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PRESENTACIONS 

 

Sabadell és una ciutat gresol; una ciutat gresol de ciutadans i ciutadanes que, més enllà dels seus 
moments vitals individuals, conviuen en un espai comú que és la ciutat. Aquest espai comú, més 
enllà de l’espai físic, és una manera de viure i aglutina totes les pràctiques que generen una 
comunitat heterogènia que comparteix cultura, història, costums, expectatives, ideals i, sobretot, 
valors.  

Desitgem que Sabadell segueixi sent una ciutat humanista i que els seus ciutadans i ciutadanes, 
sigui quina sigui la seva condició, tinguin la preparació necessària per poder actuar des de 
l’autonomia ètica. No en va, el nostre esquelet ideològic i moral és el Pacte pels Valors de la 
Convivència i en aquest marc teòric definim la nostra responsabilitat institucional com la d’aspirar 
a fer real la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per motiu d’ètnia, edat, 
gènere, origen, diversitat sexual, creença o diversitat funcional.  

A Sabadell tenim una llarga trajectòria de lluita pels drets civils des de la creació del Consell de la 
Vila l’any 1553 fins a la lluita més recent per la llibertat d’expressió, d’impremta, de càtedra i de 
culte del segle XIX i la paral·lela lluita pels drets socials de les classes treballadores d’ençà la 
revolució industrial. Deia Marià Burgués que “Sabadell té aquesta particularitat: tots quants vénen 
d’altres regions en poc temps queden transformats” i aquest procés és possible gràcies als valors 
compartits que ens han permès gestionar la diversitat d’una manera inclusiva per tal de ser una 
sola ciutat i un sol poble.  

L’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona us presentem un document de planificació 
estratègica que permet recollir i avaluar les polítiques públiques municipals atenent la gestió de la 
diversitat de la ciutadania i des d’una perspectiva inclusiva d’aquesta realitat, incloent en un sol 
document la gestió de la diversitat d’edat, d’origen, de gènere, de creences i d’orientacions i 
identitats sexuals, atenent, en definitiva, la ciutadania des de l’equitat dels serveis públics i des de 
la seva singularitat. I aquest instrument alhora permet a la institució i a la ciutadania avaluar 
l’impacte de les polítiques públiques municipals.  

Sabadell és una ciutat gresol, que preserva la seva diversitat individual garantint l’equitat i que 
aprèn a teixir espais comuns de ciutadans i ciutadanes que exerceixen la seva llibertat des de la 
responsabilitat i lluitant des de l’inconformisme i el compromís.  

El Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania que us presentem és un instrument al servei de les 
polítiques de gestió de la diversitat. Esperem que sigui útil per seguir teixint la convivència. 

 

Quim Carné Jordana 

Regidor de Drets Civils i Ciutadania 
Ajuntament de Sabadell 
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Pel que fa a la vida en societat i a l’organització política, els afectes es poden considerar un obstacle 

per viure plegats, però també com l’estímul per a la bona convivència. 

Victòria Camps 

 

La societat actual es transforma a gran velocitat. Els canvis s’anticipen, sovint, a les 
administracions que es veuen obligades a crear i implementar recursos i serveis per tal de 
respondre a noves necessitats i demandes de la població.   

La diversitat, entesa en un sentit ampli, és una condició inherent de les societats i possiblement un 
dels trets més simptomàtics dels canvis que estem vivint. Davant aquest context apostar 
obertament per la defensa dels Drets Civils i la Ciutadania és un exemple de bon govern i de 
polítiques innovadores que situen al capdavant la cohesió social, la convivència i la responsabilitat 
ciutadana en el desenvolupament dels municipis. 

L’Ajuntament de Sabadell acredita una trajectòria en polítiques avançades que tenen per objectiu 
principal l’enfortiment de la democràcia mitjançant la participació i el consens de tota la 
ciutadania. Amb el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania es fa un pas endavant. Sota l’empara 
del Pacte pels Valors de Convivència, els Drets Civils i la Ciutadania han de regir les polítiques 
municipals i fan de l’Ajuntament una institució model i exemple en la gestió de les polítiques 
públiques. 

La Diputació de Barcelona celebra la iniciativa de l’Ajuntament de Sabadell i hi dóna suport al 
projecte. És així que fa palesa la seva voluntat de contribuir, amb els mitjans de què disposa, a la 
definició dels programes necessaris per portar-lo a terme i acompanyant en el procés convençuda 
dels seus bons resultats. 

 

Mireia Solsona 

Diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania 
Àrea d’Atenció a les Persones 
Diputació de Barcelona 
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La normalització del fet religiós esdevé un dels principis inspiradors de l’actuació de la Direcció 
General d’Afers Religiosos. La religiositat, a Catalunya, sempre ha tingut al llarg de la història una 
presència important. De fet, el fet religiós ocupa un espai en la nostra societat i ha ajudat a 
construir decisivament la nostra identitat i els nostres valors. La religió catòlica continua sent la 
majoritària, però la presència de les religions minoritàries és cada cop més notòria. Les corrents 
migratòries dels darrers anys han accentuat la diversitat cultural i el pluralisme religiós. 
Justament, un bon indicador de la maduresa democràtica d’una societat és el grau d’assumpció del 
pluralisme religiós. No endebades, el nostre país sempre ha donat mostres d’una especial 
sensibilitat per la diversitat de creences i pel respecte a la diferència. Avui, Catalunya és l’única 
comunitat autònoma amb una Direcció General d’Afers Religiosos.  

Sense obviar, doncs, el paper de l’Església catòlica i de les arrels cristianes en la configuració de la 
nostra identitat cultural, social, històrica i política, la gestió de la diversitat religiosa s’ha convertit 
en un dels principals reptes que tenim plantejats com a societat moderna. De fet, el dret a la 
llibertat religiosa se situa en el mateix nivell que el dret a la llibertat de pensament i de 
consciència.  

Precisament, per garantir l’exercici d’aquest dret humà fonamental cal la implicació de les 
administracions. Més enllà de la voluntat política del Govern de la Generalitat, el paper que els 
municipis poden jugar en aquest àmbit és essencial, al costat de les mateixes confessions religioses 
i dels altres actors socials. 

Iniciatives com el Pla Transversal de Diversitat de Creences, dins del Pla Transversal de Drets 
Civils i Ciutadania, que des de fa anys ha impulsat l’Ajuntament de Sabadell s’inscriuen en aquesta 
línia de gestió de la diversitat i, en concret, de la diversitat religiosa.  

 
 
Xavier Puigdollers i Noblom 

Director General d'afers religiosos 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
Generalitat de Catalunya 
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INTRODUCCIÓ AL PLA TRANSVERSAL DE DIVERSITAT DE CREENCES 

 

El Document de Pla Transversal de Diversitat de Creences 2013-2016 parteix del treball realitzat 
en el municipi en relació amb l’àmbit de treball; que compta amb una trajectòria d’anàlisi de la 
realitat, una experiència d’actuació i una pràctica de seguiment i avaluació. 

El Pla és una eina operativa de treball que inclou els programes i projectes en relació amb la 
Diversitat de Creences. 

És un Pla transversal ja que la seva actuació està liderada i coordinada des de diferents regidories i 
serveis de l’Ajuntament i s’estructura a partir de cinc eixos de treball que engloben tota l’actuació: 

1. Informació, orientació i assessorament ciutadà 

2. Equitat, emancipació i cohesió civil 

3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

4. Sensibilització, comunicació i pedagogia 

5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

La metodologia de treball que s’ha emprat per la realització del Pla ha estat fonamentada en les 
aportacions de cada una de les 21 regidories o serveis municipals participants que han elaborat un 
recull dels seus programes i projectes en relació amb la temàtica de Diversitat de Creences. 

Prèviament s’han elaborat les eines de treball conjuntes: Una fitxa de programa/projecte, una guia 
per a l’elaboració de les fitxes i una base de dades que s’ha tramès a totes les regidories per 
emplenar el contingut de les seves actuacions. 
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En conjunt s’han recopilat un total de 42 programes/projectes distribuïts segons els eixos de 
treball i els subeixos que es resumeix en la següent taula: 

Eix Subeix Núm. 
programes 

Informació, orientació i assessorament 
ciutadà 

Informació 1 

Orientació 3 

Assessorament 2 

Equitat, emancipació i cohesió civil Equitat 5 

Emancipació 0 

Cohesió civil 2 

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació 5 

Coresponsabilitat 5 

Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització 7 

Comunicació 6 

Pedagogia 1 

Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles 0 

Diversitat 3 

Convivència 2 

Total 42 

 

En total es treballen des dels diferents programes un total de 118 valors (cada programa pot 
treballar-ne més d’un). A la taula a continuació s’enumeren els més rellevants: 

Valors Núm. 

Equitat 31 

Respecte 29 

Esforç 16 

Responsabilitat 15 

Llibertat 12 

Confiança 6 

Total general 118 

 

Finalment, cal assenyalar que s’han recollit les propostes d’indicadors de cada un dels programes. 
Aquests es treballaran i desenvoluparan en les fases de seguiment i avaluació del Pla. 

S’ha realitzat un treball d’homogeneïtzació i de validació dels programes i projectes, que s’han 
agrupat o redistribuït al moment de disposar d’una visió complerta del seu contingut. 

Els diferents programes/projectes, s’han posat en relació amb el ‘Pacte de Valors de la Convivència 
a la ciutat de Sabadell, assenyalant els de major rellevància per a cada actuació. 

Durant el treball d’elaboració del Pla s’ha fet una anàlisi del contingut i de la distribució per eixos 
de manera que permet tenir una visió integral del pla. 
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El document del Pla es divideix en 5 capítols: 

- El primer parteix d’una diagnosi realitzada el primer semestre de 20121 de la qual s’extreuen les 
pautes de treball que s’incorporen al present Pla. 

