
Part de la indústria local s’està traslladant a grans polígons industrials de les rodalies, amb tot el
que comporta de desaparició del teixit industrial de la ciutat i del barri, amb els consegüents des-
plaçaments de treballadors/es d’un lloc a l’altre.
Així que cal conservar el patrimoni industrial de la Creu Alta tot i afavorint la instal·lació d’empre-
ses respectuoses amb el medi ambient.
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PROPOSTES DE L’ENTESA PER MILLORAR LA CREU ALTA
L’ENTESA ha treballat per a millorar Sabadell, els seus barris i la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Aquest butlletí és el resum de les principals propostes que hem elaborat per a la Creu Alta, algunes de les
quals formen part de les reivindicacions veïnals, de la mateixa manera que ho van ser al seu dia d’altres
assolides actualment, com la rehabilitació dels Safareigs com a Biblioteca municipal o la ubicació del cen-
tre cívic a la part central de l’antiga fàbrica de Cal Balsach, on l’Ajuntament havia previst ubicar-hi inicial-
ment les dependències de la Regidoria d’Esports.

Recuperació total de  CAL BALSACH
Un cop assolida la fita històrica del Centre Cívic de la Creu Alta,
mercès a la pressió popular primer i la col·laboració municipal des-
prés, cal acabar la feina recuperant per a la ciutat la zona nord d’a-
questa antiga fàbrica tèxtil, una part de l’edifici bastant degradada a
l’actualitat i que podria servir per completar els equipaments del
barri. La seva rehabilitació serviria per alliberar un espai decadent i
per ubicar-hi un CENTRE DE DIA per a gent gran, per a la qual cosa
l’Ajuntament l’hauria d’adquirir i completar així l’oferta de serveis
públics a tota l’edificació: ESPORTS i LLEURE al Pavelló, SOCIAL I
CULTURAL al Centre Cívic i  ASSISTENCIAL a la zona per rehabilitar.

Conservació del patrimoni industrial

Programa d’habitatge social i de lloguer
Al barri, com a tota la ciutat, s’hi construeix molt per iniciativa privada, però l’Administració local no ha
escomès, hores d’ara, cap projecte d’habitatges destinats al jovent o famílies amb un poder adquisitiu

baix. L’ENTESA vol impulsar un PROGRAMA MUNICIPAL D’HABITATGE SOCIAL I DE LLOGUER, adreçat als col·lectius esmen-
tats i tothom que ho necessiti, per la qual cosa cal preveure la reserva de sòl municipal corresponent, conservant aquells
espais encara disponibles o bé recuperant-ne d’altres destinats actualment a altres usos.

Més equipaments educatius al barri
Properament es construirà ll’’eessccoollaa--bbrreessssooll mmuunniicciippaall ddee llaa
CCrreeuu AAllttaa a la part posterior del solar de l’antic Cervantes.
Aquest nou equipament, que començarà a funcionar el curs
2008-09, és fruit de les exigències veïnals i de la planifica-
ció, per part de l‘Ajuntament, d’un mapa escolar de la ciutat
de Sabadell molt més acurat i racional, en l’elaboració del
qual també hi hem participat com a ENTESA. Però al barri
encara falta rreeuubbiiccaarr ll’’eessccoollaa RRiibbaattaallllaaddaa eenn uunn eessppaaii mmééss
aaddiieenntt, segons es va aprovar al Consell Escolar Municipal.
CCAALL AAPPLLIICCAARR UUNN PPRROOGGRRAAMMAA DDEE ““CCAAMMIINNSS EESSCCOOLLAARRSS”” AA
TTOOTTSS EELLSS CCEENNTTRREESS EEDDUUCCAATTIIUUSS DDEELL BBAARRRRII PPEERR GGAARRAANN--
TTIIRR LLAA SSEEGGUURREETTAATT DD’’AALLUUMMNNEESS II AACCOOMMPPAANNYYAANNTTSS

