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L'abecedari sabadellenc de 2020
El resum de l'any en 25 paraules
"Per fi". "Ja s'acaba". De ben segur, aquestes són les paraules més escoltades aquests darrers
dies de 2020, un any que quedarà marcat en la vida dels sabadellencs i de la població mundial en
general. Quan dúiem una setantena de dies del nou any el que molts experts deien era un
"refredat" a la Xina, es va acabar convertint en una pandèmia estesa a tot el planeta i que ho va
condicionar tot.
Confinament, velocitat de reproducció (l'Rt), risc de rebrot, PCR, antígens, gel hidroalcohòlic,
mascareta, estat d'alarma i toc de queda. Algunes de les paraules que hem aprés d'un dia per
l'altre i elements que han passat a formar part de la nostra quotidianitat. Malgrat que el
coronavirus ha monopolitzat l'actualitat, abans que es conegués el primer cas a Catalunya, el
Vallès Occidental i a la ciutat, van passar d'altres fets destacats. Després, tot el protagonisme
per a la Covid-19. Repassem alguns dels més destacats paraula per paraula.

?A
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/22584/sis/detinguts/sabadell/presumptes/auto
rs/agressio/sexual?rlc=p1) Artèxtil
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28558/mossos/investiguen/pelotazo/venda/art
extil) . Una informació de El Periódico de Catalunya, que atribuïa un "pelotazo" la compra de
l'Artèxtil, va sacsejar el panorama polític els primers dies de 2020. Retrets i acusacions entre els
responsables de l'actual govern municipal amb els de l'anterior per aquest patrimoni de la ciutat.
Es va dur a terme una comissió extraordinària
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28651/sessio/extraordinaria/comissio/transparencia/a
porta/poca/llum/afer/artextil) i va ser l'inici d'un joc d'acusacions entre la coalició PSC-Podem
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28642/crida-sabadell-veu-ma-psc-atacs-formaciopels-afers-artextil-nani-valero) i part de l'oposició. Finalment, el secretari va avalar l'operació
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28771/informe-secretari-ajuntament-sabadell-avalaoperacio-comprar-artextil) duta a terme pel quatripartit.
B Baixes al ple: Juli Fernàndez
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31208/juli(
fernandez-deixa-ser-regidor-ajuntament-sabadell) i Maties Serracant
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31712/maties-serracant-renuncia-ser-regidorajuntament-sabadell) . En dos mesos, entre juliol i agost, els dos últims alcaldes de Sabadell,
Juli Fernàndez (ERC) https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31348/juli-fernandez-sempre(
dic-soc-farmaceutic-fa-politic) i Maties Serracant (Crida per Sabadell)
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31720/maties-serracant-continua-projecte-encaracares-canviin) , van anunciar que deixaven de ser regidors al ple. El republicà ho feia per "centrarse" en les tasques de delegat del Govern a Barcelona -a finals d'any figurava el número 17 a les
llistes (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32874/tres-sabadellencs-llistes-erc-14-f) per
a les eleccions catalanes del 14-F- i el cupaire sense cap raó de pes.
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?C Capital de la Cultura Catalana 2024
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32115/sabadell-es-presentara-ser-capitalcultura-catalana-2024) . El ple del mes d'octubre va aprovar per unanimitat que Sabadell es
presentés per ser la Capital de la Cultura Catalana 2024. El febrer de 2021 s'ha de lliurar un
document amb l'atractiu i el punts forts del projecte perquè arribi aquesta capitalitat. Tot i així,
quan es va presentar el programa per assolir aquesta fita, ERC va despenjar-se del quòrum
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32687/unanimitat-es-fractura-quan-comenca-camiperque-sabadell-sigui-capital-cultura-catalana-2024) carregant contra l'alcaldessa, Marta Farrés,
"per trencar l'esperit" inicial.
[noticia]30875[/noticia]
D Denúncies (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30874/grafics-policia-sabadellinterposa-gaireb-3000-denuncies-durant-estat-alarma) .