- El segon, incorpora un marc conceptual de referència que introdueix la visió de l’àmbit de la 
Diversitat de Creences els punts de partida que el fonamenten. 

- El tercer presenta els eixos de treball transversal i la seva justificació. 

- El quart configura el contingut central del Pla i aporta les fitxes dels programes i projectes, que 
contenen una descripció amb els objectius, els resultats esperats, els indicadors d’avaluació, els 
col·lectius a qui s’adreça, les regidories, les entitats i les institucions que participen, així com el 
període d’execució, els valors i les ‘lectures’ amb què es relacionen. 

- El cinquè, planteja una metodologia pel seguiment i l’avaluació del Pla i les directrius amb un 
procediment estructurat que permetrà disposar periòdicament d’un recull d’informació i d’una 
valoració per avançar i millorar el Pla. 

 

                                                             

1 Actíva Prospect, “Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de les polítiques públiques de drets civils”. Juliol 2012. 
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DIAGNOSI 

El capítol de Diagnosi aporta, en primer lloc, algunes dades demogràfiques que situen el context de 
la ciutat de Sabadell i, en segon lloc, recull les principals conclusions, tendències clau i orientacions 
de futur, extretes del document de diagnosi ja citat anteriorment.2 

Trets generals 

� La població de Sabadell és de 208.318 persones, de les quals el 51,2% són dones, un 
16,3% joves de 15 a 29 anys, i un 12,3% de nacionalitat estrangera. 

� Entre la població de nacionalitat estrangera, els col·lectius majoritaris són el 
llatinoamericà (45.5%), el magrebí (19%) i els procedents de països de la UE (13,8). 
Darrerament s’està perdent població equatoriana, boliviana i colombiana, mentre que està 
incrementant la pakistanesa i la xinesa. 

� Sabadell té al voltant de 200 entitats relacionades amb els drets civils i la ciutadania.  

� Sabadell compta amb la presència de 9 tipus de creença religiosa, cinc de les quals tenen 
centres de culte. En total a la ciutat hi ha 70 centres de culte o comunitats religioses. 

Conclusions i orientacions generals 

Conclusions i tendències Orientacions 

� El Pacte pels Valors de la Convivència 
suposa una aposta innovadora i un 
compromís conjunt per la qualitat de la 
convivència a la ciutat, que reforça 
l’acció de la Comissió de la Convivència. 

� No obstant, es posa de manifest una 
atomització i dispersió de plans i 
programes, fruit de la integració de 
diferents àmbits de treball de les 
polítiques de drets civils. 

� També es constaten diferències en la 
disponibilitat de dades. En algunes 
temàtiques es constaten llacunes 
d’informació. 

� Conveniència d’integrar i articular 
programes i serveis, treballant de forma 
transversal. 

� Mantenir una línia de treball com a 
Observatori i un sistema de revisió i 
ajust dels programes i serveis. 

� És d’interès racionalitzar i 
homogeneïtzar el seguiment i 
l’avaluació de programes i serveis, 
harmonitzant els indicadors i reculls 
d’informació. 

                                                             

2 Actíva Prospect, “Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de les polítiques públiques de drets civils”. Juliol 2012. 
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Conclusions i tendències Orientacions 

� Una tercera part de la població té un 
nivell d’instrucció inferior als estudis 
secundaris obligatoris i un 45,7% té 
estudis postobligatoris (per sobre la 
mitjana de la comarca i de Catalunya). 

� El 7,2% de la població de Sabadell no 
entén el català. En xifres de població 
actuals aquesta proporció representa a 
unes 15 mil persones. 

� L’atur ha incrementat de 8.530 
persones al 2005 fins a 20.364 a 2012. 
D’aquests, 16.315 no tenen estudis 
postobligatoris.  

� Un 22,7% de la població registrada a 
l’atur, porta més de dos anys en 
aquesta situació. 

� Necessitat de reforçar itineraris 
formatius i oferta de recursos lingüístics 
i d’alfabetització digital amb les escoles 
d’adults, Vapor Llonch , el Consorci per a 
la Normalització Lingüística i altres 
agents formatius. 

En relació a ‘Diversitat de creences’ 

Conclusions i tendències Orientacions 

� Fins ara el Pla Transversal de Nova 
Ciutadania incloïa un programa 
específic, anomenat ‘Diàleg 
Interreligiós’. La Regidoria de Drets 
civils vol impulsar la Taula d’entitats 
religioses. 

� Preservar la llibertat de consciència des 
d’un marc institucional laic. 



[PLA TRANSVERSAL DE DIVERSITAT DE CREENCES DE SABADELL. 

 2013-2016] 

 

[Marc conceptual] Pàg. 9 

MARC CONCEPTUAL  

CONTEXT GENERAL 

La ciutat de Sabadell s’ha construït i s’ha articulat gràcies a l’esforç, el compromís i la voluntat 
col·lectiva de les administracions i de la societat civil, les quals han treballat colze a colze, 
independentment dels interessos i les afinitats ideològiques, per tal de fer efectiva la transformació 
d’una conurbació urbana en una gran ciutat. Els darrers anys, la ciutat ha superat crisis 
econòmiques, socials i demogràfiques, creixent des de l’empenta col·lectiva i gràcies a un relat 
compartit entre els àmbits polítics, culturals, socials i econòmics. Aquest relat ha mantingut vius 
grans valors que han projectat un sentiment per alguns anomenat identitat pròpia, per d’altres 
singularitat o, fins i tot, sabadellenquisme. 

Francesc Torralba ho explica d’aquesta manera: “La paraula ciutat pot tenir, com a mínim, dos significats. 

Pot referir-se a la noció física de ciutat o bé a la noció ètica... El que ens fa ser vertaderament ciutadans no és el 

lloc on vivim, sinó la manera com vivim”. Sabadell ha configurat un marc ètic compartit amb uns 
mínims que han garantit el desenvolupament harmònic de tota la comunitat.  

En una època convulsa a escala global, que evidentment té efectes també a Sabadell, és necessari 
posar conjuntament mecanismes perquè la crisi econòmica no comporti un perill per a la cohesió 
social. Cal treballar perquè la convivència, ara també, continuï sent protagonista. Joan Subirats 
escriu: “No estem en un parèntesi, no travessem una conjuntura dolenta. Res no tornarà a ser com abans... La 

crisi i la previsible postcrisi és simplement una forma de denominar el canvi d’època al qual ens hem 

d’acomodar”. 

Així doncs, existeix el perill d’anar enrere en els drets civils assolits i, alhora, la crisi fa perillar els 
drets socials aconseguits al llarg de moltes dècades d’esforç i de lluites. Aquests perills es poden 
veure en les dificultats de garantir les condicions per tal que les persones puguin emancipar-se, 
que els joves tinguin possibilitats d'iniciar el seu projecte de vida, que les dones tinguin 
possibilitats de plantejar-se una vida plena i autònoma, que les persones nouvingudes tinguin 
possibilitats de tenir una vida lliure des de la igualtat d'oportunitats, de drets i de deures i 
qualsevol poble tingui dret a l’emancipació de la pobresa i de la manca de llibertat. La diversitat 
d’opcions afectives, ètniques, espirituals, d’edat, de gènere, i d’opcions i estils de vida, no és, no ha 
de ser una dificultat, sinó que cal veure-la com l’expressió d’una pluralitat, que qüestiona a voltes, 
però que aporta enriquiment i llibertat. 

Així l’Ajuntament, la ciutat, parteix d’una premissa irrenunciable: no deixarà a ningú enrere i, en 
aquesta nova legislatura es crea la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania a partir de les polítiques 
de joventut, igualtat dona-home, nova ciutadania i cooperació i solidaritat i convivència, fent un 
salt de paradigma en les polítiques de gestió de la diversitat en la seva integralitat. És doncs una 
proposta d’innovació política que a més, simplifica la gestió de quatre programes que farà possible 
alliberar capacitats per abocar-les a les conseqüències de la crisis i comptar amb noves energies 
que permetran arribar més lluny. 
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El marc ètic i ideològic d’aquesta nova Regidoria és el Pacte pels valors de la convivència a Sabadell. 
Aquest és el repte ètic ciutadà; que la justícia, l’esforç, l’austeritat i la responsabilitat són els valors 
propis d’una ciutat que ha passat de ser industrial a proveir serveis sense perdre mai el rumb ètic. 
Una ciutat que mira el futur amb respecte, des de la confiança i optimisme en l’exercici de la 
llibertat –tot i les dificultats del moment- en el marc d’una societat hospitalària que expressa amor 
i vol crear les condicions per la felicitat pública. Es resumeix en la frase de Bauman “que la societat 

sigui més benvolent menys hostil, més hospitalària a les opcions més humanes”.  

Sabadell ja és doncs una ciutat de valors, una ciutat compromesa amb els seus ciutadans i 
ciutadanes que aspira a fer real la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per 
motiu d’ètnia, edat, gènere, origen, diversitat sexual, creença o diversitat funcional. I aquesta 
realitat s’ha de posar en valor per ser una guia col·lectiva que forma part de la cultura pública 
comuna.  

La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania té com a objectiu el desenvolupament d’aquesta ciutat 
compromesa amb els valors, una ciutat gresol de ciutadans i ciutadanes que comparteixen drets i 
deures, que són solidaris i cooperen amb les altres persones, que acullen les persones nouvingudes 
des del valor de l’hospitalitat, que s’impliquen activament a favor de la igualtat entre dones i 
homes o contra qualsevol tipus de violència, que treballen a favor de l’autonomia personal i la 
llibertat, que aposten per l’emancipació dels i les joves i que, des de l’estima, el respecte i 
l’austeritat, creuen que la diversitat i la interacció són la base de la convivència.  

