
Propostes d’Entesa per Sabadell per incloure al Fons estatal 
d’inversió local 

 
 
 
Eliminar barreres arquitectòniques 

• Eliminació de barreres arquitectòniques pendents als carrers i places de la ciutat. 

• Adaptació del pas soterrat de la Gran Via del carrer de Riego al carrer dels Montcada 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

• Adaptació del pas soterrat de la Gran Via a la Plaça dels Gegants de Gràcia per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

• Eliminació de barreres arquitectòniques a l’edifici del Conservatori. 

• Eliminació de barreres arquitectòniques en el Casal Pere Quart. 

 
Actuacions als barris 

• Reurbanització de la Plaça del Treball. 

• Urbanització Plaça de les Corts Catalanes. 

• Remodelació de la Piscina de Can Deu. 

• Rehabilitació de la piscina i de les pistes poliesportives del l’Olimpia. 

 

Actuacions de mobilitat sostenible 

• Condicionament d’un carril bicicleta a la carretera de Mollet, des de l’Avda de Barberà 
fins el pont del riu Ripoll. 

• Ampliació del pont del riu Ripoll a la carretera de Mollet pel pas d’un carril bicicleta a 
cada lateral. 

• Condicionament d’un carril bicicleta a la carretera de Castellar del Vallès, des de la 
Gran Via fins el Punt Blau (inici carril bici ampliació B-124)  

• Condicionament de la xarxa de camins del Riu Ripoll per circulació bicicletes i connexió 
amb la xarxa urbana de carrils bici. 

 

Actuacions sobre el patrimoni històric 

• Rehabilitació del Molí d’en Torrella amb la finalitat d’instal·lar-hi el Centre d’Interpretació 
del Ripoll i un òrgan de Gestió del Parc Fluvial del Riu Ripoll. 

 

Actuacions en equipaments 

• Millora dels espais auxiliars del Mercat Central situats al soterrani (aire condicionat, 
millora dels circuits d’emergències...) 

 



Dotació de nous equipaments 

• Adequació de l’edifici de l’antic CEIP Carme Simó al carrer Jardí com a Oficina de 
suport a les entitats. 

• Rehabilitació del Vapor Turull com a Hotel d’entitats. 

• Rehabilitació de la Masia de Can Llong com a Centre Cívic. 

• Adequació de locals per als centres d’esplai. 

• Adequació de locals per les AAVV. 

 

Actuacions de millora urbana  

• Projecte de senyalització urbana, amb plànols de situació en els edificis d’interès i 
parades d’autobús, estacions i altres serveis. Retolació actualitzada dels barris i els 
itineraris més destacats. 

• Pla de xoc de millora de voreres en mal estat. 

 
 
 
 
Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 
 

Sabadell, 2 de desembre de 2008 
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Noves aportacions per afegir a les realitzades en data 2 de desembre 
 

 

• Arranjament de talussos i recuperació de la vegetació de ribera del riu Ripoll 

• Arranjament camí del riu Ripoll des de la Bassa de Sant Oleguer i connexió d’aquest 
al terme de Barberà del Vallès. 

• Recuperació de la Sèquia Monar 

• Consolidació i condicionament de les Coves del riu Ripoll 

• Condicionament i millora xarxa camins del Rodal 

• Adaptació passos soterrats de la Gran Via 

• Pla d’instal·lació de centrals fotovoltaiques a equipaments municipals. 

• Climatització pavelló esportiu de Gràcia 

• Climatització del Teatre Municipal de la Faràndula 

• Pla de manteniment de centres escolars, centres cívics i dels equipaments 
municipals més antics 

 

 

 

 

 

Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 9 de desembre de 2008 

 

 