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30874/grafics-policia-sabadell-interposa-gaireb-3000denuncies-durant-estat-alarma) L'esclat del coronavirus va comportar, entre d'altres coses,
l'activació d'un estat alarma i la conseqüent limitació de mobilitat
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31124/mapes-mossos-interposen-gaireb-1500denuncies-saltar-se-confinament-area-sabadell) . Unes restriccions ajustades per fases, per regió
sanitària, per municipi, el nombre de persones per reunir-se, l'obligatorietat de la mascareta
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31320/primeres-dues-denuncies-no-dur-mascaretasabadell) , la prohibició de fumar i una extensa llista de mesures amb el pretext de frenar
l'escalada de la Covid-19. Tot plegat ha derivat en milers i milers de sancions dels cossos
policials.
?E Exèrcit
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/flaix/949/exercit/desplegat/sabadell/actuar/contra/pro
pagacio/coronavirus) . Els primers dies de convivència amb el virus, poques coses se sabien.
Una sí, la desinfecció era bàsica per evitar la seva propagació. Una tasca que es va encarregar de
dur a terme l'exèrcit espanyol. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va formular aquesta petició
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29376/sabadell-demana-presencia-exercit-ciutat-fertasques-desinfeccio) i diverses dotacions van venir a fer aquestes feines a la via pública i a la
residència Els Jardins, a Castellarnau (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29478/videosexercit-ja-arribat-sabadell-fer-tasques-desinfeccio) . A més, també van ajudar en la construcció
del que seria l'Hospital Temportal Vallès Salut
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29542/video-fotos-exercit-torna-sabadell-ajudarconstruccio-hospital-campanya) , construït sobre el tartan de la pista coberta d'atletisme.
[slideflaix]952[/slideflaix]
F Fases (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30019/quatre-fases-tornar-normalitatabans-juliol-pla-desconfinament-estat) . La declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març, es va
acabar traduïnt amb el confinament de la població, un aïllament domiciliari que es va estendre a la
totalitat de la població -excepte personal essencial-. Més de dos mesos després d'estar tancats a
casa, es va estipular un pla de sortida per fases i franges horàries. Es va anar modulant amb el
pas dels mesos, però les fases (o els trams, en el cas de la denominació del Govern) han estat una
terminologia molt comú aquest 2020.
G Gloria (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28676/cost-temporal-gloria-elevafins-240000-euros-sabadell) . La segona quinzena de gener una llevantada va creuar
Catalunya, pluja i vent que va causar molts desperfectes. Era el Gloria i va arrasar tot el territori.
A Sabadell es va traduir en nombrosos desperfectes visibles a la via pública i que va suposar
més de 200.000 euros en els danys ocasionats.
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La baixada del riu Ripoll al seu pas per Sabadell Foto: Juanma Peláez

H Hospital Temporal Vallès Salut (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29712/hospitaltemporal-valles-salut-enllestit-rebre-pacients) , Hospital Taulí
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32919/salut-destina-40-milions-euros-modernitzarampliar-capacitat-assistencia-tauli) i Hospital Ernest Lluch
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32940/salut-es-compromet-construir-hospital-ernestlluch) . Els hospitals han estat un els grans protagonistes d'aquest 2020. La pista coberta
d'atletisme es va convertir a l'abril en l'Hospital Temporal Vallès Salut, construït en cas que la
pressió desbordés el Taulí i donar així resposta. Un paper que sí va desenvolupar l'Hotel Verdi
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30133/hotel-verdi-tanca-extensio-tauli-pero-esmantindra-alternativa) , sent una extensió del Taulí, un hospital que es modernitzarà i millorarà les
prestacions. Una inversió de 40 milions d'euros fins a 2024 ho farà possible. I Salut també ha
promès, tot i que sense especificar calendari, la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Un
equipament que des de fa més d'una dècada reclamen Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Badia i
Barberà.
I Indústria ( https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30891/treballadors-nissan-convoquenacte-protesta-sant-cugat) . Aquest sector ha estat un dels que més ha patit al Vallès Occidental,
l'anunci de tancaments de plantes i aplicació d'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) ha seguit
aquest 2020. Nissan, Magneti Marelli, Continental, TE Connectivity... diverses companyies
internacionals han tancat els centres de treball que tenien repartits per Barberà, Montcada i Rubí,
entre d'altres poblacions.