El Pla Director de la nova Regidoria defineix quins són els 15 objectius generals pel proper període 
en tots els seus àmbits d’actuació i inclou com a element fonamental la perspectiva metodològica 
de la transversalitat en les polítiques de gestió de la diversitat perquè calen polítiques proactives a 
favor dels valors i de la dignitat de les persones en qualsevol àmbit d’actuació pública i aquesta 
perspectiva s’ha de poder avaluar de manera integral per tal de tenir un instrument d’anàlisi 
compartida i de planificació estratègica de les polítiques que desenvolupem per assolir els 
objectius establerts.  

LA DIVERSITAT DE CREENCES 

La diversitat de creences a la ciutat de Sabadell va fer-se explícita de manera pública l’any 2008 
amb la publicació conjunta amb l’UNESCOcat del Mapa de creences i conviccions de la ciutat de 
Sabadell. A partir d’aquell moment es van formalitzar les taules de treball amb les diverses 
comunitats religioses de Sabadell per tal de respondre a les necessitats que es plantejaven i també 
promoure el diàleg i la creació de vincles entre les elles. 

El juliol de l’any 2009 la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei de Centres de Culte que té per 
objecte garantir l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses a establir centres de culte i a disposar d’espais on desenvolupar les seves activitats, així 
com regular les condicions tècniques i materials mínimes per garantir la seguretat de les persones 
i la salubritat dels centres. El Reglament de la Llei no s’aprova fins un any més tard, el juliol del 
2010. El nou govern de la Generalitat de Catalunya proposa una modificació de la llei que, a finals 
del 2012, encara està en tràmit. 
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En aquest context, l’Ajuntament de Sabadell, per tal de garantir una convivència enriquidora 
segueix desenvolupant polítiques de protecció del dret a la llibertat de creences i conviccions des 
de la laïcitat. I en aquest sentit, es treballa per a gestionar la diversitat de creences de manera 
inclusiva amb voluntat de seguir sent ciutat gresol i amb la voluntat que la igualtat i el respecte 
esdevinguin els valors principals en l’exercici de la llibertat religiosa. 

Dins del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, el Pla Transversal de Diversitat de Creences 
2012-2015 permetrà estructurar els programes municipals adreçats a gestionar la diversitat de 
creences de forma inclusiva oferint atenció i assessorament a les comunitats religioses, que es 
desenvolupen conjuntament amb altres àrees i serveis municipals. Alhora, permetrà mantenir un 
seguiment periòdic dels indicadors d’aquestes polítiques i del Mapa de creences i conviccions de la 
ciutat per tal de tenir informació suficient de l’estat dels centres de culte que hi ha a la ciutat. 

En aquest sentit, el Pla preveu cinc eixos d’actuació: 

1. Programes d’informació, orientació i assessorament a les comunitats religioses i espirituals. 

La diversitat de creences i conviccions és una realitat emparada per la Constitució Espanyola en el 
dret a la llibertat religiosa. El respecte i la gestió de la diversitat de creences i conviccions des de 
l’administració pública es basa en la laïcitat de la institució, la qual ha de garantir que l’exercici 
d’aquest dret es pugui desenvolupar en les condicions adequades del local, l’entorn, els accessos, 
etc. 

La nova Llei de Centres de Culte implica una regularització dels espais de culte per garantir-ne 
aquestes condicions i l’Ajuntament de Sabadell ha d’acompanyar amb assessorament i informació 
a les comunitats religioses locals per tal que puguin adaptar-se a aquests nous requeriments. 

D’altra banda, la planificació prèvia i el coneixement dels requeriments i requisits necessaris 
eviten als centres de nova implantació que puguin ubicar-se en solars no compatibles o que els 
locals no puguin complir amb les condicions establertes per una futura llicència. 

Per aquesta raó l’Oficina de Drets Civils inclourà un espai d’informació i assessorament a les 
comunitats per qualsevol dubte al voltant de l’exercici del seu dret i, alhora, l’Oficina atendrà 
qualsevol indici de discriminació per raó de creença o convicció. Des d’aquest espai es vehicularan 
accions de formació interna i externa en relació al coneixement sobre la diversitat de creences i 
pensament. 

2. Programes que garanteixin l’equitat, l’emancipació i la cohesió civil de tota la societat 
sabadellenca sense distinció per motiu de creença. 

La nova Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya està pendent d’una modificació del 
seu reglament. En el moment en que es publiqui el nou reglament s’establiran les condicions i 
requisits que cal complir per garantir l’equitat entre totes les creences. La llei planteja dos reptes 
diferents: l’adaptació dels centres preexistents i els requisits pels centres de nova implantació. 

L’equitat s’ha de garantir des de la igualtat d’oportunitats i de drets i deures de totes les 
comunitats religioses i espirituals de la ciutat.  
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3. Programes que promouen la participació i coresponsabilitat de les comunitats religioses i 
espirituals amb la ciutat. 

Les creences i conviccions formen part de la vida privada dels ciutadans i ciutadanes però les 
comunitats duen a terme una funció social molt important que contribueix a la cohesió social i a la 
identitat col·lectiva. La ciutat va aprovar el Pacte pels Valors amb la participació de totes les 
creences que hi conviuen i, en base a aquests valors comuns, totes les comunitats religioses 
contribueixen a la ciutat i han de poder participar de manera activa en la construcció col·lectiva del 
futur. 

4. Programes que promouen la sensibilització, la comunicació i la pedagogia entre els més joves. 

L’any 2008 l’Ajuntament de Sabadell va editar el Mapa de Creences i Conviccions de la ciutat de 
Sabadell, un instrument de coneixement i diagnosi de la realitat de la diversitat religiosa a la ciutat. 
Aquest mapa s’ha mantingut i actualitzat anualment i és un instrument clau que facilita a la 
ciutadania el coneixement de la diversitat de la ciutat. 

La divulgació i la pedagogia envers aquesta pluralitat, és més necessària que mai, ja que el 
desconeixement i la por poden desembocar en actituds xenòfobes que afectin la cohesió i la 
convivència ciutadana. En aquest sentit cal un esforç col·lectiu de totes les comunitats i de la 
ciutadania en general. 

5. Programes que promouen la creació de vincles, la diversitat i la convivència ciutadana. 

L’organització anual de les Jornades de Portes Obertes dels Centres de Culte de la ciutat 
s’emmarquen en un objectiu general d’avançar en el contacte i el diàleg Interreligiós comunitats 
religioses i d’altres opcions espirituals o ètiques. Sabadell compta amb un Grup de Diàleg Inter que 
organitza anualment un programa de xerrades i actes fent difusió de la diversitat religiosa i dels 
punts en comú entre les diverses creences i potenciant la participació de la ciutadania en les 
activitats de reflexió espiritual col·lectiva. La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania dóna suport en 
l’organització d’aquests actes i el Grup coorganitza la Jornada de Portes Obertes anual. 
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EIXOS DEL TREBALL TRANSVERSAL 

Els programes i actuacions incloses en el Pla Transversal de Diversitat de Creences s’han agrupat 
en funció de l’objectiu a què responen en eixos de treball. Per la definició d’aquests eixos s’ha partit 
de l’experiència anterior dels serveis municipals en l’elaboració de plans transversals i s’han 
ampliat a partir de les conclusions de la “Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de 
les polítiques públiques de drets civils”. Així tots el Plans transversals que s’impulsen des de la 
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania classificaran els programes i les actuacions segons aquesta 
classificació i que respon a la següent taxonomia:  

 

1. Informació, orientació i assessorament ciutadà 

2. Equitat, emancipació i cohesió civil 

3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

4. Sensibilització, comunicació i pedagogia 

5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

 

EIX 1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ 

 

 

 

 

Aquest eix, abasta la disponibilitat de dades i informació de base i la seva distribució a través de 
diferents canals i mecanismes que arriben a la ciutadania. 

Hi ha una vessant informativa i una vessant d’orientació i assessorament que sovint es donen de 
forma conjunta. Aporten coneixements objectius i elements d’anàlisi a temàtiques especialitzades: 
legals, educatives, ocupacionals, d’habitatges, entre altres. 

Les actuacions i programes que s’engloben en aquest eix de treball faciliten processos de transició 
de les persones a fi de permetre incorporar-se, en ple dret, a la vida ciutadana. Tracten d’aportar 
recursos que es fonamenten en la llibertat i la igualtat entre les persones. 

Els serveis i les activitats específiques s’apropen al màxim a la ciutadania ja que és rellevant que es 
produeixin en un context de proximitat. 

 

Eix 1 

Actuacions i programes que inclouen funcions informatives, d’orientació i 
assessorament especialitzats, adreçats a la població en general i/o a col·lectius 
específics. 



[PLA TRANSVERSAL DE DIVERSITAT DE CREENCES DE SABADELL. 

 2013-2016] 

 

[Eixos del Treball Transversal] Pàg. 14 

EIX 2. EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL 

 

 

 

 

 

Aquest eix de treball fonamenta la seva tasca en proveir serveis i recursos majoritàriament 
adreçats a tota la població, posant èmfasi en l’accés per a tothom i on tots els col·lectius se’n sentin 
partícips i receptors. 

El rerefons comú és la no discriminació de cap persona per raons d’origen, de gènere, de creença, 
d’edat, d’orientació sexual, ni qualsevol altra. 

Es proveeixen un bon nombre de serveis i ajuts que vetllen per la igualtat d’oportunitats i 
condueixen a una major equitat social. Inclouen tipologies diverses de serveis educatius, 
lingüístics, socials, de mediació, de millora de l’ocupabilitat, etc., tots enfocats al benestar de les 
persones i a vetllar pel seus drets, evitant l’exclusió i el risc de fractura social. 

