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#EQUIPAMENTS

Primers 
passos 
per al nou 
Conservatori 
i el nou 
pavelló

#HABITATGE

Acord per als  
pisos dels 
Merinals
Un estudi independent 
determinarà l’estat real dels 
170 habitatges

PÀG. 3

#EQUIPAMENTS

El pàrquing  
del Passeig ja  
és de la ciutat
El Ple Municipal n’ha aprovat 
l’adquisició
PÀG. 5

#OCUPACIÓ

Formació i treball per a prop 
de 300 persones
Els participants en aquests programes són 
contractats per fer obres o serveis d’interès general

PÀG. 3

Recorda que per fer tràmits 
municipals a les oficines d’atenció 
ciutadana a les tardes, cal cita prèvia. 
Aviat, la cita prèvia serà obligatòria 
també al matí, excepte per a les 
gestions al Registre Municipal.

Avança’t, evita cues i esperes, 
demana cita prèvia!

CITAPREVIA.SABADELL.CAT

Cita 
prèvia

L’Ajuntament està ordenant els 
usos dels solars municipals que 
han d’acollir el nou edifici de 
l’Escola de Música i Conservatori 
a l’Eix Macià i el nou pavelló dels 
Merinals, un pas necessari per 
tirar endavant la construcció 
dels equipaments. L’ordenació 
del solar de l’Eix Macià permetria 
també posar a disposició de 
la Generalitat uns terrenys per 
construir un nou edifici dels 
jutjats. 
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Sabadell
en 2  
minuts

El Ple Municipal ha aprovat la Declaració d’emergència climàtica i Agenda El Ple Municipal ha aprovat la Declaració d’emergència climàtica i Agenda 
2030, amb la qual l’Ajuntament es compromet a impulsar diferents 2030, amb la qual l’Ajuntament es compromet a impulsar diferents 

mesures en la lluita i adaptació al canvi climàtic.mesures en la lluita i adaptació al canvi climàtic.

Can Deu és el primer barri amb càmeres de seguretat amb connexió Can Deu és el primer barri amb càmeres de seguretat amb connexió 
amb la Policia Municipal, per afavorir una resposta més àgil i vetllar amb la Policia Municipal, per afavorir una resposta més àgil i vetllar 

per la seguretat. per la seguretat. 

Sabadell ha acollit una prova pilot amb connexió 5G, que permetrà avançar Sabadell ha acollit una prova pilot amb connexió 5G, que permetrà avançar 
en l’aplicacio mèdica d’aquesta tecnologia. La imatge correspon a un en l’aplicacio mèdica d’aquesta tecnologia. La imatge correspon a un 

simulacre realitzat entre el Taulí i la Policia Municipal.simulacre realitzat entre el Taulí i la Policia Municipal.

Els treballs al polígon de Can Roqueta permetran millorar la Els treballs al polígon de Can Roqueta permetran millorar la 
urbanització, els paviments i l’arbrat, com també la mobilitat  urbanització, els paviments i l’arbrat, com també la mobilitat  

i la seguretat. i la seguretat. 

Sabadell, juntament amb el Consell Comarcal, demana a la Generalitat Sabadell, juntament amb el Consell Comarcal, demana a la Generalitat 
que la connexió directa de RENFE entre el Vallès Occidental i l’Aeroport que la connexió directa de RENFE entre el Vallès Occidental i l’Aeroport 

del Prat es consideri prioritària. del Prat es consideri prioritària. 

La piscina de Ca n’Oriac estrenarà aquest estiu nou sistema de La piscina de Ca n’Oriac estrenarà aquest estiu nou sistema de 
tractament d’aigua, amb el qual l’equipament donarà un millor servei  tractament d’aigua, amb el qual l’equipament donarà un millor servei  

i serà més sostenible. i serà més sostenible. 

La Plana del Pintor tindrà noves pistes de petanca, ubicades al costat del La Plana del Pintor tindrà noves pistes de petanca, ubicades al costat del 
local de l’Associació de Veïns del barri i que susbtituiran les actuals.local de l’Associació de Veïns del barri i que susbtituiran les actuals. 

L’accés per a vianants entre Nostra Llar i el Centre Cívic de Sant Oleguer L’accés per a vianants entre Nostra Llar i el Centre Cívic de Sant Oleguer 
ha millorat considerablement amb unes noves escales que salven el ha millorat considerablement amb unes noves escales que salven el 

desnivell del talús de l’avinguda de Pablo Iglesias.desnivell del talús de l’avinguda de Pablo Iglesias.