J Jubany h
( ttps://www.naciodigital.cat/sabadell/cercador/Helena+Jubany
) . Helena Jubany
és, sens dubte, un dels noms de l'any. El seu cas, arran d'aparèixer al programa de Crims de
TV3 (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29418/crims-recorda-assassinat-bibliotecariahttps://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32953/abecedari-sabadellenc-2020
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sabadell-prescriura-2025) , va motivar un moviment d'indignació a la ciutat i que, en ple
confinament, es va traduir en el Manifest Sabadellenc
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30552/si-es-reobre-cas-helena-jubany-esperemsistema-aquesta-vegada-no-falli) . Es van posar al costat de la família per ajudar a trobar el o els
culpables de l'assassinat de l'Helena 19 anys després. Fruit d'aquesta empenta el cas es va
reobrir, però mesos després la família va denunciar inoperància
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32641/familia-helena-jubany-quatre-mesos-desprreobertura-cas-no-fet-res) per esclarir els fets. Sabadell, però, ha continuat donant suport als
Jubany (https://www.naciodigital.cat/sabadell/flaix/1129/25-n-2020-mural-memoria-helena-jubanymarxa-torxes) .

El 25-N a Sabadell Foto: Juanma Peláez

K Break. Abaixar i pujar persianes de bars i restaurants, la suspensió de l'activitat esportiva i tancar
i obrir teatres, cinemes i sales... Així ha estat l'any per a molts negocis, davant els continus canvis
de criteri del Govern. Menjar per emportar i menys dinars o sopars en establiments. Una aturada
intermitent i, en el cas de la cultura a Sabadell, i durant el confinament, l'aposta en línia va ser la
solució per donar sortida a les creacions i fer menys angoixant el tancament obligat a casa. Però
aquest any no hi ha hagut Festa Major
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31231/sabadell-suspen-finalment-festa-major-repuntcontagis-catalunya) , ni les dels barris, ni la celebració de la Salut
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/flaix/993/aplec/salut/plena/pandemia) , ni l'Embassa't i
tantes altres cites obligades al calendari sabadellenc.
[noticia]32213[/noticia]
[noticia]32772[/noticia]
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L LaLiga SmartBank (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31353/ce-sabadell-tornasegona-divisio-cinc-anys-despr) . Una altra de les notícies de l'any: l'ascens del CE Sabadell a la
Segona Divisió https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31362/viacrucis-tornar-segona-divisio)
(
. El retorn a la categoria de plata del futbol espanyol cinc anys després. Igual que tots els
sectors, aquest esport es va aturar i adaptar, es va idear un format a partit únic i en poc menys
d'una setmana. Els d'Antonio Hidalgo durant moltes jornades van ser líders del grup III a Segona
B i finalment, van col·lar-se entre els millors. Després de superar, per aquest ordre, el filial de
l'Atlético de Madrid i la Cutural Leonesa, ambdós als penals, i al Barça B, en la final, van assolir la
pujada de categoria (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31357/video-resum-partit-cesabadell-posterior-celebracio-gespa) .
Un èxit esportiu que va provocar l'eufòria de l'afició que es va llançar als carrers, i en un context de
pandèmia, cosa que va provocar imatges que van criticar, entre d'altres, el ministre de Sanitat,
Salvador Illa (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31383/video-salvador-illa-sobrecelebracions-ascens-no-fer-aquesta-manera) . No va haver-hi rebuda oficial, ni cap rua com en
l'anterior ascens. Únicament una rebuda en petit comitè a l'Ajuntament
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/flaix/1053/rebuda/ajuntament/ce/sabadell/ascens/segona) .
[slideflaix]1051[/slideflaix]
?M Merinalshttps://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32490/tram-final-coneixer-estat(
dels-170-habitatges-merinals) . L'any va començar de la millor manera per a un grup de veïns del
barri de Merinals. Es firmava l'acord a tres bandes
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28384/veins-merinals-fan-primer-pas-trobarresposta-situacio-dels-170-habitatges) , entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament
de Sabadell i l'entitat veïnal, per tal d'encarregar al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
perquè fessin un informe independent sobre l'estat de 170 habitatges. Una mica més d'un mes
després s'ensorrava el sostre d'un d'aquests immobles
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28945/desallotgen-part-bloc-pisos-esfondra-sostredels-habitatges-estudi-merinals) i es desallotjava part d'un bloc. Un fet que va accelerar la
necessitat d'aquest document que ha de diagnosticar la seva salut i les intervencions que cal dur
a terme. L'esclat de la pandèmia va alterar el calendari d'aquesta llarga reivindicació veïnal, però
s'espera que estigui un any després de la firma.