EIX 3. PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT 

 

 

 

 

L’eix de participació i coresponsabilitat treballa amb la idea de potenciar la interacció entre 
diferents col·lectius i cultures i procura recollir la veu de la ciutadania en els aspectes que afecten 
la dinàmica social i col·lectiva de la ciutat. 

Es tracta de potenciar la implicació de les persones en el seu entorn social i cultural, de barri i 
ciutat, a través del treball de les entitats, de les activitats de voluntariat o altres iniciatives 
col·lectives que es puguin donar. 

Es vetlla per incorporar la participació activa de les persones i les entitats a través de la seva 
implicació en els òrgans de participació locals com poden ser consells, taules i comissions, així com 
millorar el nivell de confiança entre la societat civil i les institucions públiques. 

Els programes inclosos en aquest eix abasten mecanismes de participació i espais públics i 
col·lectius que són el marc d’activitat per al teixit associatiu i la xarxes ciutadanes. 

 

Eix 2 Programes que tenen per objectiu millorar les condicions de les persones en 
relació a la seva autonomia i emancipació, oferint serveis i recursos adreçats a la 
població en general, vetllant pels drets de la ciutadania i l’accés amb igualtat de 
condicions pels diferents col·lectius, alhora que es refereix també a l’atenció a 
col·lectius amb especials dificultats i suport en l’accés a l’educació, la cultura, el 
treball, l’habitatge, la salut, entre d’altres. 

Eix 3 

Fomenta la participació que es desenvolupa conjuntament amb la ciutadania, les 
entitats i els diferents òrgans de participació. 

Abasta els recursos i dinàmiques que generen la implicació i la participació en la 
vida de ciutat a partir dels instruments participatius i a través de la vida de les 
pròpies entitats. 
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EIX 4. SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA 

 

 

 

Aquest eix de treball orienta els seus esforços a sensibilitzar i a aportar coneixement sobre l’entorn 
i la realitat dels diferents grups de persones, amb la finalitat promoure el civisme i la convivència a 
la ciutat. 

Es tracta de comunicar, formar i facilitar eines per a prevenir i combatre prejudicis com 
l’homofòbia o la xenofòbia i compartir els valors de respecte i d’igualtat, integrant-los al màxim en 
les dinàmiques ciutadanes. 

Entre els programes que s’inclouen en aquest eix de treball s’hi troben propostes educatives 
d’ampli abast com el programa de ‘Ciutat i escola’, sessions de formació en clau interna de 
l’Ajuntament, formació per altres professionals o activitats en els àmbits laboral, ambiental, 
sociocultural, i esportiu, entre altres. 

EIX 5. VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

 

 

 

 

Amb aquest eix s’estableixen programes pel tractament de la diversitat a nivell de la ciutat 
projectant-la de forma positiva i com a element d’enriquiment col·lectiu. 

Es tracta de teixir vincles que afavoreixin el contacte i ajudin a construir una base per la 
convivència ciutadana entre persones de diferents generacions, de procedències culturals diverses, 
amb diferents creences i hàbits socials, però sempre basant-se en el respecte i l’intercanvi. 

En definitiva, es pretén gaudir d’un entorn responsable i respectuós que potenciï el diàleg i la 
comunicació i eviti les desigualtats. 

Els programes que s’inclouen s‘adrecen a la població en general i alguns d’ells posen l’accent en 
determinats col·lectius específics com poden ser la joventut o les dones, per exemple. 

 

Eix 5 
ACTUACIONS QUE PROMOUEN LA CREACIÓ DE VINCLES, LA BONA CONVIVÈNCIA, FOMENTEN EL 

RESPECTE I PLANTEGEN LA DIVERSITAT COM A ENRIQUIMENT EN CONTEXTOS SOCIALS, 
EDUCATIUS, ECONÒMICS I CULTURALS, AMB ESTRATÈGIES INTERCULTURALS, 
INTERASSOCIATIVES I INTERGENERACIONALS. 

Eix 4 
Actuacions que contribueixen a difondre valors i a comunicar punts de vista al 
voltant dels mateixos; a la vegada que ajuden a crear opinió entorn els valors que 
donen forma al ‘Pacte dels Valors de la convivència a la ciutat de Sabadell’. 
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PLA OPERATIU (FITXES ESTRUCTURADES 

SEGONS ELS 5 EIXOS) 
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INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ 

Informació 

Programa / Projecte 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

És tracta d’un instrument de coneixement i diagnosi de la 
realitat de la diversitat religiosa i de conviccions de la ciutat, 
que es proposa actualitzar en continguts, dades i referents 
socials a Sabadell. El mapa, present a la web municipal, 
reflecteix totes les comunitats presents a Sabadell de les 
diferents religions i de forma territorialitzada. 

Eix Informació, orientació i assessorament ciutadà 

Valors 

 

Equitat 

Llibertat 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Actualitzar la informació del mapa de creences i conviccions. 

Incorporar noves dades per facilitar el coneixement i la 
diagnosi de la realitat. 

Comptar amb les dades necessàries per al contacte amb les 
comunitats de creences i de conviccions presents a la ciutat. 

 

 

Resultats esperats  

- Donar resposta a les necessitats que puguin sorgir a partir 
d’aquest coneixement. 

Indicadors  

No n’hi ha. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Comunitats de creences i conviccions, altres entitats que 
treballen al voltant de la diversitat de creences, Direcció 
General d'Afers religiosos de la Generalitat de Catalunya. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Orientació 

Programa / Projecte 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

Es tracta d’una eina que permet tenir un coneixement objectiu 
de l’evolució dels drets civils a la nostra ciutat. Permet 
analitzar amb dades estadístiques comparades l’estat 
d’emancipació, autonomia, equitat, igualtat de drets, exclusió 
i inclusió de la joventut, de les dones i de les persones recent 
arribades a la ciutat per a poder desenvolupar polítiques 
proactives en aquests àmbits. 

Eix Informació, orientació i assessorament ciutadà 

Valors 

 

Esforç 

Responsabilitat 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Garantir un observatori actiu i complert dels indicadors que 
mostrin l’evolució del estat dels drets civils i de la ciutadania a 
Sabadell i aprofundir en l’anàlisi de diversos temes que siguin 
d’interès per a planificar futures línies d’actuació. 

 

 

Resultats esperats  

- Disposar d’una eina àgil de recollida de dades a fi d’analitzar 
la realitat social i l’estat dels drets civils de la ciutadania de 
Sabadell. 

- Disposar d’una eina útil que permeti planificar les polítiques 
socials d’actuació municipal. 

- Elaboració d’estudis i informes específics. 

Indicadors  

- Nre. de demandes de dades externes (ciutadanes) 
- Nre. d’informes interns fets (joves, dones, nova ciutadania, 
cooperació, convivència i gais/lesbianes/transsexuals..) 
- Indicadors per mesurar: Tots aquells que recullin l’estat 
d’emancipació, autonomia, equitat, igualtat de drets, exclusió i 
inclusió de la joventut, de les dones i dels recent arribats a la 
nostra ciutat. 

Col·lectius destinataris  

Serveis i regidories municipals, entitats i a tota la ciutadania 
en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Altres entitats que participen al Pla transversal, altres 
observatoris a nivell local: Observatori Social de l’Àrea de 
Presidència i Serveis a les persones, altres observatoris a nivell 
supramunicipal: Consell Comarcal, Hermes de la Diputació de 
Barcelona, observatori de la Joventut, etc. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.30 Oficina de Drets Civils 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

Es tracta d'un espai de referència d'informació, orientació i 
assessorament per a la defensa dels Drets Humans; així com 
d'acollida i acompanyament per a la restauració dels drets 
vulnerats. Compta amb un espai de divulgació dels Drets 
Humans i dels Drets Civils bàsics, mitjançant: Programes de 
commemoració de les Diades Internacionals, formació per 
promoure els Drets Humans i el portal de Drets Civils. 

Es portarà a terme la recopilació de notícies actuals tant 
nacionals com de la resta del món, juntament amb un recull 
de fons documental propi i difusió d’altres existents i el recull 
de legislació en tema de Drets Humans. 

Eix Informació, orientació i assessorament ciutadà 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Llibertat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

L’objectiu principal és el d’atenció a les persones que hagin 
pogut veure vulnerats els seus drets, en especial el dret a la 
igualtat i a la no discriminació per raó d’ideologia, religió o 
creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació 
sexual, edat, malaltia o diferents capacitats. 

Un altre objectiu és promoure la difusió dels drets civils, 
especialment els reconeguts per la declaració universal dels 
drets Humans, mitjançant la formació, l’edició de 
monogràfics, exposicions, conferències etc. 

 

 

Resultats esperats  

- Esdevenir una eina útil i de suport per aquella persona que 
hagi patit la vulneració dels seus drets. 

- Commemorar i difondre els quatre dies internacionals 
relacionats amb drets civils. 

Indicadors  

- Nre. de persones ateses. 
- Nre.. d’expedients oberts. 
- Nre.. de campanyes i commemoracions. 
- Nre.. d’assistents a la formació. 
- Nre.. de documents catalogats. 
- Nre.. de visites al portal. 

Col·lectius destinataris  

Persones víctimes de discriminació, públic en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Entitats de drets humans, LGBT (persones lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals). 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 23.01 Atenció al Ciutadà 

Regidoria / Servei Sabadell Atenció Ciutadana 
 

Descripció del programa  

La missió de ‘Sabadell Atenció Ciutadana’ és informar, 
gestionar i tramitar per al ciutadà qualsevol tema relacionat 
amb l’Ajuntament. Les principals funcions són: 

- Actualitzar la informació de l’agenda, el repertori de recursos 
i serveis (municipal, d’altres administracions i d’entitats), els 
tràmits i fer-los visibles mitjançant els canals presencial, 
telefònic (010) i Internet. 

