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En Curt

El Parc del Nord
ja té projecte
Redacció • @diaridesabadell

Els guanyadors han tingut
en compte la connexió amb la ciutat

URBANISME

El P.A.R.C (Previous Atmospheres Recovery Chapters)
és el guanyador del concurs per
a la transformació i recuperació
del parc del Nord. La proposta
està basada en el reconeixement
del canvi del corredor verd en el
temps i també el procés d’erosió
que ha patit el torrent del Capellà.
Així, pretén recuperar l’equilibri
entre la ciutat i el torrent, en què
destaquen els elements naturals i
la creació d’espais urbans lligats a
la ciutat, expliquen des de l’Ajuntament.
Projecte sostenible
A més, el projecte aposta per la
construcció d’una xarxa de carrils bici i una xarxa de camins de
vianants, així com la connexió del
parc amb el barri de Can Puigge-

ner, amb el desplaçament de la rotonda de la carretera de Prats de
Lluçanès.
Juli Fernàndez, tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, ha
mostrat satisfacció a “recuperar
un gran espai per a l’ús públic de
la ciutadania del nord de la ciutat, però també de tota la ciutat i
de la comarca”. Fernàndez ha afegit que “el connector que uneix el
bosc de Can Deu amb el riu Ripoll
per Can Puiggener afavorirà la biodiversitat”.
La proposta és la presentada
per l’equip professional format
per Adrià Escolano Ferrer i Inlandsis Mar & Boris SARLd’Architecture et Paysage. El projecte
guanyador ha estat escollit per un
jurat format, a més dels tècnics i
polítics de l’Ajuntament, per pro-

Recreació de com podria ser el nou parc
/ CEDIDA

fessionals del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), a més de dos delegats dels veïns.
Es va escollir entre sis propostes finalistes. Els criteris
temàtics utilitzats per puntuar-les eren sobretot l’estructura integral del parc del
Nord, la connectivitat entre
barris i el tractament de cornises del Ripoll. També la infraestructura verda i la biodiversitat de la fauna i flora, i el
paisatge. També s’ha valorat
el tipus de material que el projecte proposava utilitzar per
als arranjaments.

La proposta
guanyadora
es basa a
reconèixer
l’orografia
del terreny i
conservar-la

SUCCESSOS

POLÍTICA

Mor un motorista
de 25 anys en caure
a l’asfalt

ERC denuncia “un
atac feixista” a la
casa d’una militant

Dimarts, al voltant de les
nou del vespre, un jove
de 25 anys va caure de la
motocicleta i les lesions de
la caiguda van provocar-li la
mort immediata. L’accident
es va produir a la carretera de
Prats de Lluçanès, a l’alçada
de Can Jonqueres, i no van
haver-hi tercers implicats.
Van intervenir-hi dues ambulàncies del SEM -que van
intentar auxiliar el conductor,
però no van poder fer res per
salvar-li la vida- i tres unitats
de la Policia Municipal. El
difunt, segons va avançar
l’iSabadell, residia al barri de
la Creu de Barberà.

Les Joventuts d’Esquerra
Republicana de Sabadell
(JERC) van denunciar “un
atac feixista” a la casa d’una
militant del partit. Asseguren
que és la tercera vegada que
passa un acte així. Segons
denuncien els joves, el pany
de la porta estava embussat
amb silicona i la porta tenia
pintades feixistes. / CEDIDA

ESPAI PÚBLIC

La plaça Montcortès
s’habilitarà per a l’oci
dels adolescents
La Junta de Govern va
adjudicar el contracte per
arranjar la plaça Montcortès,
al barri de Torre-romeu.
L’obra compta amb un pressupost total de 212.302,87 €,
i permetrà col·locar a l’espai
una zona amb elements
lúdics per a adolescents i
un espai amb arbres i zona
d’estada. Per arribar a la
solució adoptada -apunten
des de l’Ajuntament-, es va
tenir en compte l’estudi que
es va fer de totes les àrees de
joc del barri de Torre-romeu,
el qual va constatar la falta
d’espais de lleure i d’activitats lúdiques per a joves i
adolescents.