N Naixement NacióSantCugat https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/27733/neix(
naciosantcugat-informacio-proximitat-amb-compromis-clic) . A finals de 2019 la família de
NacióDigital del Vallès Occidental es feia una mica més gran, naixia el NacióSantCugat
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28373/casa-cultura-omple-donar-benvingudanaciosantcugat) i s'afegia a les edicions de Sabadell, Terrassa i Rubí, a més de la de Granollers,
al Vallès Oriental. Marta Pessarrodona, Jaume Barberà i Xavier Roig, en un debat, servia com a
presentació del nou mitjà el 16 de gener. Un acte que va comptar amb, entre d'altres, els
consellers santcugatencs de la Generalitat Damià Calvet i Jordi Puigneró i l'alcaldessa, Mireia Ingla.
O Operació Judeshttps://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30879/operacio-judes-fiscalia(
reactiva-relat-terrorisme-independentista) . El 23 de setembre de 2019, la Guàrdia Civil va
desplegar un operatiu policial
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26545/videos/300/persones/es/concentren/protestar/
contra/operatiu/guardia/civil/sabadell) per detenir nou CDR, amb acció a Sabadell, entre d'altres
punts de Catalunya. Set van entrar a presó
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26644/jutge/envia/preso/set/cdr/acusats/terrorisme)
i el 10 de gener de 2020 van sortir els dos últims, un era el sabadellenc Jordi Ros
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30825/video/surt/preso/soto/real/molleta/germi
nal/tomas/darrer/cdr/empresonat) . La causa ha evolucionat enguany i Fiscalia ha inclòs sis
persones més, dues de les quals ja van ser detingudes al setembre a la capital vallesana, David
Budria i Clara Borrero. Així que al juny van haver de declarar. Van quedar en llibertat amb càrrecs
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30970/llibertat-amb-carrecs-quatre-cdr-investigatshttps://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32953/abecedari-sabadellenc-2020
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terrorisme-operacio-judes) i es van ajornar dues declaracions per problemes tecnològics.
?P Presos polítics (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32784/suprem-tomba-tercer-graucarme-forcadell-jordi-cuixart) . Aquest any ha estat el primer que els presos polítics sabadellencs,
Jordi Cuixart i Carme Forcadell, han sortit en llibertat amb permisos. Cuixart va obtenir-ne el
primer (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28387/cuixart-surt-primer-cop-preso) els
primers dies de gener i al febrer, un mes després, va començar a treballar a la seva empresa
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28765/video/emocionant/arribada/cuixart/seva/empre
sa) , i Forcadell ho va fer per cuidar la seva mare
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28803/forcadell-surt-primer-cop-preso-cuidar-sevamare) . L'esclat de la pandèmia va frenar aquestes sortides i l'expresidenta del Parlament,
mentrestant, es va traslladar al centre penitenciari de Wad-Ras, a Barcelona. 819 dies després
de marxar de Sabadell, tornava a casa (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30825/carmeforcadell-torna-casa-819-dies-despr) .
A l'estiu, tots dos van passar el primer cap de setmana fora de la presó, però l'evolució del
coronavirus va obligar a cancel·lar els actes de benvinguda. El juliol va portar la concessió del
tercer grau (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31007/tercer-grau-carme-forcadell-jordicuixart) , però pocs dies després el Suprem tombava
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32784/suprem-tomba-tercer-grau-carme-forcadelljordi-cuixart) la llibertat de Cuixart i Forcadell. Va ser d'aplicació immediata per al president
d'Òmnium i, en canvi, fins al desembre no va afectar l'expresidenta de l'ANC.