- Gestionar el registre general d’entrades i sortides de 
documents del l'Ajuntament.  

- Actuar com a punt d'informació cadastral i com a entitat de 
registre de l'Agència catalana de certificació per l’obtenció de 
certificats cadastrals (PIC) i per l’obtenció del certificat digital 
(IDCAT) 

Eix Informació, orientació i assessorament ciutadà 

Valors 

 

Responsabilitat 

Respecte 

Confiança 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Millorar l'atenció al ciutadà i esdevenir el servei referent a 
l'hora de fer qualsevol gestió amb l'Ajuntament. 

 

 

Resultats esperats  

- Incrementar els tràmits que actualment s’ofereixen per via 
telemàtica. 

- Incrementar els serveis que s’ofereixen al ciutadà mitjançant 
la signatura de convenis amb altres administracions. 

Indicadors  

- Nre. de persones ateses. 
- Nre. de persones de nacionalitat estrangera ateses. 
- Nre. de joves atesos/es. 
- Nre. de dones ateses. 
- Nre.d’atencions fetes. 
- Mitjana d’atencions per persona atesa. 

Col·lectius destinataris  

Ciutadania en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Assessorament 

Programa / Projecte Centre d'Atenció a la Dona 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

És un servei especialitzat que ofereix atenció integral i 
recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones 
que han patit o pateixen situacions de violència masclista i 
també a llurs fills i filles. El Centre d’atenció a la dona (CAD) 
compta amb professionals de l’àmbit jurídic, d’atenció 
psicològica i social. 

Eix Informació, orientació i assessorament ciutadà 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Oferir un espai d'escolta que doni resposta a les diferents 
demandes de la dona, des de la primera acollida, 
assessorament jurídic i atenció psicològica, possibilitant i 
acompanyant en el procés de recuperació de la violència. 

Proporcionar a les dones i als seus fills i filles una informació 
de qualitat sobre els recursos que tenen al seu abast. 

 

 

Resultats esperats  

- Prestar atenció, assistència i orientació a les dones que es 
troben o s’han trobat en una situació de discriminació o 
desigualtat de gènere, situacions d’ abusos o maltractaments. 

- Oferir un espai d’intervenció amb el fills i filles de les usuàries 
per tal de proporcionar suport emocional i psicològic als 
menors. 

Indicadors  

- Nre. d’expedients nous/any. 
- Nre. d’atencions presencials. 
- Nre. d’atencions telefòniques. 
- Nre. de persones ateses per nacionalitat, sexe i edat. 
- Nre. de denúncies de les dones ateses. 

Col·lectius destinataris  

Dones de Sabadell que es trobin en una situació de 
discriminació per raó de gènere. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats 

Regidoria / Servei Llicències d'activitats 
 

Descripció del programa  

Assessorament tècnic personalitzat a ciutadans/es i 
professionals que volen implantar una activitat o bé subrogar-
se en una activitats ja existent. 

L’assessorament pot ser tant tècnic com administratiu de la 
normativa vigent aplicable al cas concret que l’interessa a la 
persona sempre i quan es conegui l’emplaçament concret. 

Eix Informació, orientació i assessorament ciutadà 

Valors 

 

Equitat 

Confiança 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Facilitar la informació i l'assessorament específic en relació als 
requisits necessaris per tal d'implantar una nova activitat. 

 

 

Resultats esperats  

- Donar un bon servei a la ciutadania per tal que es disposi de 
la informació actualitzada dels requeriments tècnics i 
administratius per tal d'implantar una nova activitat. 

Indicadors  

- Nre. d'assessoraments. 
- Per. d’assessoraments realitzats a persones de nacionalitat 
estrangera (%). 
- Perc. d’assessoraments realitzats a persones de sexe femení 
(%). 
- Perc. d’assessoraments realitzats a persones menors de 36 
anys (%). 

Col·lectius destinataris  

Persones emprenedor es i empresaris que vulguin assessorar-
se per iniciar una nova activitat o subrogar-se en una ja 
existent. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL 

Equitat 

Programa / Projecte 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a 
Sabadell 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

- Protocol Municipal per Abordatge de Violència Masclista, és 
el conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i 
cooperació destinats a les institucions públiques i altres 
agents implicats, que defineixen les formalitats i la successió 
d’actes que s’han de seguir per a executar-los correctament”, 
amb l’objecte de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i 
personalitzada i la recuperació de les dones que es troben en 
risc o en situació de violència masclista. 

- Protocol de Mutilació Genital Femenina, com a instrument de 
treball d’assessorament i informació àgil i útil, que permet un 
treball coordinat entre professionals que estan en contacte 
amb la població que podria ser practicant de l’ablació; 
l’objectiu és facilitar la prevenció i detecció precoç de 
situacions de risc, establint un protocol d’ actuació que inclou 
el seguiment de casos concrets i les mesures a emprendre. 

- Protocol de Matrimonis forçats, l’objectiu principal és 
visibilitzar una pràctica difícil de detectar, que pot tenir 
incidència en determinades comunitats d’origen estranger i 
ètnies diverses. L’objectiu és fer visible i abordar els 
matrimonis forçats per protegir les víctimes. 

- Protocol de Poligàmia, l’objectiu principal és informar i 
difondre que aquesta pràctica estesa en alguns països 
subsaharians és una manifestació de violència contra les 
dones, i per tant caldria fer actuacions de sensibilització 
respecte a aquesta qüestió. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Equitat 

Equitat 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i 
recursos per tal de garantir el procés la prevenció o 
recuperació de cada dona oferint col·laboració, informació i 
assessorament. 

Treballar coordinadament amb tots els serveis interns i 
externs, facilitant l’intercanvi d’informació i el diàleg per 
desenvolupar i garantir el compliment del protocol. 

 

 

Resultats esperats  

- Garantir l’abordatge integral de la violència masclista en cada 
un dels àmbits que es treballa (violència masclista, mutilació 
genital, matrimonis forçats, poligàmia...), a partir de la 
coordinació de tots els agents que treballen a la ciutat de 
Sabadell.  

- Avançar en un canvi de valors que es faciliti la construcció 
d’una ciutat lliure de violència a través de la sensibilització i la 
prevenció. 

Indicadors  

- Nre. de persones ateses en casos de violència masclista. 
- Nre. de casos atesos per temes de mutilació. 
- Nre. de casos atesos de matrimoni forçat. 
- Nre. de casos atesos de poligàmia. 
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Col·lectius destinataris  

Protocol Municipal per Abordatge de Violència Masclista: 
Adreçat a les dones que es troben en risc o en situació de 
violència masclista. 

Protocol de Mutilació Genital Femenina: Adreçat a la població 
susceptible d’aquesta pràctica. 

Protocol de Matrimonis forçats: Adreçat a determinades 
comunitats d’origen estranger i ètnies diverses. 

Protocol de Poligàmia: Adreçat a dones originàries de països on 
aquesta pràctica és acceptada i comú. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Corporació Sanitària Parc Taulí, Serveis d’Atenció Primària, 
Serveis de seguretat (Policia Municipal, Mossos d’Esquadra), 
Serveis judicials (Fiscalia, Col·legi d’Advocats), altres entitats 
ciutadanes. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.53 La laïcitat, el punt de partida 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

La Laïcitat ha de ser el punt de partida per tal de garantir el 
respecte i la no vulneració de tots els drets de les persones 
que es declaren o manifesten laiques, donant suport en cas 
que aquests drets siguin vulnerats, vetllant perquè les 
actuacions municipals s’ajustin a aquest principi. 

S’emmarca aquest punt de partida en l'article 16.1 de la 
Constitució, en Declaració Universal sobre la laïcitat en el 
segle XXI (Paris, 2005) i mantenint l'acord aprovat per 
l'Ajuntament de Sabadell l'abril de 2005 en que es va adherir 
a la moció que va promoure La Lliga per la Laïcitat al 2005. 

L’any 2008 en que es presenta el Mapa de creences i 
conviccions, elaborat per Unescocat, la laïcitat ja s’inclou com 
un element clau a tenir en compte sobre la diversitat de 
pensaments a la ciutat. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Llibertat 

Equitat 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Sistematitzar les dades i informacions relacionades amb la 
laïcitat que es donin a la ciutat. 

Contemplar les actuacions municipals des del punt de partida 
de la laïcitat i el principi de l'aconfessionalitat. 

 

 

Resultats esperats  

- Garantir i vetllar pel dret a la llibertat ideològica, religiosa i 
de culte dels individus i comunitats, tenint en compte la 
diversitat de conviccions i creences des de l’àmbit municipal. 

Indicadors  

- Nre. de cerimònies laïques celebrades als serveis funeraris. 
- Nre. de cerminònies d'unió de parelles celebrades a 
equipaments municipals/ajuntament. 
- Nre. d'actes religiosos inclosos en les festes majors de 
caràcter cultural de barris i de ciutat (la tendència a de ser de 
reducció). 
- Nre. d'actes/activitats públiques promogudes per col·lectius 
laïcs a la ciutat. 

Col·lectius destinataris  

Ciutadania en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Lliga per la Laïcitat, Fundació Ferrer i Guàrdia, Taula d'entitats. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats 
econòmiques 

Regidoria / Servei Llicències d'activitats 
 

Descripció del programa  

Realització dels processos administratius per donar d'alta 
noves activitats o les seves transmissions. 

Es porta a terme una valoració tècnica i administrativa del 
projecte per verificar el compliment de la normativa vigent 
d’aplicació i poder autoritzar la instal·lació en el cas de les 
llicències o la correcta comunicació efectuada pel titular en el 
cas de les comunicacions. 

