la nostra seguretat o 
estan situats en llocs on no tenen 
aquesta funció però resulten molt 
rendibles als calaixos del govern. 
Cal posar en pràctica, finalment, 
la necessària transparència que 
la ciutat necessita i que avui se 
li nega. 

Sánchez o del PSC. Un cop més 
la pressió ciutadana i de l’oposició 
seran cabdals si volem canvis. 

 Per la nostra banda seguirem 
treballant per regenerar la vida 
democràtica de la ciutat, tal com 
vam fer en portar la documenta-
ció a la Fiscalia Anticorrupció que 
va donar lloc al cas Mercuri.

COM ES GESTIONA LA POLICIA MUNICIPAL?

Més informació a: 
iniciativa.cat/sabadell/news/50810

FORA IMPUTATS (I ENCAUSATS) DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL
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JOSEP AYUSO IMPULSA EL PROGRAMA 
«DIGUES LA TEVA» PER ESCOLTAR TOThOM

www.ciu.cat/sabadell
ciusbd@gmail.com

Amb l’objectiu que tothom 
pugui aportar idees o reflexi-

ons sobre la ciutat, el primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament i candidat 
del PSC a l’alcaldia, Josep Ayuso, 
ha posat en marxa el programa 
participatiu «Digues la teva». Tal 
com diu el candidat, «vull escoltar la 
veu de tothom a l’hora de dissenyar 
el futur de Sabadell. Vull sumar i per 
sumar cal tenir en compte totes les 
opinions».Hi podeu participar de di-
ferents maneres: 
.- Prenent part a les TROBADES 

Sembla que, per fi, després 
de més de catorze anys de 

remodelacions contínues a un dels 
principals carrers comercials de la 
ciutat, les eternes obres del Passeig 
han conclòs. 

Però en el lloc d’enyorança de 
molts dels sabadellencs, l’antic Pas-
seig, s’hi ha construït una nova via 

El Govern local, com de costum 
en el darrers anys, continua 

augmentant la pressió fiscal als ciu-
tadans de Sabadell amb una pujada 
lineal de l’1% dels impostos, de les ta-
xes i dels preus públics. Ja comença 
a ser hora que el consistori realitzi un 
canvi de tendència quant a la política 
fiscal municipal. Ens trobem en un 

L’ETERN I CAR PASSEIG ÉS L’HORA D’UNA REBAIXA FISCAL
sense cap mena d’harmonia amb 
la resta del nucli antic de la ciutat. 
En comptes de potenciar un dels 
pocs indrets més emblemàtics de 
la ciutat, el Govern aposta per un 
element artístic que acabarà de 
trencar l’encant del nucli vell i que, 
a més, ens costarà a tots més de 
360.000 euros.

punt que s’ha de començar a compen-
sar els ciutadans per l’esforç realitzat 
en els moments més durs i disminuir la 
càrrega fiscal que suporten a escala lo-
cal.  Per això, no serà el PP qui doni su-
port a la proposta del govern socialista, 
que pretén seguir collant la ciutadania, 
per a l’aprovació de les ordenances, si 
no presenta canvis significatius.

Àngel Guimerà, 1, 3º   ·   Tel. 93 727 32 87   ·   www.ppsabadell.com

AMB EL CANDIDAT que cada 
segon dijous de mes tenen lloc a 
la seu de l’Agrupació. Cal confirmar 
l’assistència al tel. 93 711 73 52 o 
a  sabadell@socialistes.cat.
.- Dipositant aportacions a l’URNA 
de «Digues la teva», ubicada a la seu 
de l’Agrupació i que anirà visitant els 
barris de la ciutat. 
.- Per INTERNET, al lloc web 
www.josepayuso.cat. Allà trobareu 
un formulari i també les notícies i 
reflexions del candidat.
Perquè la teva opinió és important!



de Sabadell

El Comerç 

sona bé

Amb la col·laboració de:
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