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Informació sobre afectacions al trànsit: 
www.sabadell.cat/mobilitat

Comencen 
les obres del 
soterrament!

C. del Pintor Borrassa

C. de Llobet i Gràcia

Pl. del Sol
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Afectacions als itineraris de transport urbà de les línies L4 i L44. 
Més informació a:

www.sabadell.cat/ca/mobilitat 
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C. de Mercuri

C. de Damià Forment
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C. de   
           Sobarber

Carrers afectats per les obres
Nous sentits de circulació
Contenidors inhabilitats
Contenidors habilitats



Més informació:
Tel. 93 723 66 00 

A/e: districte5@ajsabadell.cat

  La ciutat guanyarà 
un nou espai públic
Sabadell quedarà lliure de vies de tren a l’aire lliure a Can Feu - 
Gràcia. La Generalitat començarà les obres de soterrament de les 
vies dels FGC la primera quinzena de gener. Es soterraran les vies 
entre el carrer de Sobarber i el passeig de Can Feu i fins al límit del 
terme municipal amb Sant Quirze del Vallès.

A més d’acabar amb una frontera física, es millorarà tota la zona, ja 
que es guanyarà superfície per a espai públic i s’eliminarà bona part 
de la pressió ambiental i acústica.

El procés de negociació amb el Govern de la Generalitat va acabar 
amb un acord i ha acomplert els compromisos adquirits. Aquesta 
és una gran oportunitat de ciutat per transformar l’entrada a 
Sabadell i eliminar barreres internes. Després de més de 10 anys de 
reivindicacions, l’Ajuntament vol reconèixer la tasca del teixit social, 
especialment l’esforç de les associacions de veïns, de les AMPA i de 
la Plataforma pel Soterrament de les vies a Can Feu i Gràcia, que ho 
han fet possible.

+ vianants + bicicletes + arbres + salut

Menys 
soroll

Fora barrera 
del tren

Nova porta 
d’entrada 
a Sabadell

Les obres tindran 
una durada prevista de 

17 mesos. Duran aquest 
temps hi haurà diferents 

afectacions:

Quedarà tallat el trànsit i el pas de 
vianants al passeig de Can Feu, 

entre la plaça del Mil·lenari i 
el carrer de Damià Forment.

Per evitar els treballs nocturns 
més molestos, les obres que afecten les 

vies es faran de dia. Això fa necessari tallar 
el trànsit ferroviari, del 24 de juny al 12 de 

setembre, entre les estacions de Gràcia-Can Feu i 
Sant Quirze del Vallès. Hi haurà un servei 

alternatiu d’autobusos.

Es preveuen afectacions a la mobilitat a la zona 
d’obres (consulteu plànol adjunt).

ÀMBIT DEL SOTERRAMENT


