Entesa per Sabadell

Vine a conèixer...

[La teva CIUTAT]

L’Entesa té la voluntat d’incidir políticament en la societat per construir una alternativa basada en una
nova cultura política i per assolir aquest objectiu és fonamental la implicació de la societat civil potenciant un teixit associatiu més crític.
Des d’un perfil polític d’esquerres i transformador, defensem un model de ciutat diferent, un país diferent i
un món diferent. I en aquest context, presentem un procés d’interacció amb el territori: EL SABADELL QUE VOLEM.
Volem conèixer millor la ciutat visitant cada barri, contactant amb les seves entitats i debatent amb els veïns i veïnes.

Puiggener

Can Puiggener, un barri a mig rejovenir
• Principals preocupacions: la falta d’infraestructures

de mobilitat i el percentatge elevat de persones
nouvingudes. Els veïns i veïnes demanen ja fa temps
tenir accés directe a la Creu Alta, concretament a
la zona comercial de la carretera de Prats, per escales mecàniques o ascensors.

 i ha inquietud pel fet que la situació de crisi econò•H

mica enfronti i pugui generar conflictes entre els
col·lectius més vulnerables (població immigrada) i
la població autòctona, també afectada per l’atur.

 spectes singulars del barri: el rellotge de sol de la
•A

plaça de la Llibertat, el parc de la Clota, les zones
verdes urbanitzades al voltant de la Font dels Gitanos i el Ripoll. Avança la instal·lació d’ascensors,
que L’Entesa va propiciar fa vuit anys.

Concòrdia, un barri entre barris
• P rincipals preocupacions: l’envelliment de la pobla-

ció i la falta d’aparcaments, la falta d’habitatges a
l’abast dels joves. La població nouvinguda s’instal·la
en els habitatges més econòmics, en general deixats
per la gent gran degut a la manca d’ascensors. Tot
i ser elevat el nombre d’edificis sense ascensor,
l’Ajuntament no ha impulsat un Pla d’Ascensors.

 urant la visita al grup d’esplai La Llar del Vent, si•D

tuat als barracons del Bosc de la Concòrdia, es posa
de manifest la rellevància d’aquest recurs educatiu,
i les mancances vinculades al local. També es visita l’Escola d’adults, CFA Concòrdia i es fa palès el
gran servei socioeducatiu que ofereixen i la manca
de reconeixement social que pateixen. En el pati de
l’escola hi ha un singular rellotge de sol i ombra.

Concòrdia

El Sabadell
que volem
[un exercici
de ciutadania activa]

un procés
inter[actiu]
amb el territori

Espronceda