SUCCESSOS

Denuncien un intent
de violació múltiple
a una menor
El col·lectiu independentista
La Forja va denunciar un
intent de violació a una menor de 16 anys per un grup
de quatre homes el passat
28 de desembre. Segons
avançava Ràdio Sabadell, els
Mossos estan investigant el
cas, que s’hauria produït al
sud de la ciutat.

SOCIETAT

La Grossa passa de
llarg de Sabadell i
cau a Terrassa
La loteria catalana no va
arribar a Sabadell però el
Vallès Occidental va viure
un cop de fortuna. Els veïns
vallesans de Terrassa i Badia
van ser guanyadors del primer i el tercer premi respectivament. Quinze bitllets del
primer premi es van vendre
al Carrefour Vallès.

DEFUNCIONS del 24 de desembre del 2018 al 2 de gener del 2019
Montserrat Costa Mas (90),
Ana Morente Ropero (76),
Francesc Castellví Odena (88),
Ramon Sánchez Rodríguez (74),
Rafael Rubio González (84),
Presentación Rodríguez Moreno
(92), Carmen Crespo Hernandez
(79), José Zubizarreta Monzón
(87), Juan Torres Bermúdez (91),
Marc Valls Ruiz (39), Fernando
Valls Borja (60), Ernestina Prieto
Cabanillas (91), Carmen Martínez
Pellicer (84), Beatriz Flores Grima
(84), Antonia Rodríguez Ramos
(85), Alberto Pujadó Salas (82),
Maria Dolores Escobet Gisbert

(84), Antonia Recio Cortes (83),
Margarita Sánchez Ferran (96),
Angela Cabeza Soley (98), Isabel
Jiménez López (88), Alberto
Puigmartí Bosch (66), María Rosa
Martos Fernández (85), Maria
Escalé Careta (96), Ricardo López
López (87), José Maria Lledó
Bernabé (49), Matilde Sánchez
García (92), Jesús Rodríguez
Bouza (72), Inés Refusta
Romero (99), Encarnación
Medina Puertollano (94), Flora
Jaen Montorro (80), Rosa Ortiz
Trujillo (77), Rafaela Fuentes
Arcos (62), Josefa Guerrero

Rosa (85), Maria Guillem Muñoz
(80), Manuel Marco Rives (90),
Juan José Cerezo Pérez (71),
Juan Antonio Sánchez Nieto
(74), Jose Moya Aceituno (80),
Hilario Alamo Rodado (86),
Juan Antonio Gil Abellan (80),
Santiago Sillero Tortosa (47),
Manuel Muñoz Cortés (77),
Ángel Guardia Rodríguez (53),
Antonia Fernéndez Serrano
(82), Josep Maria Castelló
Torrebadella (69), Maria Martínez
Valera (91), Belen Hidalgo
López (93), Carmen López
Hernández (84), Miguel Angel

Rodríguez Jordana (61), Emilio
Cruz Hidalgo (91), Jose Santiado
Gallego (75), Buensuceso Peral
Rios (86), Matias Morillo Soto
(63), Fernando Carmona López
(81), Maria Carmen Demesas
Manzanares (73), María Checa
Martínez (80), Maria Querol
García (76), Juan Mandret
Lapeira (86), Manuel Álvarez
Sanz (90), Eugenia Isabel del
Río Hernández (77), Francisca
Pérez García (86), Jose Griera
Serradell (91), Jose Santiago
Gallego (75), Maria Inmaculada
Elias Guilera (73), Maria Paredes

Vadillo (90), Nieves Parés Bon
(88), Jose Maria Parellada Rosell
(69), Eusebio Martínez Martínez
(57), Eduarda Hernández
Fuentes (96), José Maria Medina
Martínez (50), Juana Antonieta
Tineo de Rojas (87), Francisca
Rico Santos (87), Francisca Baez
Robles (81), Concepción Pau
Roca (88), Rosa Valcarcel López
(79), Mercedes Galindo Sánchez
(89), Juan Berbel Fernández
(86), José Góngora García (83),
Jose Fàbregas Casanovas (85),
Antonia Romero Martínez (82),
Andrés Barrull Lladó (72)..

