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Can Rull,
Cifuentes,
i la Serra d’en Camaró

L’Ajuntament rendeix comptes als barris

El Centre Cívic de Can Rull és el més
utilitzat per la ciutadania
Amb més de 25 anys d’història, el
Centre Cívic de Can Rull és un dels
punts neuràlgics del barri. De fet,
és el centre cívic més utilitzat, amb
uns 100.000 usos anuals i unes 270
activitats, organitzades per entitats.
A més d’altres espais, l’equipament
compta també amb l’Espai Jove.
En els darrers anys, el centre cívic ha
estat objecte de diverses millores
com la instal·lació d’aire condicionat en alguns espais, la col·locació de miralls en algunes sales o el
canvi del mobiliari de la sala relacional. També s’ha dotat l’auditori

100.000 usos anuals
i unes 270 activitats
organitzades per entitats

de nous equips tècnics, com un
projector de sala, una pantalla panoràmica fixa, nous elements de
so i il·luminació i un nou teló.
Amb motiu del 25è aniversari, al
maig de 2018 s’hi va portar a terme un programa commemoratiu
comptant amb nombroses entitats
del barri i la ciutat.

Renovació del mur de la
pl. de Benjamín García per
guanyar en seguretat
L’actuació ha donat resposta a una antiga reivindicació del veïnat, com també a les peticions de
l’Institut Sabadell, que va assenyalar la necessitat de
millorar un mur molt utilitzat per l’alumnat i que no
estava en bones condicions. La intervenció a la plaça
s’ha completat amb la reparació dels paviments de
l’interior de l’espai, al voltant de l’àrea de jocs.

ESPAI JOVE
Tens entre 12 i 18 anys?
Al Centre Cívic de Can Rull
hi ha un Espai Jove amb activitats, cursos i
tallers programats especialment per a tu.
2018

9.350 joves participants
14.250 usos

Actuacions al territori

I a la Serra d’en Camaró
Nous jocs infantils
Plaça de Magdalena Calonge
Carrers que asfaltem
Carrer d’Homer
Carrer de Joan Alcover

NOVA BARANA A LES ESCALES
DEL CARRER DE JOAN BOSCÀ

Nous esglaons a la pl. de
Magdalena Calonge

La instal·lació de la barana en aquest carrer de la Serra
d’en Camaró respon a una demanda veïnal. Amb el nou
element, es facilita el desplaçament per un espai amb
un pendent pronunciat.

També a petició del veïnat, s’han col·locat esglaons intermedis entre els esglaons de la plaça de Magdalena
Calonge, per aconseguir així trams més petits per facilitar-hi el pas.

ARRANJAMENTS A LES PISTES
DE PETANCA DE VIA
ALEXANDRA I CIFUENTES
Tots dos espais han estat renovats. En el cas de
Via Alexandra, també s’ha canviat la tanca perimetral. A Cifuentes, s’ha arranjat la tanca i s’hi
han col·locat bancs.

900 22 22 34
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:

Gràcie

La recollida de mobles és GRATUÏTA

teva co

l·la

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
>> Gratuït per a les famílies:
> Auxiliar d’anglès nadiu a l’Institut Sabadell
per reforçar l’aprenentatge de l’idioma

>> Més de 25.300 € en beques als centres
públics de la zona per garantir que l’alumnat
tingui el material i llibres de text necessaris.

> Intensiu d’anglès a l’estiu per a 15 alumnes
de la zona

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

> Alumnat de l’institut al Campus Ítaca de la UAB per
apropar-se al món universitari

>> Mobilitat segura als entorns escolars:
accions al carrer de Wagner i Palestrina (Escola Xalest) i al carrer de Serralada.

> Casal de Nadal per a nens i nenes en situació desafavorida

>> Suport i col·laboració amb Esquitx i l’Esplai La Masia per fomentar el lleure educatiu

> Participació de l’Escola Can Rull als cursos de natació
en horari lectiu perquè els infants aprenguin a nedar

>> A l’escola bressol municipal Andreu Castells:

> Alumnat de l’Escola Andreu Castells al programa
LECXIT, per millorar la comprensió lectora amb el suport de voluntaris i voluntàries

- plaques solars fotovoltaiques
per potenciar l’energia verda

> Tallers sobre estils de vida saludables als centres
educatius

- especialista en Necessitats Educatives
Específiques (NEE)

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

MÉS DE 1.000 USUARIS
A L’ESPAI ALEXANDRA
Al Complex Alexandra, amb 168
habitatges de lloguer social —una
gran part destinats a gent gran—, la
Biblioteca de Ponent i l’Espai Alexandra, s’organitzen activitats de formació i lleure per a persones grans
i el Casal de Gent Gran de Can Rull hi
té la seu. Les propostes de l’Espai van
sumar l’any passat més d’un miler
d’usuaris.

CENTRE DE
FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES
Recorda que a la zona hi ha el
Centre de Formació de Persones Adultes de Can Rull, amb
una interessant oferta formativa:

La Biblioteca de
Ponent, espai de
cultura i trobada
Prop de 40.000
documents

+67.200

2018-2019

visitants (any 2017)

alumnes

56

474

MILLORES AL TRENET DEL PARC DE CATALUNYA
El recorregut del trenet del parc de Catalunya ha estat objecte d’una sèrie de
millores, amb la sustitució d’un tram de via i arranjaments en el sistema
de drenatge. L’operació ha itngut un cost de 6.400 €.

sessions d’activitats
diverses
19 exposicions

Fons especialitzat
en Esports

Transformant la ciutat!

Dignifiquem l’espai públic

Renovació del
paviment de
la calçada a un
tram del carrer de
Juvenal

L’any 2018
s’han podat

+ de 1.400
arbres

S’han plantat

80 nous
exemplars
(2017-2018)

SABADELL

Millores de les zones
d’estacionament
dels c. de Sarasate,
Tàcit i Dublín...

...I a l’espai
interior entre el
CAP i el centre
cívic de Can Rull

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

