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PROPOSTES DE L’ENTESA PER MILLORAR GRÀCIA I CAN FEU
L’Entesa treballa per millorar Sabadell, els seus barris i la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Hem plantejat nombroses propostes pel conjunt de la ciutat i hem analitzat els problemes específics de
cada barri. 

En aquest butlletí resumim les principals propostes que hem elaborat per Gràcia i Can Feu. Propostes que són
resultat del procés participatiu al barri i algunes d’elles formen part de les reivindicacions dels ens veïnals.

Totes aquestes propostes s’incorporaran al programa de govern de l’Entesa pel període 2007 – 2011 i ens
comprometem a treballar per fer-les realitat.

Soterrament de la via del tren dels FGC
Soterrar la via del tren des de Sabadell Estació fins Sant Quirze del Vallès és un projecte cabdal per Gràcia i Can
Feu, per la ciutat i per la comarca. La seva realització ha de servir per:

• Millorar les actuals condicions urbanístiques i dels barris de Gràcia i
de Can Feu

• Eliminar l’efecte barrera i les molèsties que el pas de tren origina.

• Possibilitar la construcció d’un gran passeig des de l’estació fins Sant
Quirze del Vallès, facilitant la integració del Parc del Castell de Can Feu.

• Anivellar el pas de la Rambla Iberia i del passeig de Can Feu.

• Crear una via de comunicació pacificada, per vianants i bicicletes,
fins Sant Quirze del Vallès, comunicat amb la Via Verda del Vallès.

L’Entesa ha defensat des del primer moment aquest projecte i aques-
ta proposta ja consta en el nostre programa de govern de l’any 2003.

Des de l’Entesa es va considerar el projecte de perllongament dels
FGC que promou la Generalitat com una bona oportunitat per fer real
aquesta aspiració. Per aquest motiu vam presentar al·legacions a l’es-
tudi informatiu del projecte, plantejant aquesta proposta i al mateix
temps la solució per evitar l’enderroc d’una vintena d’edificis al barri
de Gràcia que el projecte condemnava, junt amb altres alternatives i
propostes per millorar la totalitat del projecte. L’Entesa va ser l’única
organització política que va presentar al·legacions al projecte.

La Generalitat ha fet públic que recull la proposta de l’Entesa de bai-
xar el nivell del nou traçat del tren, evitant d’aquesta manera l’ende-
rroc dels edificis i continuant el soterrament fins passar la Rambla
Iberia. Aquesta notícia la  considerem molt positiva, però insuficient.

Volem el total soterrament del tren.
Per això l’Entesa va plantejar una proposició en aquest sentit al Ple municipal del mes de febrer, que fou aprovada.
Ara confiem que la Generalitat faci efectiva la voluntat de tot el Consistori. Tanmateix, també vam plantejar aquesta
proposta a l’alcaldessa de Sant Quirze, la qual va compartir la importància que sigui una realitat.

LL’’EEnntteessaa eess ccoommpprroommeett aa ccoonnttiinnuuaarr ttrreebbaallllaanntt ppeerr aaccoonnsseegguuiirr eell ssootteerrrraammeenntt ii llaa ccrreeaacciióó dd’’uunn nnoouu ppaasssseeiigg..
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Aparcament soterrat 
a l’estació dels Ferrocarrils

L’aparcament de vehicles també és un problema, sobretot els dies fei-
ners en què tots els carrers són utilitzats com a estacionament per
part de persones que agafen el tren o treballen al centre.
Per resoldre aquesta situació proposem la construcció d’un aparca-
ment soterrat a l’actual estacionament de l’estació i convertir la
superfície en un gran espai públic obert. Aprofitar les obres de per-
llongament dels Ferrocarrils pot ser una bona ocasió per construir-lo

Creació d’Eixos Cívics
Plantegem la creació al barri d’Eixos Cívics,
que comunicarien els principals equipaments.
Es tracta de transformar alguns carrers princi-
pals en espais més agradables per caminar,
amb voreres amples, arbres, anivellament de
passos de vianants i amb el trànsit pacificat.
D’aquesta manera aconseguim que els princi-
pals itineraris del barri siguin per carrers més
segurs i agradables. Alguns d’aquests carrers
serien: crta. de Molins de Rei i carrers de
Jacint Verdaguer, Pau Claris i Viladomat. 