AA LLAA CCRREEUU AALLTTAA TTAAMMBBÉÉ HHII VVOOLLEEMM UUNN CCEENNTTRREE DDEE SSEECCUUNNDDÀÀRRIIAA.. 
EELL DDIISSTTRRIICCTTEE IIII ÉÉSS DDEELLSS PPOOCCSS DDEE LLAA CCIIUUTTAATT SSEENNSSEE CCAAPP IINNSSTTIITTUUTT PPÚÚBBLLIICC



Plantegem la ccrreeaacciióó aall bbaarrrrii dd’’EEiixxooss CCíívviiccss, els quals
comunicarien els principals equipaments, com els de Cal
Balsach (Pavelló esportiu i centre Cívic) amb els exis-
tents a Ca l’Estruch i la Biblioteca Municipal ubicada als
antics safareigs del carrer Sant Isidre. EEss ttrraaccttaa ddee ttrraannss--
ffoorrmmaarr eellss ccaarrrreerrss eenn eessppaaiiss mmééss aaggrraaddaabblleess ppeerr
ccaammiinnaarr, amb voreres amples, arbres, anivellament de
passos de vianants i amb el trànsit pacificat. 

També cal un control
més estricte de l’apar-
cament de vehicles, evi-
tant l’abús i l’incivisme.
D’aquesta manera acon-
seguirem que els princi-
pals itineraris del barri
siguin per carrers més
segurs i agradables. 

La zona del voltant del solar municipal del carrer Pi i
Margall hauria de ser de vianants, així com d’altres
carrers i places, que es podrien remodelar seguint l’estil
de rehabilitació emprat a la plaça Pep Ventura.  
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El proper 27 de maig hi ha
eleccions municipals i tenim
l’oportunitat de decidir quin
futur volem per a la ciutat i per
a la Creu Alta. 
L’Entesa presenta un equip de
persones amb molta capacitat,
que coneix molt bé el nostre
barri i la ciutat i, sobretot, qui-
nes són les seves necessitats.
Algunes d’aquestes persones
les coneixeu perquè són del
barri i treballen dia a dia des
de diversos àmbits a favor
d’unes millors condicions de
vida dels seus conciutadans.
Són un grup de persones dis-
posades a continuar treba-
llant amb il·lusió per la ciutat i
per poder fer efectius els nos-
tres projectes i compromisos.

Alfons Aragoneses - Virginia Domínguez - Isidre Soler - Guillem Fuster - Margarida Massot.
Persones que encapçalen la candidatura de l’Entesa a les properes eleccions municipals

Juli Moltó Sierra Anna M. Avellaneda Camins Guillem Fuster i Usas Pau Avellaneda Garcia

Cap a les eleccions municipals

LL''EENNTTEESSAA vvaalloorraa ppoossiittiivvaammeenntt llaa pprrooppoossttaa ddee SSaabbaaddeellll--
CCrruuïïllllaa eenn ttaanntt qquuee pprrooppoossaa uunnaa mmiilllloorr ccoonnnneeccttiivviittaatt
uurrbbaannaa ii ccoommaarrccaall ii aappoorrttaa ssoolluucciioonnss aammbb uunn mmeennoorr

iimmppaaccttee ssoobbrree eell bbaarrrrii ii llaa cciiuuttaatt..

MMÉÉSS CCAARRRRIILLSS BBIICCII AA
LLAA CCRREEUU AALLTTAA,, 

BBEENN DDEELLIIMMIITTAATTSS II
SSEEGGUURRSS

L’ENTESA és l’única organització política que va presen-
tar al·legacions al projecte i la Generalitat ha recollit algu-
nes d’aquestes propostes per millorar el projecte inicial.
L’Entesa va plantejar la ubicació de la futura estació de la
Creu Alta a l’Eix Macià, per evitar l’afectació directe del
CEIP Creu Alta i d’alguns habitatges de la mateixa zona de
manera indirecta.
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