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L’Ajuntament rendeix comptes als barris

La transformació de l’espai de l’antic 
Vapor Cusidó permetrà guanyar un 
nou parc urbà de més de 5.000 m2. 
El projecte dona resposta a una antiga 
demanda veïnal i ha estat fruit d’un 
procés participatiu, on han pres part 
diferents entitats i col·lectius del barri. 

L’Ajuntament projecta construir 
a la Creu Alta 32 nous habitat-
ges públics de lloguer. 
La promoció, que s’ubicarà en-
tre els carrers de Francesc Layret 
i Piferrer, és una de les 6 que fins 
l’any 2024 s’han previst a la ciu-
tat i que sumaran un total de 
362 pisos. 
Els habitatges de protecció ofi-
cial es destinaran a persones 
que no poden accedir al mercat 
lliure. El lloguer serà d’entre 350 
i 550 euros mensuals. 

Nova promoció 
amb 32 nous 
pisos públics de 
lloguer 

El Vapor Cusidó es transforma en un nou 
parc urbà de més de 5.000 m2

Entre els espais, el nou parc compta 
amb una gran zona central multi-
funcional i altres de més petites per 
a activitats més reduïdes, àrees de 
vegetació, jocs infantils i un petit ai-
guamoll recreat, que servirà també 
com espai didàctic. 

Sabadell comptarà 
amb un total de

362
habitatges nous 
de lloguer públic

Promoció CAN GAMBÚS 1
C. de Malta, 146-160 / c. del Poble Bubi, 8-44

108

Promoció Pau Trullàs
Pl. de Pau Trullàs / rda. de Collsalarca

16

Promoció CAN LLONG 7
Rda. d’Europa / pl. de Lisboa

80

Promoció CAN GAMBÚS 2
C. de Malta, 128-144 / c. del Kurdistan, 36-44

105

Promoció BARCELONA
C. de Barcelona / c. de Zurbano

21

   Nombre d’habitatges de cada promoció*

32 Promoció LAYRET
C. de Francesc Layret / c. de Piferrer

Habitatges de lloguer 
lliures d’especulació 

immobiliària

PLA DE PROMOCIÓ DE L’HABITATGE 2019-2024
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Si truques pots arribar a 
bonificar un 5% de la taxa de 

residus. Informa’t!

La recollida de mobles és GRATUÏTA
Truca al telèfon GRATUÏT del servei GRATUÏT 

de recollida de mobles i estris vells:

900 22 22 34
Acorda dia i punt de recollida

(Servei de dilluns a dissabte)

Donant resposta a una demanda veï-
nal històrica, el tram del c. de Montllor i 
Pujal que toca al pavelló de Cal Balsach 
serà per a vianants. La reurbanització 
donarà lloc a un nou espai públic de 
trobada i repòs, amb nova vegetació, 
alhora que pacificarà el trànsit en una 
zona molt concorreguda. 

Un altre espai per a vianants serà el 
carrer de Borràs, entre Pi i Margall i Sant 
Isidre, pacificant d’aquesta manera 
la zona entre l’Escola Creu Alta i la 
Biblioteca.

MILLORES AL PARC DEL TAULÍ
La millora dels espais públics passa també pel parc del Taulí on, davant 
de l’Escola Samuntada, s’han instal·lat nous jocs infantils per substituir 
els antics, que ja no estaven en bon estat. Al parc també s’hi ha construït 
una nova àrea per a gossos, amb més de 1.400 m2. El projecte ha inclòs 
la instal·lació d’una font, mobiliari urbà i un espai d’agility, així com la 
millora de la il·luminació del recinte. 

EL C. DE MONTLLOR 
I PUJAL GUANYA UN 
ESPAI PER A VIANANTS



>> Prop de 10.000 € en beques als centres públics 
del barri per garantir que l’alumnat tingui el material 
i llibres de text necessaris

>> Participació de l’Escola Samunta-
da als cursos gratuïts de natació en 
horari lectiu perquè els infants apren-
guin a nedar 

>> Accions per avançar en la innovació educativa. 
L’Escola Ribatallada participa a la xarxa local Bada-
badocs de l’Escola Nova 21 

>> Subvencions als centres educatius per a la par-
ticipació de l’alumnat al programa d’activitats Ciutat 
i Escola

>> Millora de la cuina de 
l’Escola Samuntada

>> Tallers sobre estils de 
vida saludables als centres 
educatius 

>> A l’escola bressol municipal Creu Alta:

 - millores en la climatització.

 - especialista en Necessitats Educatives  
 Específiques 

>> Més de 6.500 € en subvencions el curs 17-18 
per donar suport a les entitats de lleure educatiu del 
barri

Transformant la ciutat!

Prioritat a les persones

CA L’ESTRUCH, FÀBRICA DE CREACIÓ 
L’equipament de 4.000 m2 està plenament consolidat com a espai de 
difusió, creació i formació artístiques, centrat en el teatre, la dansa, 
el circ (amb la ubicació de La Vela al recinte), la música, la imatge, les 
arts visuals i la creació multimèdia. 

Algunes xifres de 2017: 

220 
residències artístiques

+6.000 
assistents a les diferents representacions

+100 
activitats al programa educatiu amb prop de 

6.000 usuaris/-àries 

ACCIONS SOCIALS I EDUCATIVES PER A INFANTS I FAMÍLIES

La Biblioteca dels 
Safareigs, espai 

de cultura 
i trobada

+22.000 
documents

Prop de 38.000 
visitants/any

65 
sessions d’activitats 
diverses (any 2017)

15 exposicions

Fons 
especialitzat 

en viatges i turisme i en 
teatre i arts escèniques



L’Ajuntament rendeix comptes als barris

Dignifiquem l’espai públic

DE LA FEINA QUE JA HEM FET 
I DE LA QUE ENCARA ENS QUEDA PER FER

PER MILLORAR EL BARRI

SABADELL

Reparació 
del mur de la 

pl. de Salvador 
Allende

L’any 2018
s’han podat

+ de 1.270 arbres
al Districte 2

s’han plantat
23 arbres
(2017-2018)

Millora de 
l’arbrat 

del c. de Maria 
de Bell-lloc

Renovació 
dels parterres 

de l’av. de Josep 
Tarradellas

Reparacions 
al paviment de 

la Gran Via