Jordi Cuixart, arribant a la seva empresa Foto: Adrià Costa

?R Residències gent gran (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31323/fiscalia-persisteixmantenir-focus-sobre-cinc-residencies-area-sabadell) . El col·lectiu més afectat per l'esclat de la
pandèmia, sense comptar el personal sanitari, han estat els usuaris de les residències de gent
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gran. Ha patit la malaltia i han estat milers les morts a causa de la Covid-19. La Síndica de
Sabadell, Eva Abellan (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29750/sindica-avisa-quasiinexistents-condicions-seguretat-residencies-sabadell) , va advertir de "les quasi inexistents"
mesures de seguretat en aquests equipaments, elements clau per frenar l'entrada del virus. La
justícia està investigant la gestió feta i entre abril i juliol va anar actualitzant el punt en que es
trobava. El Departament de Salut va intervenir i va agafar les competències
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30283/tauli-assumeix-gestio-provisional-residenciacentre-sabadell) -en mans de Treball, Afers Socials i Famílies- per gestionar les residències.
S SARS-COV 2 (https://www.naciodigital.cat/sabadell/cercador/coronavirus) . El neologisme de
l'any ha estat coronavirus. La malaltia infecciosa del SARS-COV 2 (per les sigles en
anglès severe acute respiratory syndrome coronavirus del tipus 2). Un virus que ho ha capgirat
tot. Per la seva transmissió, a través de l'aire -els famosos aerosols-, ha obligat a cancel·lar tot allò
que suposava aglomeracions i també que fos en espais tancats. El primer cas oficial a Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28919/dona-resident-barcelona-primer-cascoronavirus-catalunya) va arribar el 25 de febrer, tres dies després es detectava al Vallès
Occidental, el quart del país i era una dona de Sant Cugat
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28987/dona-sant-cugat-quart-cas-confirmatcoronavirus-catalunya) que havia fet un viatge a Alemanya.
A partir d'aquí, la propagació va arribar a les escoles, al Mas Boadella, a Can Llong, va ser de les
primeres (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29188/tanca-escola-mas-boadella-durant14-dies-coronavirus) , i la problemàtica es va estendre arreu i gairebé d'un dia per l'altre van
tancar. La llista es va anar engreixant i els hospitals es van omplir de pacients. Va arribar la
declaració de l'estat d'alarma https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29216/estat-alarma(
coronavirus) i el confinament de més de dos mesos. L'Ajuntament de Sabadell va crear un
comitè (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29152/ajuntament-sabadell-crea-comite-ferseguiment-diari-evolucio-coronavirus) per fer seguiment de la malaltia a la ciutat. L'aïllament
domiciliari va portar a descobrir l'enginy de les persones
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/29254/video-original-agraiment-tasca-dels-sanitariscomunitat-veins-barbera) per animar el veïnat i a les vuit tocades del vespre es va convertir en un
ritual diari: hora de sortir al balcó o la finestra per aplaudir la tasca dels sanitaris
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/flaix/946/homenatge/dels/cossos/seguretat/sabadell/sanitari
s/tauli) que feia (i encara fa) contra la Covid-19.
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L'homenatge als sanitaris del 'Hospital Parc Taulí Foto: Juanma Peláez

I en una carrera històrica, amb la ciència abocada a la cerca de la vacuna, el mateix any que s'han
viscut tots els estralls del coronavirus, també ha estat el del bri d'esperança: el 27 de desembre
va començar la vacunació contra la Covid-19. La residència del Taulí, Sabadell Gent Gran, va ser
un dels nou punts on va començar l'administració a Catalunya. Marina Benavent, de 84 anys, la
primera en rebre la dosi (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33018/video-va-ser-moltdur-no-volem-es-torni-repetir) . Un dia històric a la ciutat.
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La vacunació contra el coronavirus, Marina Benavent Foto: Juanma Peláez

T Tren (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32352/estat-licitara-obres-permetran-enllacarsabadell-aeroport-trav-r4) . La proposta, feta des de Sabadell el maig de 2018
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/18391/sabadell-vol-linia-tren-connecti-amb-prat) i
recuperada a finals de 2019 per l'alcaldessa, Marta Farrés
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28077/farr/insta/generalitat/repensar/nova/linia/ferrovi
aria/aeroport/prat/aprofitant/r4) , de connectar l'R4 fins a l'aeroport, amb una resposta
pràcticament unànime de la comarca, sembla estar més a prop. El govern espanyol el passat
octubre va licitar les obres per connectar Tarragona amb la T1 i T2 i això, de rebot, hauria de
permetre fer-ho amb aquesta línia de Rodalies
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32352/estat-licitara-obres-permetran-enllacarsabadell-aeroport-trav-r4) . No ha estat l'únic anunci, en matèria ferroviària, arribat des de Madrid.
