Sigueu benvinguts i benvingudes,
Heu arribat a Sabadell, una ciutat acollidora, una ciutat orgullosa de la seva
gent. Sabadell és una ciutat democràtica, els pilars fonamentals de la qual són
el respecte als drets i deures que tots compartim i el diàleg que promou la bona
convivència que ens caracteritza.
La força de la nostra ciutat és la de totes les persones que hi treballem
activament per construir un futur millor. La vostra contribució és fonamental per
tal d’enriquir una ciutat que sempre ha defensat la diversitat com un dels seus
valors.
Ser ciutadà o ciutadana implica, doncs, compartir el projecte comú per a la
nostra ciutat, un projecte compartit que es basa en l’exercici ple de la
ciutadania. Per això, no només vull donar-vos la benvinguda sinó també
explicar-vos els recursos que teniu, com a sabadellencs, al vostre abast.
La ciutat us ofereix un programa d’acollida segons les vostres necessitats. Les
sessions d’acollida, que s’ofereixen en diferents llocs de la ciutat al llarg de tot
l’any, us serviran per informar-vos d’on us heu d’adreçar segons la situació que
tingueu.
Per a qualsevol dubte que tingueu o informació que requeriu, us animo a visitar
les Oficines d’Atenció Ciutadana —situades a la plaça de Montcortès 1, al
carrer d’Aurosa 2, al carrer de Sant Isidor 45, a la plaça de Castelao 1, i al
carrer de la Indústria 10— o la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania —ubicada
al carrer de Sant Pau 34—. També podeu trucar al telèfon 010, on us ajudarem
en tot el que sigui possible. Si voleu consultar dubtes que tingueu sobre tràmits
d’estrangeria, no dubteu a adreçar-vos al Servei Ciutadà d’Acolliment als
Immigrants (SCAI) —emplaçat a l’avinguda de Barberà 175—.
Us convido, doncs, a participar plenament en la nostra ciutat i a intervenir
activament en la construcció d’una ciutat millor per a tots i totes.
Cordialment,

Juli Fernandez i Olivares
Sabadell, febrer 2016