Rehabilitació del barri de les galàxies
Fomentar la rehabilitació integral d’aquest conjunt d’habitatges és
una prioritat per l’Entesa, per millorar les seves condicions urbanísti-
ques i socials.
Aquesta millora ha d’incloure la rehabilitació dels edificis, la urbanit-
zació de l’espai públic, l’ordenació de l’aparcament de vehicles i de
zones de jardins i la instal·lacions d’ascensors.
El soterrament de la via propiciarà una bona oportunitat per trencar
definitivament l’aïllament d’aquest sector.

Condicionament d’espais lliures

Rehabilitació
de la Plaça de Treball

Urbanització
de la Plaça de les Corts Catalanes

Adequació
de la Plaça del Fantasma de la Nau

Reforma
de la plaça Cambó

Aparcament Sabadell-Estació.

Espai c. d’Urà / c. de Mercuri.
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Eliminar la barrera que representa la Gran Via és un objectiu a
mig termini de l’Entesa, per convertir-la en una via permeable i
integrada a la resta de la trama de carrers. 
Tanmateix, mentre no sigui possible, cal millorar la seva accessi-
bilitat eliminant les actuals barreres arquitectòniques, amb la ins-
tal·lació de rampes i d’ascensors en els actuals passos soterrats.
També s’ha d’inciar el procés de debat per ddeeffiinniirr llaa ffuuttuurraa ttrraannss--
ffoorrmmaacciióó ddee llaa GGrraann VViiaa..

La Gran Via

L’Entesa ve reclamant des de fa temps la necessitat que es construeixin nous equipament per resoldre les mancances
en matèria de sanitat i educació. Alguns d’aquests plantejaments han estat recollits per l’Equip de Govern, com és la
construcció d’una llar d’infants a l’actual solar del dipòsit de vehicles.
EEll ccoommpprroommííss ddee ll’’EEnntteessaa eenn mmaattèèrriiaa dd’’eeqquuiippaammeennttss ééss::

Calen nous equipaments

Construcció d’una nova escola de primària en
l’espai adjacent a la Plaça del Mestre.

Estudiar les possibilitats de transformació de la fàbrica
Sallarès Deu com equipament educatiu, per a l’amplia-
ció de les dependències de l’IES Pau Vila i la ubica-
ció d’una Biblioteca pública

Habilitació de locals per a joves i l’esplai als
antics parvularis dels Narcisa Freixas i Riu-sec al carrer
Viladomat. 

Construcció d’un nou CAP i d’una Escola Bressol
en el solar de la carretera de Molins de Rei, davant del
CEIP Teresa Claramunt.

Passos Gran Via soterrats.
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Convivència
Els veïns i veïnes de Gràcia no han de suportar les conseqüències d’una activitat d’oci massificada com la Zona
Hermètica que massa sovint genera incivisme i molèsties. L’administració, per la seva banda, ha de vetllar per
garantir els drets del veïnat. Des de l’Entesa proposem:

• Elaboració d’un Pla efectiu per evitar les molèsties
als veïns i veïnes que contempli inspeccions per fer
acomplir la normativa en matèria de seguretat, afo-
rament i horaris.

• Increment dels efectius de vigilància.

• Tancament efectiu dels carrers afectats amb accés
restringit al veïnat i serveis.

• Desplaçament progressiu de l’activitat a la zona de
Sant Pau de Riu-sec.

Mobilitat
Autobusos. Ampliar les freqüències i la revisió dels actuals itineraris, per
fomentar-ne l’ús i millorar les connexions des de diferents punts i equipaments.

Carrils bici. Creació de carrils bici i connexió amb la xarxa de carrils bici
de la ciutat

El proper 27 de maig hi ha eleccions municipals i tenim l’o-
portunitat de decidir quin futur volem per a la ciutat i pels
barris de Gràcia i Can Feu.
L’Entesa presenta un equip de persones amb molta capacitat,
que coneix molt bé la ciutat, que coneix molt bé el barri de
Gràcia i, sobretot, quines 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 perso-
nes disposades a continuar treballant amb il·lusió per la ciutat
per poder fer efectius els nostres 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

Zona Hermètica

Tere Llamas Isidre Soler Virginia Domínguez

Cap a les eleccions municipals