El Centre d’Empreses de Can Roqueta i el de Promoció Empresarial han El Centre d’Empreses de Can Roqueta i el de Promoció Empresarial han 
arribat a un 90% d’ocupació amb 58 empreses allotjades. Més informació arribat a un 90% d’ocupació amb 58 empreses allotjades. Més informació 

sobre aquests espais a www.sabadellempresa.catsobre aquests espais a www.sabadellempresa.cat
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#OCUPACIÓ

Els programes de formació 
i treball contracten 298 
persones 
298 persones en atur prendran part enguany en els programes de 
formació i treball que l’Ajuntament desenvolupa amb les subven-
cions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona i en els quals s’invertiran més  de 4,7 milions d’euros. 
Els programes inclouen formació i un contracte que pot durar fins a 
12 mesos per realizar obres o serveis d’interès general. S’hi porten 
a terme diferents especialitats: construcció, pintura, jardineria, dina-
mització esportiva o atenció a la infància, entre moltes altres. 
Per prendre part a les convocatòries, convé estar inscrit a l’OTG, des 
d’on es deriven els usuaris a l’Ajuntament. Només en el cas de les 
que hi pugui haver de la Diputació, es publiquen a:  
www.sabadelltreball.cat o www.vaporllonch.cat

#HABITATGE

Signat l’acord per 
determinar l’estat real de 
170 habitatges dels Merinals 

La Generalitat, l’Ajuntament i veïns dels Merinals han signat un 
acord perquè un estudi independent revisi l’estat real dels 170 habi-
tatges del barri amb patologies estructurals. L’anàlisi determinarà si 
els pisos es poden rehabilitar o cal enderrocar-los.
L’acord dona resposta a la reivindicació del veïnat d’aquests habitat-
ges, que van quedar fora de la remodelació feta al barri. Aquest pas 
endavant cap a una solució arriba després d’una llarga negociació.
El conveni preveu la creació d’una comissió de seguiment amb 
representants de les tres parts, que vetllarà pel compliment dels 
compromisos adquirits. Un cop fet l’informe, es constituirà una tau-
la per estudiar fórmules per al finançament de les actuacions que 
se’n derivin.

Bitllet Senzill

Oficina de
Mobilitat

Oficina de
Mobilitat

Oficina de
Mobilitat
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SABADELL
#CiutatPerViure

La qualitat dels espais públics 
i dels equipaments, des de les 
accions més petites fins als grans 
projectes, són una de les prioritats 
de l’actuació municipal. En 
aquestes pàgines trobareu una 
petita mostra de les mesures que 
s’han impulsat més recentment.

La nova plaça de Lisboa tindrà zones 
verdes i d’ús ciutadà entre Can Llong i 
Castellarnau

Es faran unes noves escales entre el carrer 
de Góngora i la ctra. de Terrassa

Millora dels sistemes i mecanismes 
d’informació ciutadana a l’espai públic

L’Ajuntament destina 2,2M€ al manteniment 
de ferms i voreres els propers 2 anys i  
2,2 milions més a asfaltar carrers

Proper inici d’obres, que convertiran el carrer de 
l’Onyar en un “balcó” sobre el riu ripoll

La reforma de l’entrada sud de la ciutat comptarà 
amb una inversió de 5,3 milions d’euros
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El parc d’Odessa i el Parc Central  
compten amb jocs infantils renovats

S’ha instal·lat un nou sistema en línia que detecta 
a l’instant el robatori de cable als fanals o 
accidents que interrompin la il·luminació

S’han renovat els parterres a diferents punts de la ciutat 
(pl. de Sant Roc, pl. del Pi i properament pl. Llívia)

Renovació de l’escala entre la plaça de 
Malniu i el carrer del Llobregat

Al gener es van realitzar actuacions d’urgència 
davant els efectes del temporal Glòria 

L’Ajuntament inverteix 800.000€  
per al manteniment de les fonts5

8

7

6

Amb l’adquisició del pàrquing del passeig de la Plaça Major, 
aprovada pel Ple municipal, es culmina la recuperació d’aquest 

espai per a la ciutat
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Volem trobar la millor opció per regular a 
Sabadell la implantació de:

Per això, durant un any l’Ajuntament no concedirà llicències  
en aquests àmbits. 