Verificar que s’han implantat correctament les instal·lacions ja 
sigui a través d’una certificació d’empresa col·laboradora o 
d’una inspecció municipal abans d’autoritzar l’inici de les 
activitats sotmeses a llicències. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Equitat 

Confiança 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Aconseguir el compliment de la legalitat vigent en l'àmbit de 
les implantacions de les activitats. 

 

 

Resultats esperats  

- Que la totalitat de les implantacions de noves activitats 
compleixin les normatives aplicables. 

Indicadors  

- Nre. d'expedients tramitats. 
- Nre. d'expedients resolts favorablement. 
- Perc. d’expedients resolts desfavorablement (%). 
- Perc. d’expedients resolts favorablement amb titular de 
nacionalitat estrangera (%). 
- Perc. d’expedients resolts favorablement amb titular de sexe 
femení (%). 
- Perc. d’expedients resolts favorablement amb algun titular 
menor de 36 anys (%). 

Col·lectius destinataris  

Persones emprenedores i empresaris/àries que vulguin iniciar 
una nova activitat o subrogar-se en la titularitat d’un negoci ja 
existent. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i 
no discriminació en l'àmbit laboral 

Regidoria / Servei Promoció Econòmica 
 

Descripció del programa  

Impuls de diferents accions i activitats adreçades a informar i 
sensibilitzar tant a les persones com a les empreses sobre la 
igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, i sobre les diferents 
mesures i iniciatives que es poden implantar, així com els 
recursos de que disposen per a fer-ho, per tal d'avançar en 
l'assoliment d'aquesta igualtat efectiva. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Respecte 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Sensibilitzar a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes i la no discriminació. 

 Promoure l'elaboració de plans i accions d'igualtat en les 
empreses. 

- Detectar i evitar ofertes de treball discriminatòries. 

- Donar suport i acompanyar a les empreses en la implantació 
de mesures d'igualtat i conciliació en la seva empresa, així 
com informar-les sobre els diferents ajuts i recursos a que 
poden accedir.  

- Sensibilitzar a les persones sobre el dret a la igualtat i a la 
no discriminació de dones i homes. 

- Trencar estereotips relacionats amb el sexe i les capacitats, 
competències i habilitats necessàries per desenvolupar un 
determinat ofici o professió. 

 

 

Resultats esperats  

- Servei estable d'assessorament a les empreses en temes 
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

- Reduir les ofertes de treball discriminatòries. 

Indicadors  

- Nre. de remeses d'informació específica sobre igualtat 
d’oportunitats enviades a les empreses. 
- Nre. d'empreses que han sol·licitat informació, material o 
assessorament relacionat amb la igualtat d'oportunitats. 
- Nre. d'ofertes de treball discriminatòries detectades. 

Col·lectius destinataris  

Empreses, organitzacions en general i persones usuàries dels 
serveis de Promoció Econòmica. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences 

Regidoria / Servei Salut 
 

Descripció del programa  

L’empresa Torra, gestora dels serveis funeraris de la ciutat, 
informa periòdicament sobre el tipus de ritual que s’ha seguit 
a les seves dependències en el moment d’acomiadar el difunt. 
Aquesta concessionària facilita, en aquest sentit, espais que 
es poden adequar per dur-hi a terme cerimònies. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Oferir a la ciutadania els serveis de pompes fúnebres i 
d'inhumació, exhumació, trasllat i incineració de cadàvers. 

 

 

Resultats esperats  

- Garantir la possibilitat de dur a terme rituals funeraris laïcs o 
de diferents confessions, i d'acord a la normativa vigent. 

Indicadors  

- Nre. d'enterraments. 
- Nre. de defuncions. 
- Perc. segons tipologia de ritual: Laïc, Cristià Catòlic, Budista, 
etc. (%). 

Col·lectius destinataris  

Població en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Empresa concesionària dels serveis funeraris i cementiri. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a 
l’adaptació a la Normativa dels centres de culte 

Regidoria / Servei Urbanisme 
 

Descripció del programa  

Adequar la regulació de l’ús específic religiós, previst en el Pla 
General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS), a les 
previsions de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de 
culte i al Decret 94/2010, de 20 de juliol de desplegament de 
la Llei en els següents aspectes. 

- Preveure en els plans d’ordenació urbanística sòls on 
s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació. 

- Adaptació dels centres preexistents fins a 10 anys a comptar 
des de l’entrada en vigor del Reglament 94/2010. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Llibertat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Permetre la situació dels centres de culte de les diferents 
creences en igualtat de condicions i en bona relació amb 
l'entorn, optimitzant l'accessibilitat i compatibilitzant amb la 
mobilitat general de la ciutat. 

 

 

Resultats esperats  

- Adaptació els centres de culte inclosos en el mapa de 
diversitat religiosa a la nova Llei. 

- Actualització del mapa de diversitat religiosa al nou 
Planejament. 

- Idoneïtat de la situació i mida dels centres de nova creació. 

Indicadors  

- Nre. de centres de culte. 
- Nre. de centres de culte que compleixen normativa. 
- Perc. de centres de culte que compleixen normativa (%). 
- Nre. de centres de culte que han sol·licitat la llicència 
urbanística. 
- Nre. de centres de culte que han obtingut la llicència 
urbanística. 
- Perc. de centres de culte que han obtingut la llicència 
urbanística (%) 
- Nre. de sol·licituds per a noves implantacions. 

Col·lectius destinataris  

Ciutadania en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Entitats i associacions religioses, Generalitat de Catalunya,  
Direcció general d'afers religiosos. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Cohesió civil 

Programa / Projecte 13.36 Gestió dels Centres de Culte 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

A partir de conèixer les característiques i el nombre dels 
centres de culte que actualment hi ha a la ciutat, es proposa 
fer un acompanyament i assessorament per tal que s’adaptin 
a les noves normatives vigents de tal manera que la pràctica 
de la llibertat de culte es faci en les condicions requerides de 
seguretat i convivència. Tanmateix, pels nous centres que es 
vulguin implantar a la ciutat, cal fer l’acompanyament inicial 
per tal de gestionar la ubicació adequada en el planejament 
de la ciutat indicat per aquest tipus d’usos. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Llibertat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Acompanyar el centres de culte preexistents a la ciutat en el 
procés de sol·licitud i gestió de les llicències d’activitats. 

Assessorar els nous centres de culte en la seva nova 
implantació a la ciutat. 

Vetllar pel compliment del reglament i les normatives vigents 
en la pràctica de la llibertat de culte. 

 

 

Resultats esperats  

- Que tots els centres de culte actuals i futurs amb 
emplaçament a la ciutat funcionin correctament fent 
compliment a les normatives locals i de la llei 16/2009 del 22 
de juliol, dels centres de culte i del seu desplegament 
94/2010, de 20 de juliol. 

- Desplegar un nou planejament urbanístic que respongui a les 
necessitats actuals i futures de compliment amb la llibertat 
religiosa i de culte a la ciutat de Sabadell. 

Indicadors  

- Nre. de centres de culte que obtenen la llicència d’activitats. 
- Nre. de centres de culte que s’implanten de nou a la ciutat. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Professionals i assessors en la matèria, d’altres entitats i/o 
institucions, centres de culte, comunitats de creences, etc. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

El Servei de mediació Intercultural és el recurs facilitador de 
la comunicació pels professionals que atenen en els serveis 
pertinents a persones immigrades,que degut a la barrera 
idiomàtica i cultural, no és viable una atenció equitativa 
envers la persona. També és un servei de suport a la persona 
immigrant per facilitar el seu dret d’accés als serveis en la 
mateixes condicions que un altre ciutadà que no tingui la 
barrera idiomàtica i/o cultural i fomentar la seva autonomia. 

El recurs actua com a pont per afavorir la comunicació i els 
codis culturals entre professionals i persones usuàries d’origen 
immigrant, com també per promoure un canvi constructiu en 
les realacions entre persones culturalment diverses, i també 
fomentar i promoure la integració de les persones. 

Eix Equitat, emancipació i cohesió civil 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Facilitar la comunicació a través de la llengua vehicular. 

Detectar situacions de risc (violència de gènere, MGF –
mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats, infància 
en risc, ...). 

Informar dels drets i deures. 

Derivar als serveis públics i recursos de la ciutat, afavorint la 
igualtat d’accés en la igualtat de condicions. 

Acompanyar, en cas de necessitat, a les persones que ho 
requereixen als serveis normalitzats. 

Orientar i assessorar als professionals en la cultura de 
referència de la persona nouvinguda i viceversa. 

Dinamitzar espais relacionals i donar suport per l’organització 
d’actes o festes interculturals als centres educatius o d’altres, 
xerrades de caire formatiu o informatiu... 

 

 

Resultats esperats  

- Que els usuaris tinguin més confiança als professionals.  

- Facilitar i promoure l’accés en igualtat de condicions als 
serveis públics. 

- Que els usuaris tinguin més responsabilitat envers les seves 
famílies, i en el seu treball en la seva integració al barri i a la 
ciutat de Sabadell. 

- És molt important i imprescindible la continuació del servei 
de mediació, ja que és un recurs per facilitar i promoure la 
cohesió i la integració de les persones immigrants i 
nouvingudes en l’assoliment de la plena ciutadania. 

