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Població i Densitat (hab./km²)

Superfície municipal en km2

DADES

SOBRE

Altitud en metres



 
POBLACIÓ PER EDAT

De 0 a 14 anys
33.540//15,5%

De 15 a 64 anys
142.067//65,7%
De 65 a 84 anys

33.622//15,5%
De 85 anys i més

6.975//3,2%
Total 

216.204//100%
POBLACIÓ PER SEXE

Homes
105.076//48,6%

Dones
111.128//51,4%

Total 
216.204//100%

 
 

Sabadell
Demografia



ESCUT HERÀLDIC DE LA CIUTAT

L A  B A N D E R A  D E  L A  C I U T A T
 



Sabadell és una ciutat i municipi espanyol de la província

de Barcelona,   a la comunitat autònoma de Catalunya.

Actualment és cocapital de la comarca del Vallès

Occidental, al costat de Terrassa. És el cinquè municipi

de Catalunya per població, amb 216.520 habitants (INE

2020).

 

La ciutat va ser pionera a la Revolució Industrial a

Catalunya dins del sector tèxtil ia meitat del segle xix es

va convertir a la ciutat llanera més important d'Espanya;

de fet, era coneguda pel nom de «la Mànchester catalana»

a la segona meitat del segle xix.2 Encara avui es poden

observar nombroses xemeneies i vapors, molts d'ells

reconvertits en llocs de serveis socials com ara

biblioteques o àrees de joventut . Aquesta herència tèxtil

ha deixat a la ciutat un marcat caràcter industrial. Al llarg

de les darreres dècades, Sabadell s'ha anat diversificant al

voltant del sector dels serveis.

 

l’origen de la ciutat

B R E U  R E S U M
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Occidental



1.Què és un CAP? És un centre d'atenció primaria, com el seu nom indica. 

2.Quin tipus de professionals trobem en un cap i quines són les seves funcions?
Els professionals que trobarem al CAP són metges especialistes en Medicina
Familiar i Comunitària, diplomats d'infermeria, pediatres, odontòlegs, tècnics
auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes, comares, personal administratiu i
treballadors socials, que ens atendran a les nostres necessitats.

3.Quins serveis ofereix un CAP? Ofereix assistència sanitària i social i serveis de
promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.

4.Quan una persona no es troba bé, quan hauria d’anar al CAP i quan a
l’hospital? El Centre d'Atenció Primària (CAP) és el primer lloc on cal anar quan
es té un problema de salut o quan es vol prevenir alguna malaltia. Quan es
tracta d'algu més greu es recomenable assistir a un hospital

ELS CAPS



Centre
Cívics
1.Què és un Centre Cívic?
Els centres cívics són

equipaments socioculturals

de caràcter públic, ubicats

als diferents barris o

districtes de la ciutat. Espais

polivalents adaptats a

diferents usos. Hi tenen

cabuda tots els grups,

entitats i ciutadans de

l'entorn sense cap mena de

restricció.

2.Quines activitats es
realitzen en un Centre
Cívic? Destaquen activitats

com la gimnàstica, balls,

sevillanes, ioga, pilates o tai-

txi. A més, es realitzen tallers

de manualitats, com ara de

pintura o restauració de

mobles. També hi ha centres

cívics que ofereixen tallers de

cuina o formació en llengües

(català, castellà, anglès,

amazic...). Altres espais

ofereixen activitats musicals

o grups d'autoajuda i

d'autoconeixement. Fins i

tot, hi ha la possibilitat de

participar en tallers de teatre

i de cultura tradicional.

4.On podem trobar els

Centres Cívics de

Sabadell?
Podem trobar centre cívics

en pràcticament qualsevol

barri de Sabadell.

3.Quina funció social té

un Centre Cívic? La funció

bàsica dels centres cívics

és oferir espais de

dinamització sociocultural

que contribueixen a l'acció

comunitària, a fi de prestar

tots aquells serveis que

potenciïn la relació entre

les persones.



   

LES PLACES

VILA ARRUFAT
Distància: 850m



   

LES PLACES

VILA ARRUFAT 2
En aquest moment la estatua no hi es així que ens hem fet la foto amb la placa del nom :)



 

Antoni Vila Arrufat (Sabadell, 20 d'octubre de 1894 - Barcelona, 18

de setembre de 1989). Pintor, gravador i muralista.

 

S'inicià amb el seu pare, Joan Vila Cinca, i a l'Escola Industrial i d'Arts

i Oficis. Estudià a Llotja el 1911, en ple esclat del Noucentisme, i a

l'Academia de San Fernando de Madrid. El 1919, després d'intervenir

en la formació del Grup de Sabadell, anà pensionat a París i el 1923

viatjà per Itàlia, d'on retornà molt influït pels prerenaixentistes. La

seva obra, entre realisme i noucentisme, se centrà aleshores en la

figura, que, en formar família el 1928, derivà aviat cap a les

maternitats.

 

Als anys trenta participà activament en la vida barcelonina i

obtingué diversos premis a Barcelona, Madrid, Venècia o Berlín.

Durant la Guerra Civil es retirà a Sant Sebastià de Montmajor i en la

llarga postguerra espanyola s'orientà cap a la pintura mural religiosa.

D'aquesta època són les pintures al fresc amb què decorà el santuari

de la Mare de Déu de la Salut, reconstruït després de l'incendi que

va sofrir el 1936.

 

L'any 1983 l'Ajuntament de Sabadell li concedí la Medalla de la

Ciutat, igual que el 1980 l'havia concedida a Joan Oliver i Sallarès.