Així, es podrà debatre i establir normativa específica 
per a cada qüestió.

#DRETS CIVILS

8 de març: 
plantem cara 
a les etiquetes 
sobre el cos i la 
sexualitat 
Sota el lema Dones i sexualitats, 
enguany la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones 
reivindica una sexualitat diversa i 
lliure i vol fer front als prejudicis 
i estereotips que encara avui en-
volten la sexualitat de les dones. 
Amb aquests objectius, i a través 
de la Taula de Gènere, Feminis-
mes i LGTBI, s’han programat una 
quarantena d’activitats a la ciutat, 
organitzades per l’Ajuntament i 
diferents entitats i col·lectius, que 
s’allargarà fins a finals de març.

#MEMÒRIA HISTÒRICA

El programa inclou un munt de propostes variades 
i per a totes les edats:

Tallers, contes, xerrades i col·loquis, exposicions, 
jornades, concerts i espectacles... i molt més!

Programa a: www.sabadell.cat/genere

Sabadell s’ha convertit en la ciu-
tat de l’Estat que més llambor-
des stolpersteine té col·locades 
a la via pública. Amb les 36 que 
s’hi han col·locat a finals de ge-
ner, la nostra ciutat compta ara 
amb 61. D’aquesta manera, s’ha 
completat l’homenatge als sa-
badellencs deportats als camps 

nazis entre 1940 i 1945. Així 
mateix, Sabadell ha esdevingut 
l’única població de l’Estat que ha 
col·locat dues stolpersteine que 
homenatgen altres víctimes del 
nazisme que no van ser depor-
tades –les germanes Masachs,  
que van morir durant la massa-
cre a Oradour-sur-Glane–.

La ciutat ja té totes les llambordes en 
memòria dels deportats als camps nazis

1 de març, a les 12 h
Homenatge a les dones que van 
treballar en la indústria del tèxtil
Plaça de les Dones del Tèxtil

19 de març, a les 19 h
Xerrada amb Lola Vendetta 
(Raquel Riba Rossy)
Casal Pere Quart

#CIUTAT

Sabadell, seu de la Mobile 
Week Catalunya 
Sabadell és una de les seus de la 
Mobile Week 2020, un espai obert de 
reflexió entorn al desenvolupament 
tecnològic i digital que reuneix diferents 
experts en la temàtica i que enguany es 
celebra per primera vegada a la ciutat. 
La programació ha estat fruit del treball 
conjunt entre l’Ajuntament de Sabadell, 
UAB, ESDi, Consorci Hospitalari Parc 
Taulí i Cambra de Comerç i Indústria  
de Sabadell.  

Cases de joc 
i apostes

Bars musicals 
i discotequesPisos turístics 

Consulta la programació a: https://mweek.com/catalunya/

8 de març, a les 13 h
ACTE CENTRAL
Lectura del manifest 
Concert de Santa Salut
Pl. del Dr Robert
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ESQUERRA 
REPUBLICANA

PARTIT 
SOCIALISTA

El retorn del PSC a l’alcaldia de Sabadell 
¿té preu?
eldiario.es publicava el 3 de febrer: 
“El PSC ficha como asesor en la 
Diputación a la pareja de la conce-
jal de Podemos que les dio la al-
caldía en Sabadell”.
La peça remarca que la parella de 
la tinenta d’alcalde Marta Morell, 
Juanjo Cáceres, és dirigent de Po-
demos a Catalunya; que, com a as-
sessor del govern provincial (PSC 
– Junts per Catalunya), cobrarà 
“més de 50.000 euros a l’any”, i 
que la pressió de l’oposició davant 
l’escàndol va impedir que el PSC la 

contractés al mateix Ajuntament. 
Esquerra Republicana ens hi vam 
oposar amb fermesa.
El 4 de febrer, vam presentar a al-
caldia una petició de convocatòria 
urgent de la Comissió de Trans-
parència del consistori per acla-
rir aquest possible pagament en 
forma de contractació de Marta 
Farrés a Marta Morell; cal que hi 
compareguin el PSC, Podem i el 
mateix Cáceres. El dia que tan-
quem aquest text, no n’hem rebut 
cap mena de resposta. Silenci.

CIUTADANSCRIDA PER SABADELL

Nos han subido los impuestos… ¿para qué?

