
 

 
Residencia y Centro de Dia Parc Central YA!! 

La Plataforma d'Entitats per a la Residència Sector Sud de Sabadell, desde hace años venimos 

reivindicando una RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA pública y de gestión pública, ante la falta de 

este tipo de equipamientos en nuestra ciudad lo que va en detrimento de la dignidad y la calidad 
de vida de nuestros mayores. 

En el 2006, tras la firma de un convenio, el Ayuntamiento de Sabadell puso a disposición de la 
Generalitat los terrenos situado entre calle Diego d’Almagro y Magí Colet y llevó a cabo todos los 
trámites oportunos (licencias y permisos de obras). En noviembre del 2010, la Generalitat aprobó 
una dotación de más de 30 millones de euros para su construcción y mantenimiento. 

Si existe el solar, el proyecto, las licencias y si han pasado más de 5 años desde que se asignó la 

dotación presupuestaria, ¿por qué siguen sin licitar las obras? 

Al tratarse de una reivindicación justa y necesaria, exigimos a la Generalitat que cumpla con el 
compromiso y construya la RESIDENCIA y a los Grupos Municipales a que defiendan los intereses 
de los/as ciudadanos/as y de la ciudad 

En defensa de la RESIDENCIA y la DIGNIDAD, convocamos A TODA LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

per la RESIDENCIA 
jueves 26 de noviembre a las 17h 

desde la Plaça Creu de Barberà al Ayuntamiento (quien por razones de 

movilidad no pueda, que vaya directamente a la Plaça de l’Ajuntament a las 18h) 

Plataforma d'Entitats per a la Residència Sector Sud de Sabadell 

(AAVV de La Creu de Barberà; Campoamor; Espronceda; Les Termes; Entitat de Pensionistes i Jubilats de la Creu de 
Barberà i Sector Sud i Coordinadora de Centres de Gent Gran de Sabadell, amb el suport de la Federació 

d’Associacions Veïnals de Sabadell -FAVS-) 



 

 
Residència i Centre de dia al Parc Central JA!! 

La Plataforma d'Entitats per a la Residència Sector Sud de Sabadell, des de fa anys venim 
reivindicant una RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA pública i de gestió pública, davant la manca d'aquest 
tipus d'equipaments a la nostra ciutat el que va en detriment de la dignitat i la qualitat de vida dels 
nostres majors. 

El 2006, després de la signatura d'un conveni, l'Ajuntament de Sabadell va posar a disposició de la 
Generalitat els terrenys situat entre carrer Diego d'Almagro i Magí Colet i va dur a terme tots els 
tràmits oportuns (llicències i permisos d'obres). El novembre del 2010, la Generalitat va aprovar 
una dotació de més de 30 milions d'euros per a la seva construcció i manteniment. 

Si hi ha el solar, projecte, les llicències i si han passat més de 5 anys des de que es va assignà la 
dotació pressupostaria, per què segueixen sense licitar les obres? 

Es tracta d'una reivindicació justa i necessària, exigim a la Generalitat que compleixi amb el seu 
compromís i construeixi la RESIDÈNCIA i als Grups Municipals a que defensin els interessos 
dels/les ciutadans/es i de la ciutat 

En defensa de la RESIDÈNCIA i la DIGNITAT, convoquem A TOTA LA POBLACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

per la RESIDÈNCIA 
 

dijous 26 de novembre a les 17h 
des de la Plaça Creu de Barberà fins l'Ajuntament (qui per raons de mobilitat no 

pugui, que vagi directament a la Plaça de l'Ajuntament a les 18h) 

Plataforma d'Entitats per a la Residència Sector Sud de Sabadell 
(AAVV de La Creu de Barberà; Campoamor; Espronceda; Les Termes; Entitat de Pensionistes i Jubilats de la Creu de 

Barberà i Sector Sud i Coordinadora de Centres de Gent Gran de Sabadell, amb el suport de la Federació 
d’Associacions Veïnals de Sabadell -FAVS-) 