Indicadors  

- Nre. d’ intervencions. 
- Nre. d’ Atencions en l’àmbit educatiu. 
- Nre. d’ Atencions en l’àmbit Serveis Socials. 
- Nre. d’ Atencions en l’àmbit sanitari. 
- Nre. d’ Atencions en altres departaments municipals. 
- Nre. d’ Atencions en altres ens no municipals. 
- Nre. de persones beneficiàries. 
- Nre. d’homes. 
- Nre. de dones. 
- Nre. de joves. 
- Nre. d’ infants. 
- Nre. de derivacions. 
- Nre. d’acompanyaments. 
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Col·lectius destinataris  

Professionals dels diferents departaments de l’Ajuntament de 
Sabadell, professionals del Parc Taulí, centres educatius (que 
no comptin amb professionals del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya), altres agents, entitats 
externes que ho demanin, persones d’origen immigrant que ho 
requereixen (ja sigui perquè presenten poca o nul·la 
competència lingüística o perquè cal treballar per l’assoliment 
del la seva autonomia personal o familiar). 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Centres educatius, serveis sanitaris, Parc Taulí, Centre 
d'Atenció a Disminuïts, Càrites, Coordinadora Servei Ciutadà 
d'Acollida als Immigrants, associacions de veïns, associacions 
d’immigrants, Associació la Xamba, Ethos, Associació Contra el 
càncer, Actua Vallès. L'Ajuntament té signat un conveni de 
col·laboració amb l'Hospital Taulí. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT 

Participació 

Programa / Projecte 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i 
consolidació de les entitats 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

El programa preveu el suport i l’assessorament en el procés 
de constitució de noves entitats en els diferents àmbits 
d’actuació de la regidoria, així com en l’elaboració del Pla de 
formació d’aquestes per assolir l’autonomia necessària en el 
seu funcionament. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Confiança 

Esforç 

Austeritat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Donar suport i acompanyar els diferents col·lectius dels 
àmbits de referència de la regidoria en el procés de 
constitució com a entitats. 

 

 

Resultats esperats  

- Consolidació de les associacions ja constituïdes. 

- Treball en xarxa entre les entitats d’un mateix país d’origen o 
àmbit d’actuació. 

- Que el servei es consolidi com a referent de les associacions 
de la ciutat. 

Indicadors  

- Nre. d’associacions. 
- Nre. d’activitats generades per les entitats. 
- Nre. d’activitats generades per les entitats en accions 
conjuntes. 
- Nre. d’associacions creades per persones immigrades i de 
suport a la població nouvinguda. 
- Nre. d’associacions creades per dones. 
- Nre. d’associacions creades per persones joves. 
- Nre. d’associacions creades de cooperació. 
- Nre. d’associacions d’LGBT. 
- Nre. de participants en accions formatives pel reforç de les 
associacions. 
- Nre. d’assessoraments individuals. 

Col·lectius destinataris  

Tots els col·lectius dels àmbits de referència de la regidoria de 
Drets Civils i Ciutadania interessats en la constitució d’una 
entitat o en la consolidació i millora de la mateixa. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 
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Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

En el Consell de Drets Civils i Ciutadania hi participen les 
diferents taules dels àmbits temàtics de la Regidoria (Igualtat, 
Joventut, Solidaritat i cooperació, Convivència i Nova 
ciutadania, Comissió de la convivència, Diversitat sexual). El 
Consell de Drets Civils ha d’esdevenir l’òrgan de participació 
en l’àmbit dels Drets Civils i els Valors, en el que totes les 
entitats d’aquest àmbit es trobin representades i puguin 
debatre i consensuar les diferents estratègies i polítiques de 
ciutat. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Esforç 

Respecte 

Austeritat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Promoure una xarxa d'entitats intersectorials i interterritorials 
a favor dels Drets civils i dels valors, que estigui representada 
en un òrgan participatiu. 

 

 

Resultats esperats  

- Aprovar la normativa de funcionament del Consell de DCiC en 
el primer trimestre de 2013. 

- Constitució del Consell de DCiC en el primer semestre de 
2013. 

- Aprovació de les diferents taules i comissions que integren el 
Consell de DCiC en el primer semestre de 2013. 

Indicadors  

- Nre. d’entitats que participen al Consell, a les comissions i a 
les diferents taules constituïdes. 
- Nre. de persones que participen al Consell, a les comissions i 
a les diferents taules. 
- Nre. de sessions realitzades al Consell, a les comissions i a 
les diferents taules. 
- Accions desenvolupades pel Consell. 

Col·lectius destinataris  

El conjunt de les entitats dels diferents àmbits de la Regidoria 
que treballen envers els drets civils i la ciutadania, així com 
aquelles persones i grups de ciutadans vinculats amb els 
objectius de cada àmbit. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

DGAR, GTER (entitats especialitzades en el diàleg 
interreligiós), taules dels diferents àmbits de la Regidoria de 
Drets civils. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 17.01 Consells de Districte 

Regidoria / Servei Relacions ciutadanes 
 

Descripció del programa  

Els consells de districte es creen a l'empara de la Llei 8/1987 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i es regeixen pel 
Reglament Municipal dels Consells de Districte, aprovat l’any 
1997, configurats com a òrgans territorials de consulta i 
participació ciutadana en els assumptes locals.  

Són òrgans municipals de caràcter consultiu i informatiu 
destinats a la participació dels ciutadans i les ciutadanes en 
els assumptes relacionats amb els seus districtes i a garantir 
la representació dels interessos dels diversos barris de la 
ciutat. 

El territori de Sabadell està dividit administrativament en 7 
districtes, cadascun dels quals té el seu Consell Municipal de 
Districte 

La composició dels consells de districte ha d'assegurar la 
presència de regidors/es de l'ajuntament, de representants 
del veïnat, a través de les organitzacions polítiques, i de les 
associacions ciutadanes. Així mateix, és voluntat de 
l'ajuntament convidar altres organismes que operen 
territorialment a tenir representació dins els Consells de 
districte. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Mantenir un espai d'informació, d'estudi i debat entre 
l’administració municipal, els ciutadans i el conjunt d'entitats i 
associacions que resideixen a cada districte.  

Crear un espai d'informació i debat entre els diferents agents 
participatius, on es cerquin decisions consensuades sobre 
aquells elements que els òrgans de govern creguin oportuns. 

 

 

Resultats esperats  

- Fomentar la col·laboració entre les entitats del districte i 
l'administració municipal.  

- Promoure la coresponsabilització ciutadana en la configuració 
de l'espai físic i social de la ciutat.  

- Fomentar la relació i la solidaritat entre els diferents barris de 
la ciutat.  

- Contribuir a l’enfortiment del teixit associatiu de la ciutat. 

Indicadors  

- Nre. d’entitats de joves que participen als Consells de 
Districte. 
- Nre. d'homes i de dones que assisteixen al Consell de 
Districte. 
- Nre. de persones immigrants que participen al Consell de 
Districte. 

Col·lectius destinataris  

Teixit associatiu de la ciutat i en concret del Districte. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Partits polítics, entitats culturals, esportives, juvenils, de nova 
ciutadania, de gent gran, regionals, associacions de veïns i 
veïnes, etc. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 17.04 Registre Municipal d’Entitats 

Regidoria / Servei Relacions ciutadanes 
 

Descripció del programa  

El Registre Municipal d’Entitats és una eina adreçada a 
qualsevol entitat sense ànim de lucre i personalitat jurídica 
pròpia de Sabadell, per poder donar a conèixer la seva entitat 
a la resta del teixit associatiu de la ciutat, així com a 
l’administració i als ciutadans i ciutadanes a títol individual. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Tenir registrades totes les entitats de la ciutat de Sabadell, 
sigui quina sigui la seva tipologia. 

Poder establir mecanismes de comunicació entre aquestes 
entitats i l'administració, i entre els propis ciutadans i 
ciutadanes. 

 

 

Resultats esperats  

- Mantenir viu el teixit associatiu de la ciutat. 

- Garantir l'actualització continua del registre d'entitats. 

Indicadors  

- Nre. d’entitats segons tipologia (veïnals, polítiques, culturals, 
esportives, juvenils, gent gran, acció social, religioses, de 
cooperació internacional, comercials, etc.). 

Col·lectius destinataris  

Entitats de la ciutat. La ciutadania en general pot fer servir el 
Registre Municipal d’Entitats per cercar entitats en les quals 
puguin estar interessades. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 17.05 Centres Cívics 

Regidoria / Servei Relacions ciutadanes 
 

Descripció del programa  

Els centres cívics de Sabadell són equipaments de proximitat i 
de titularitat pública que ofereixen espais per desenvolupar 
activitats accions cíviques, socials, culturals, esportives, de 
lleure i d'altres que tingui interès públic, així com afavorir la 
participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes 
de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la 
convivència intercultural, generacional i associativa.  

La majoria d'espais són polivalents, en el sentit que s'hi poden 
realitzar activitats de diferent tipus. Aquests espais es presten 
majoritàriament a entitats de la ciutat perquè hi puguin 
realitzar activitats, ja siguin cursos i tallers de llarga durada, 
reunions, espectacles, festivals de finals de curs, etc., i també 
es presta per a activitats organitzades per altres 
administracions, escoles i instituts públics, així com també a 
comunitats de veïns per fer-hi reunions. 

A Sabadell hi ha 12 centres cívics i l’Espai polivalent del Parc 
del Nord que ofereixen espais per a la realització d’activitats 
de les entitats de la ciutat. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Equitat 

Responsabilitat 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Ésser un instrument per a la producció de nous serveis 
d'acord amb noves necessitats. 

Constituir un espai on entitats, ciutadans i ciutadanes 
individualment i projectes diversos tinguin cabuda i puguin 
desenvolupar les seves activitats pròpies. 

Contribuir a la construcció del teixit social i l'enfortiment de la 
societat civil. 

 

 

Resultats esperats  

- Augment de la implicació de les ciutadanes i ciutadans a la 
gestió dels afers públics a l'àmbit local. 

- Desenvolupament d’activitats de promoció social, cultural, 
comunitària i solidària. 