El gobierno municipal del PSC-Po-
demos ha subido los impuestos en 
la primera oportunidad que ha te-
nido, un 2% de subida generaliza-
da, las más preocupantes el IBI y 
la tasa de residuos por las grandes 
subidas que ya habían tenido en 
años anteriores y que el PSC estan-
do en la oposición tanto criticaba. 
Esperemos que ahora no tengan 
excusa en mejorar la limpieza, la 
seguridad o el mantenimiento de 
nuestras calles, y aquellos servi-

cios públicos que nos preocupan.
Nosotros seguimos proponien-
do de manera constructiva para 
mejorar nuestra ciudad, hemos 
aprobado mociones en materia de 
seguridad. También hemos conse-
guido que a los que registren una 
mascota se les regale un kit de 
limpieza para facilitar la limpieza 
en nuestras calles. La mayoría de 
vecinos que tienen perros son res-
ponsables, pero hay que comenzar 
a castigar a los incívicos. 

PODEMJUNTS PER SABADELL

Seguiu el Ple en directe 
el primer dimarts de cada mes 
a partir de les 5 de la tarda!
www.sabadell.cat/PleEnDirecte

El Ple 
municipal

Donem un nou ús a l’antic edifici de Correus i repensem la via de Massagué.  
Obrim el pàrquing del passeig de Manresa per dinamitzar el centre històric i comercial.

Impulsem el Balcó del Ripoll de Covadonga com l’espai de confluència del Clúster 
econòmic i del coneixement de la Gran Via amb l’hospital Universitari Parc Taulí, l’Es-
cola Oficial d’Idiomes, l’Artèxtil, el Campus UAB, Fira Sabadell, l’ESDi... 

Reivindiquem un Balcó del Ripoll que relligui tots els barris del riu amb un corredor 
cívic i verd de 10 km, des de la Creu de Barberà fins a Sant Julià d’Altura integrant la 
ciutat i el seu periurbà natural, agrícola, industrial i paisatgístic.

Promovem “Sabadell 8-80” considerant l’espai públic inclusiu com el que serveix 
tant per a un nen de 8 anys com per a una persona de 80, creant un cens de punts  
negres que identifiqui i elimini les barreres arquitectòniques a tots els barris. 

Lluitem contra l’emergència climàtica i revitalitzem la ciutat de Sabadell des dels Objectius de  
Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU.  Què hem aportat a la ciutat? 

LES ACCIONS 2030 I DINAMITZAR LA CIUTAT SÓN COMPATIBLES
La lluita contra la violència envers les dones, 
una prioritat de mandat
En el Ple del 4 de febrer vam ser 
proposants, juntament amb el 
PSC, d’una moció de rebuig de la 
supressió dels jutjats de violència 
contra la dona, que preveu que les 
causes dels  jutjats especialitzats 
de Cerdanyola passin als de Saba-
dell i les de Rubí al de Terrassa.
És una mostra més del nostre 
compromís contra la violència 
masclista. Per això també hem 
incrementat els tallers d’autode-
fensa a la ciutat, les sessions de 
sensibilització en els centres edu-

catius, ens hem adherit al “Proto-
col de seguretat contra les violèn-
cies sexuals en entorns d’oci” i 
hem aprovat la “Guia de resposta 
immediata davant de feminicidis i 
situacions d’extrema gravetat per 
violències masclistes o de gène-
re”.
Ens comprometem a seguir impul-
sant mesures de sensibilització i 
prevenció, com es va palesar du-
rant la darrera Festa Major, i a des-
tinar els recursos necessaris per 
fer-ho possible.



CONEIXES LES NOVES 
NORMES DE LA DGT PER ALS 

PATINETS ELÈCTRICS?

www.sabadell.cat

Prohibit 
transportar-hi  

més d’una persona 

No poden 
superar els 25 

km/h

No poden circular 
per vorera ni per 
zones peatonals

Els conductors de 
patinet estan obligats 
a sotmetre’s a proves 

d’alcohol i drogues 

Prohibit conduir fent 
ús del telèfon mòbil o 

qualsevol altre sistema 
de comunicació

Prohibit conduir 
fent servir 
auriculars

De nit s’ha de 
conduir amb llums 
o roba i elements 

reflectants

Per als menors 
de 18 anys, els 
pares, tutors 
o guardadors 

legals 
respondran 

de la infracció 
comesa pel 

menor

100€  

de multa

200€

de multa

200€

de multa

200€

de multa

De 500  
a 1.000€

de multa

200€

de multa