ANTONI VILA 
ARRUFAT
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Què és un escó? I un regidor?
Un escó (també se'n pot dir escon) és el seient dels

parlamentaris en les diferents cambres de representació
legislativa de cada país. Avui en dia aquest nom es fa extensiu

a la seva acta de diputat.
Originalment un escó era un banc llarg amb respatller ample

El Regidor(a) és una autoritat municipal, que integra
l'Ajuntament d'un Municipi i participa a la presa de decisions de

forma col·legiada. Per ser part de la presa de decisions a
l'Ajuntament, el Regidor(a) haurà de participar a les Sessions

de Cabildo i treballar en comissions.
 

Que es un ple municipal?
 

El Ple municipal és un òrgan col·legiat format per l’alcalde i
per tots els regidors i regidores. És convocat i presidit per

l’alcalde i celebra sessions públiques tant de caràcter ordinari
com extraordinari.

 
 

Qui és l’alcalde de Sabadell?
Marta Farrés

Quina funció té el cap de llista d’un partit polític?
Es el cap visible del partit,normalment es a qui la gent vota

 
Quin partit polític governa a l’ajuntament de Sabadell?

El goberna PSC
 
 





EL NOMBRE DE REGIDORS DE CADA
PARTIT



TORRENT DE
COLOBRERS

EL TORRENT DE COLOBRERS, TAMBÉ
CONEGUT AMB EL NOM DE TORRENT DE LA
TOSCA O TORRENT DE CAN PAGÈS, ÉS UN

CURS D'AIGUA DEL VALLÈS OCCIDENTAL. ÉS
UN DELS ESPAIS MÉS VALORATS DEL RODAL

SABADELLENC.
 

TÉ UNS 6 KM DE LONGITUD. NEIX A LA SERRA
DEL VENT, DE CASTELLAR DEL VALLÈS,

TRAVESSA EL PLA DE LA BRUGUERA I, EN
ENTRAR AL TERME DE SABADELL, S'ENCAIXA

AL TERRENY TOT FORMANT UNES RIBES
ALTEROSES I ABRUPTES. GAIREBÉ AL FINAL

DEL RECORREGUT PASSA ENTREMIG DE CAN
GARRIGA I CAN PAGÈS I DESGUASSA AL RIU

RIPOLL PROP DEL PONT DE CASTELLAR.



TORRENT DE
COLOBRERS

A R B U S T O S :

JONCS CÀREX



CUA DE CAVALL GALZERAN



ENFILADISES:

HEURA ARÌTJOL



VIDALBA



ARBRES:

OM



POLLANCRE FIGUERA



Plataner Saüc



RULES
1. Go to the forest with the respect and curiosity of one who
enters foreign and unknown territory, of one who enters the
mystery. Carefully. With the feeling of being a foreigner, who
can be an equal with all the inhabitants of the territory he

visits, but he must make an effort to adapt to their customs.
 

2. Go carefully and slowly, do not try to arrive before, but to
be here, to enjoy every step and stretch of the road.

 
 

3. It frequents old trees and all kinds of natural landscapes. At
night and day, with wind, sun and rain. Delve into the

knowledge of the forest, of all the parts that make it up and
inhabit it. Understand it as a whole, an organism, a country.

Learn to love it and feel like an integral member.
 

4. The forest is your right, no one can tear you from it or take it
from you, you are its defense to the extent that you understand
what it represents. Nowadays it is essential to actively work on

their protection and on reporting any damage to protected
areas. But do not consider yourself better than anyone.

Respect even the enemies of the forest, those who burn or
destroy it. Use all strategies to oppose their excesses, but never
get into a personal confrontation. Always remember that you
defend the forest, not yourself, your ideas or a certain group.

 
5. Walk alone or in small groups, without making noise, like

someone who walks through the room of a temple or a
museum. The whistles, shouts, sounds of mobiles or music and
others are always annoying and sometimes traumatic for the
inhabitants of the forest. They disturb the rhythm of feeding,

territories, breeding...
 

 



RULES 2 
6. Choose your companions well. Do not bring dogs to avoid
all kinds of problems and inconvenience. Just the smell or
barking will make a large number of animals flee to whom

they cause stress in any case.
 
 

7. Do not leave visible traces of your step. We will never
abandon anything that we brought. Waste is always

embarrassing and unpleasant, but also dangerous. Animals
can die from ingesting a plastic bag, cut themselves or get
trapped with a can, become intoxicated in many different
ways... Try to generate the least amount of waste and in

any case collect your own and others' waste.
 

8. Do not touch or approach the chickens or young of any
animal if we do not want to risk condemning it to death.
Their parents are waiting for us to leave to attend to the
fallen chick or clueless fawn and might abandon them if

they get too scared or miss their scent. During the breeding
season (generally from the end of February to June), we will
take special care to disturb as little as possible. Apparently
innocent activities such as taking a picture of the nest and

its chicks can lead to the abandonment of the parents.
 

9. Do not unnecessarily uproot plants or branches, not even
to replant elsewhere. Do not unknowingly collect

mushrooms or damage them. Although they are poisonous,
they fulfill an essential role in the forest and even those

that are deadly for us, will serve to feed other people of the
forest.

 
10. Do not light fires unless it is essential to do so.

 



ENFILADISES,ARBRES I
ARUSTOS, TROVALS TOTS

R A B E R I B H C R I

E I S Q A B U E A O L

H E L L J R V L R L Q

E P L A T A N E R H E

U R H E I V I O X A P

R B R A N O S R L E H

A O E H E L L O H I E

C A R E X R H E A N L

A R A I O A I L P M L

H E L L O R M C Q R O

V I D A L B A O H I M

R V J O N C H E A N A

busca'n 6






