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Can Deu
Torrent del Capellà
La Plana del Pintor

L’Ajuntament rendeix comptes als barris

El parc del Nord, un pulmó verd de la
ciutat en procés de transformació
El projecte P.A.R.C. (Previous Atmospheres Recovery Chapters), és
a dir, Capítols per a la Recuperació
d’Atmosferes Prèvies (C.R.A.P.), és
el projecte guanyador d’entre els
sis projectes finalistes del concurs
urbanístic que l’Ajuntament ha dut
a terme per elaborar les bases del
projecte del parc i els espais lliures

Treball conjunt
per millorar la
convivència al
barri de Can Deu

de la zona septentrional de Sabadell. Aquest equip serà l’encarregat
de redactar el projecte executiu de
la primera fase del parc.
El nou projecte vol recuperar l’equilibri entre la ciutat i el torrent del
Capellà, on destaquen els elements
naturals i la creació d’espai urbans
lligats a la ciutat.

A més, aposta per una mobilitat
sostenible, amb la construcció
d’una xarxa de carrils bici, una xarxa de camins de vianants i la connexió del parc amb Can Puiggener,
tot reduint i desplaçant la rotonda
de la carretera de Prats de Lluçanès.

Prevenir comportaments incívics
i millorar la interrelació veïnal
a l’espai públic, en un clima de
tolerància i respecte, és l’objectiu
del treball conjunt entre els veïns
i veïnes de Can Deu i l’Ajuntament
de Sabadell en el marc de l’espai
d’intervenció comunitària Àgora
Nord.
L’Àgora Nord és un procés d’intervenció comunitària nascut el 2016.
Es tracta d’una xarxa de veïns i veïnes, associacions i treballadors públics que col·laboren en la detecció i
l’articulació de solucions col·lectives
davant els problemes que poden

afectar el districte. Durant mesos
s’han treballat objectius comuns
de manera col·lectiva en diferents
comissions: Espai públic; Convivència i Seguretat; Ocupació, Inserció
Sociolaboral i Comerç, i Intervenció
Socioeducativa.
Es tracta d’una feina de prevenció i
informació que es veu reforçada, en
els casos que ho requereixin, amb
la col·laboració de representants de
col·lectius per fer tasques de mediació. No s’exclou, però, que davant la
reiteració de fets incívics es facin advertiments a les persones causants
o fins i tot s’apliquin sancions.

Actuacions al territori

Millorem els jocs infantils de Sabadell 2019
Estat actual i resultat final
Hi ha

239

àrees de
jocs infantils
a Sabadell

152

àrees
on actuarem

71

àrees amb
renovació
total

81

àrees amb
renovació
parcial

247

jocs inclusius
a tota
la ciutat

Pressupost total: 1.900.000 €
Actuacions que s’hi faran
1 Substitució d’elements 		
de jocs deteriorats.
2 Arranjament de tanques 		
perimetrals de fusta.
3 Instal·lació i arranjaments
de paviments de seguretat.
4 Millora de l’entorn i 		
jardineria.

Àrees on s’actuarà a:
Can Deu
- Plaça de la Primavera
- Plaça dels Castanyers
Torrent del Capellà
- Plaça d’Oscar Arnulfo Romero
- Espai públic Gardènies
La Plana del Pintor
- Carrer del Caucas

La renovació de les places de
Navacerrada i de la Vall d’Aran, fruit del
treball conjunt a l’Àgora Nord
Plaça de Navacerrada

Plaça de la Vall d’Aran

Amb la renovació i ampliació, es pacificarà el trànsit
rodat i la plaça comptarà
amb un espai d’activitats i
un altre amb arbrat i mobiliari urbà. Les obres es faran
a principis de 2019.

La nova plaça tindrà molta més superfície
permeable i verda i comptarà amb un 32%
més d’espai per als vianants, amb bancs i arbres, per tal de fer un espai més agradable.
S’ampliarà fins a les façanes dels quatre costats de forma que els carrers que l’envolten en
formaran part. S’hi plantaran 36 arbres nous.

