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L’Ajuntament rendeix comptes als barris

Nova gran àrea de jocs infantils al Parc Central
El Parc Central del Vallès ha estrenat una nova gran àrea de jocs
infantils. Amb prop de 1.450 m2,
el nou espai s’ubica en una zona
allunyada de la circulació. En la
seva construcció s’han invertit
més de 130.000 €.
Equipada amb jocs i aparells molt
diversos i adreçats a nens i nenes
de diferents edats, l’àrea té 4 zones
diferenciades però relacionades
entre si, que permeten passar d’activitats més estàtiques a d’altres
amb més moviment o a l’inrevés.
Així mateix, compta amb jocs adaptats per a infants amb mobilitat reduïda.

Aquesta ha estat la primera
d’una nova generació d’àrees
de joc infantil a Sabadell, caracteritzades per ser més inclusives i més dinàmiques.

Remodelació de la plaça de Picasso
L’actuació ha inclòs la millora del paviment, la retirada d’arbrat en mal estat i la plantació de nous exemplars i de nova vegetació. També s’ha retirat mobiliari urbà obsolet i s’hi han instal·lat taules de pícnic i cadires. Les
millores han reforçat la plaça com a espai de trobada i lleure al barri.

Reforma del Mercat
de Campoamor
Al febrer s’aprovaran les bases
per al concurs de projectes per
a la reforma del Mercat de Campoamor i els seus entorns. L’objectiu és fer possible un mercat
innovador, basat en l’intercanvi
de productes de proximitat i que
es pugui consolidar com a motor
comercial i d’activitat econòmica però també, i sobretot, com a
nou espai de centralitat i de cohesió al barri. El nou mercat serà,
així mateix, un espai ambientalment sostenible.

Actuacions al territori

MOBILITAT MÉS SEGURA AL C. D’ARIBAU
Les obres elevaran diverses cruïlles entre Aribau i els carrers que el travessen. L’actuació busca reduir la velocitat dels vehicles, prevenint comportaments incívics i facilitar una mobilitat més segura per als vianants.

ESPAI JOVE
Tens entre 12 i 18 anys?
Al Centre Cívic de la Creu de Barberà
(pl. de Castelao) hi ha un Espai Jove
amb activitats, cursos i tallers programats especialment per a tu.

Es renova la
jardineria de la
rotonda del c. de
Goya

2018

7.094
joves participants

La nova vegetació de la rotonda del
carrer de Goya amb Leonardo da
Vinci embelleix l’espai i té un manteniment sostenible, amb un consum d’aigua molt baix. En la millora
s’han invertit prop de 6.000 €.
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Acorda dia i punt de recollida
(Servei de dilluns a dissabte)
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Truca al telèfon GRATUÏT del servei GRATUÏT
de recollida de mobles i estris vells:
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La recollida de mobles és GRATUÏTA
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Si truques pots arribar a
bonificar un 5% de la taxa de
residus. Informa’t!

Prioritat a les persones
ACCIONS SOCIALS I EDUCATIVES PER A INFANTS,
JOVES I FAMÍLIES AL DISTRICTE 6
>> Gratuït per a les famílies:
> Activitats de coral i teatre a les escoles de primària
públiques
> Cursos de natació en horari lectiu perquè els infants
aprenguin a nedar

>> 50.500 € en beques als centres públics de
la zona sud per garantir que l’alumnat tingui el
material i llibres de text necessaris (curs 17-18)
>> S’ha pintat l’Escola Espronceda

> Casal de Nadal a la Ludoteca Margarida Bedós per a
infants en situació desafavorida

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

> Alumnat de les escoles Espronceda i La Romànica al
programa LECXIT per a la millora de la comprensió lectora, amb suport de persones voluntàries

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

> Auxiliar d’anglès nadiu als instituts Ribot i Serra i Les
Termes per reforçar l’aprenentatge de l’idioma
Intensiu d’anglès a l’estiu per a alumnes de batxillerat
> Alumnat dels instituts al Campus Ítaca de la UAB per
apropar-se al món universitari
> Tallers sobre estils de vida saludable per a infants i
joves

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

> Pati Obert a l’Escola Espronceda les tardes entre abril
i setembre perquè infants i adolescents hi puguin jugar

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL
El servei, ubicat al Centre Cívic de la Creu de Barberà, s’adreça als
veïns i veïnes d’aquest barri, de Campoamor, Espronceda i Les Termes. El dispositiu atén les persones de la zona que busquen feina
i alhora detecta les necessitats de personal de les empreses.
Any 2018
315 persones ateses

41.800

documents

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

La Biblioteca del
Sud, espai de
cultura i trobada

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

+74.000

visitants (any 2017)

+300

sessions d’activitats
diverses
12 exposicions

Fons especialitzat
en gastronomia, en
Igualtat dona-home
i Bebeteca

Transformant la ciutat!

Dignifiquem l’espai públic

L’any 2018
s’han podat prop de

790 arbres

al Districte 6

Renovació del
paviment al passeig
del Comerç entre
Goya i l’estació de
RENFE Sud

Millores al
paviment
del carrer
d’Arnella

S’han plantat

37 nous
exemplars
(2017-2018)

SABADELL

Millora de
la xarxa de
clavegueram
del carrer de
Feijoo

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