El pla de Rodalies Catalunya 2020-2030 preveu l'estació a Can Llong
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32860/estat-promet-estacio-sabadell-can-llongrodalies-seves-actuacions-immediates) , una llarga reivindicació dels veïns d'aquesta part de la
ciutat.
U Uralita (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28607/antiga-uralita-es-declara-concurscreditors-davant-impossibilitat-fer-front-indemnitzacions) . El març de 2019 s'inaugurava un monòlit
per recordar les víctimes d'Uralita
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/23512/inaugurat/monolit/recordar/victimes/uralita/cer
danyola/ripollet) de Ripollet i Cerdanyola -els veïns d'aquests municipis són els més afectats-. El
lloc no estava escollit a l'atzar, era un punt fronterer entre les dues localitats, a prop de la fàbrica.
Aquest any, la companyia s'ha declarat en concurs de creditors davant la impossibilitat de fer
front a les indemnitzacions.
?V Vallès h
( ttps://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28663/territori-invertira-2500-milionssetantena-actuacions-millorar-mobilitat-al-valles) . Una setantena d'actuacions i 2.500 milions
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d'euros. És el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), presentat al febrer, i que diversos
municipis, així com entitats, van garantir la presentació d'al·legacions. Des de Sabadell va haver-hi
una quarantena (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31131/sabadell-dibuixa-xarxarodalies-dins-municipi-fgc-al-pla-mobilitat-valles) , que es van fer al juliol, amb incorporacions
arran de l'esclat de la Covid-19. S'esperava que a finals d'any es publiqués el document definitiu.
[slideflaix]962[/slideflaix]
?W Coworking (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30373/coworkings-es-buiden-desprdos-mesos-confinament) . Són oficines compartides, on es barregen treballadors, acostumen a ser
emprenedors i/o autònoms de diversos sectors. Un negoci que el coronavirus i l'aplicació del
teletreball ha castigat. El període de confinament i les mesures sanitàries han obligat a modificar el
seu funcionament i les tarifes.
X X-Games (https://fosbury.cat/fosbudiary/surf-de-neu/queralt-castellet-campiona-als-xgames/) . El nom de Sabadell va brillar més enllà de les seves fronteres. Concretament, a Aspen
(Estats Units), on Queralt Castellet va fer història en guanyar els X-Games. Era a finals de gener i
es convertia en la primera esportista del país en assolir aquest èxit esportiu.
[noticia]32807[/noticia]
Y 30 anys (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32807/onada-expansiva-em-va-llancarterra-vidres-casa-em-van-passar-sobre-30-anys-atemptat-eta) . Aquest 8 desembre va fer 30
anys de l'atemptat d'ETA a Sabadell, en el qual van morir sis agents de la policia espanyola. El
coronavirus, com en tot, va condicionar l'homenatge i no es va permetre fer-ho amb públic. De
fet, l'incendi d'una nau abandonada a Badalona, on van morir quatre sensesostre, els dies previs
va motivar la decretació d'un dia de dol i va obligar ajornar l'acte. Finalment, es va celebrar una
setmana després ( https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32933/ofrena-floral-sota-plujarecordar-victimes-atemptat-eta) . Amb la presència, entre d'altres, de la presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, i la pluja.
?Z Zona de Baixes Emissions (ZBE) (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28498/governespanyol-forca-sabadell-creacio-zona-baixes-emissions) . Aquest 2020 ha estat l'any de l'aplicació
de la Zona de Baixes Emissions a Barcelona que, de retruc, ha tingut afectació a l'àrea
metropolitana. Una mesura que Sant Cugat tambe estava ultimant i Sabadell ha dissenyat una
ordenança https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28703/sabadell-introdueix-futura(
ordenanca-creacio-zona-baixes-emissions-sancions-patinets-electrics) amb la finalitat de tenirna una. Però va arribar la pandèmia i el consegüent confinament va expulsar els cotxes dels
carrers. Una davallada de la circulació i una prioritat per als vianants, cosa que va fer replantejar
les polítiques de mobilitat amb vehicle privat.
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