PLAÇA DE NAVACERRADA

Transformant la ciutat!

MILLORES AL CAMP
DE FUTBOL DE
LA PLANADA-CAN DEU
El camp de futbol de La Planada-Can Deu ja compta amb uns
lavabos adaptats per a les persones amb cadires de rodes i un accés directe des del terreny de joc.
Aquest 2019 s’incorporarà una
graderia per a les persones espectadores i s’iniciarà el projecte d’un
camp de futbol 7.

PLAÇA DE LA VALL D’ARAN

Prioritat a les persones
MILLORES A LA PLAÇA DE LES
ACÀCIES GRÀCIES ALS
PROGRAMES D’OCUPACIÓ

LA BIBLIOTECA DEL NORD, UN
ESPAI DE DINAMITZACIÓ
CULTURAL I SOCIAL

Participants en programes d’ocupació treballen
en la millora de diferents espais de Can Deu.
L’Ajuntament de Sabadell contracta persones
en situació d’atur per desenvolupar obres i
serveis en benefici del conjunt de la ciutat, en
aquest cas, amb subvencions atorgades pel
Servei d’Ocupació de Catalunya. Amb el treball
d’aquestes persones es milloraran alguns punts
com la plaça de les Acàcies o la plaça annexa al
carrer de Manuel de Pedrolo.

Les xifres situen aquest espai en un punt de dinamització cultural però també social del barri:

47

Prop de

40

sessions anuals del
taller Tu vals molt!

Més de

60

sessions de tallers de
manualitats

sessions esportives
de Gol Nord

135

sessions per fomentar
la lectura (cal destacar
les impulsades per
Xaloc)

ESPAI JOVE
Tens entre 12 i 18 anys i vius a Can Deu?
Al Centre Cívic Dr. Josep M. Plans hi ha un Espai Jove amb
activitats, cursos i tallers programats especialment per a tu.
2017:

A PUNT, EL NOU
EQUIPAMENT
SOCIOEDUCATIU DEL
NORD
A partir del primer trimestre del
2019 la zona nord comptarà amb
un nou servei d’Intervenció
Socioeducativa. Un equipament
obert a la ciutadania que donarà
servei a uns 80 infants i adolescents fins als 18 anys, i des d’on
es farà també l’acompanyament i
orientació a les famílies.

4.259 joves participants

ACCIONS SOCIALS I EDUCATIVES
PER A INFANTS, JOVES I FAMÍLIES
> Més de 16.000 € per
garantir que l’alumnat
dels barris tingui el
material i els llibres de
text necessaris.

> Reforç amb un
professor d’anglès nadiu,
6 hores a la setmana, als
Instituts Jonqueres i Joan
Oliver.

> Projecte conjunt amb
l’Associació Gitana de
Sabadell i Secretariado
Gitano per reduir
l’absentisme escolar,
amb 30 infants.

> Ajuts de menjador.

>Tercer any del projecte
Mentoria Social on joves
universitaris de la UAB
guien els alumnes de
l’Institut Jonqueres per
afavorir que continuïn
estudiant.

> Tallers de salut als
centres educatius per a la
prevenció del bullying,
drogodependències
i sobre temes
d’alimentació i relacions
sense risc.
> Cursos gratuïts
de natació, en horari
lectiu, perquè els infants
aprenguin a nedar.

Dignifiquem l’espai públic
Més de

140
intervencions
de vialitat
puntuals

s’han podat

+ de 1.000
arbres

s’han plantat

242
arbres

SABADELL

S’ha millorat el
paviment de la zona
d’estacionament
provisional de les
Palmeres

Renovació
i millora del
paviment del
c. del Portal de
la Floresta
Renovació
del paviment
de la calçada
a la parada
d’autobusos del c.
del Romaní

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