- Mediació entre els projectes globals de la ciutat i la realitat 
quotidiana del barri on s'ubica l'equipament. 

- Major autoorganització i associacionisme dels ciutadans, així 
com els grups informals de ciutadans. 

- Recull de les aspiracions i propostes dels ciutadans. 

- Major proximitat dels serveis a la ciutadania. 

Indicadors  

- Nre. de centres cívics. 
- Nre. d’usuaris setmanals que fan servir els centres cívics 
(desagregat per sexe). 
- Nre. d’usos diaris. 
- Nre. d’activitats per tipus. 
- Nre. d’entitats d'immigrants que fan servir els centres cívics. 
- Nre. d’entitats juvenils que fan servir els centres cívics. 

Col·lectius destinataris  

Entitats, ciutadania 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Totes les entitats del Registre d’Entitats Municipal. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Coresponsabilitat 

Programa / Projecte 13.33 Comissió de la convivència 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

La Comissió de la convivència és un instrument ciutadà de 
seguiment i d’intervenció directa en els casos d’agressions o 
discriminacions per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia. 
Es reuneix de manera regular un cop al mes i hi participen els 
grups municipals presents al consistori, representants dels 
cossos de seguretat, el Col·legi d’Advocats de Sabadell, el 
Síndic de Greuges, representants de diverses entitats cíviques 
i socials de la ciutat i representants dels sindicats (CCOO, UGT 
i USOC). En les seves sessions periòdiques es combinen 
espais de debat, reflexió i formació, amb l’atenció a les 
situacions en que es vulneren els drets civils de les persones, 
posant a l’abast sistemes de suport i assessorament a les 
víctimes de violència xenòfoba, racista o homòfoba. 
Tanmateix la comissió pretén ser un altaveu de denúncia de 
aquests tipus de conductes discriminatòries. 

Protocol de gestió de la convivència. La prevenció i gestió dels 
conflictes de convivència requereix d’intervencions integrals i 
multidisciplinàries, que permetin posar en comú informacions, 
recursos i propostes de treball que facin més efectives les 
actuacions. Per això, és necessari establir un protocol que 
contingui la recollida de la informació, la contrastació de la 
mateixa, els agents implicats en l’anàlisi, les orientacions per 
a la gestió, la mediació, les normatives a tenir en compte i la 
resolució. Per a fer-ho, cal comptar amb una intensa 
coordinació interdepartamental. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Llibertat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Mantenir la periodicitat de les reunions dotantles de 
continguts de reflexió i amb voluntat de transcendir a la 
ciutadania. 

Garantir la participació de tots els membres i ampliant-ne a 
col·lectius que els pugui interessar participar. 

Estar amatents a les situacions en què hi hagi conductes 
violentes motivades per la discriminació racista, xenòfoba i/o 
homòfoba. 

Revisar el protocol d’actuació i suport a la víctima d’agressió 
violenta per discriminació. 

 

 

Resultats esperats  

- Continuar sent un punt de referència per a la convivència a la 
ciutat, impulsant reflexions i accions que permetin abordar, 
des del consens social i polític, les situacions de discriminació 
racista, xenòfoba i/o homòfoba que es puguin donar a la 
ciutat, incorporant la vessant de prevenció. 

Indicadors  

- Nre. de reunions. 
-Mitjana de participants. 
- Nre. d’activacions del protocol de la convivència. 
- Nre. d’actuacions de la comissió publicades a la premsa. 
- Nre. de debats, reflexions de caire monogràfic. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Partits polítics amb representació municipal (PSC, ES, PP, ICV, 
CiU, EUiA ), Col·legi d’advocats de Sabadell, Síndic Municipal 
de Greuges, Sindicats (CCOO, UGT, USOC), Cossos de 
seguretat (Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Cuerpo 
Nacional de Policía), entitats (Federació d'Associació de Veïns, 
Coordinadora Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, 
Associació Llatina, Federación de Asociaciones Culturales 
Cristianas de Cataluña Ágape(F ACCA), Secretariat Gitano, 
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Som com Som, ...), altres entitats/institucions col·laboradores: 
SOS Racisme, etc.. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes 
supramunicipals 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

La Regidoria de Drets civils i ciutadania ha de potenciar les 
relacions amb altres institucions, tant públiques com privades, 
que portin a terme polítiques relacionades amb els seus 
àmbits d’actuació. Ha de ser present en els organismes 
supramunicipals amb els que l’Ajuntament de Sabadell hi té 
relació, per fer saber la realitat dels diferents àmbits que es 
treballen. Per exemple, la participació de la regidoria en la 
xarxa de Ciutats Interculturals, RECI (formen part de la xarxa 
les ciutats de Sabadell, Getxo, Bilbao, San Sebastián, 
Barcelona, Cartagena, Fuenlabrada, Jerez, Parla i Zaragoza). 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Responsabilitat 

Esforç 

Confiança 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Millora de la presència en espais i activitats d'organismes 
supramunicipals. 

 Implementació de polítiques innovadores i efectives en el 
àmbits d’intervenció de la regidoria. 

- Esdevenir un referent en el disseny i implementació de 
polítiques. 

 

 

Resultats esperats  

- Millora de la presència en espais i activitats d'organismes 
supramunicipals 

Indicadors  

- Nre. de ponències presentades o experiències. 
- Xarxes en les que es participa des de la Regidoria. 
- Nre. d’institucions/municipis amb els que la Regidoria 
col·labora. 

Col·lectius destinataris  

Institucions, organismes supramunicipals. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Federació de municipis, 
RECI. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.32 Pla de Civisme de Sabadell 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

Elaboració d’un nou Pla de Civisme a Sabadell a partir de 
l’experiència pilot de Civisme de l’any 2011 i incorporant el 
Pacte pels Valors i la continuïtat de la diagnosi i reflexió feta 
en el programa Agenda Conviu, per tal d’anar avançant cap a 
una societat més ètica i cívica.  

També inclou la difusió del material específic de sensibilització 
(“El còmic de la convivència”), que pot ajudar a contribuir en 
la millora de les relacions entre veïns i veïnes en una 
comunitat de propietaris/es, i en general en la convivència a 
la ciutat a partir de generar actituds cíviques positives. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Amor 

Optimisme 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Coordinar la revisió i planificació del Pla de Civisme amb les 
eines que la Diputació de Barcelona posa al servei dels 
ajuntaments i el Pacte pels Valors de la Convivència. 

Posar en marxa el recurs “El còmic de la convivència” en les 
activitats del Programa Ciutat i Escola i/o en d’altres possibles 
grups diana que els pugui servir com a eina de referència per 
treballar la convivència en les comunitats de propietaris/àries. 

Incorporar en el Pla de Civisme la Carta de Ciutadania, 
vinculada al Pacte pels Valors, prenent com a referents 
models d’altres països. 

Creació del protocol de gestió dels conflictes de convivència, 
contrastat amb altres departaments municipals, activant el 
recull sistemàtic de registre de possibles conflictes que 
permetin fer seguiment i obtenir informació per pensar en 
estratègies preventives. 

 

 

Resultats esperats  

- Avançar cap a una societat més ètica i cívica, a partir de les 
línies que traça el Pla de Civisme.  

- Comptar amb diversos materials i eines que serviran per 
contribuir en la millora de les relacions entre el veïnat en una 
comunitat de propietaris, i en general en la convivència a la 
ciutat a partir de generar actituds cíviques positives. 

Indicadors  

- Nre. d'entitats participants del Protocol de gestió de la 
convivència. 
- Nre. de conflictes tractats i resolts. 
- Nre. de sessions amb el recurs del Còmic de la Convivència. 
- Nre. de participants (segons edat, sexe i nacionalitat) en els 
tallers del còmic. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Diputació de Barcelona, entitats socials i altres institucions. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

La Comissió Informativa Especial de Ciutadania és un òrgan 
formal de debat i reflexió política, on estan presents totes les 
organitzacions polítiques amb representació en el consistori. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

L’objectiu és debatre i aprovar les línies d’actuació 
relacionades amb l’acollida i integració de les persones que 
han arribat recentment, la cooperació internacional, 
l’emancipació i la inclusió de la joventut, la igualtat de gènere, 
la eradicació de la violència i la gestió de la diversitat per a 
mantenir la convivència a la ciutat. 

 

 

Resultats esperats  

- Continuar fent us d’aquest òrgan de debat i reflexió envers 
als temes més importants de Drets Civils i Ciutadania. 

- Aconseguir la màxima participació de les organitzacions 
polítiques del consistori així com de les entitats i associacions 
en els diferents debats. 

Indicadors  

- Nre. de comissions informatives realitzades. 
- Nre. de debats sobre temàtiques específiques. 

Col·lectius destinataris  

Organitzacions polítiques amb representació al consistori. 
Entitats. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Organitzacions polítiques amb representació al consistori i 
entitats segons la temàtica a abordar a la comissió. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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 Programa / Projecte 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" 

Regidoria / Servei Relacions ciutadanes 
 

Descripció del programa  

Servei creat l’any 1998 que coordina i gestiona els programes 
i serveis adreçats al voluntariat, informant, assessorant i 
orientant a la ciutadania i a les entitats, i fent d’enllaç entre 
les dues parts. El servei també aglutina diferents projectes de 
solidaritat i ciutadania activa. 

Sabadell Suma és un projecte de promoció del voluntariat que 
sorgeix a partir d'un procés de diàleg amb les entitats de la 
ciutat i que busca respondre a les seves necessitats i 
demandes actuals, alhora que vol convertir-se en una 
plataforma per atraure noves persones interessades en 
participar en projectes de voluntariat. 

Ofereix a la ciutadania:  

- Informació i assessorament sobre els tipus d'entitats i 
projectes que es desenvolupen a Sabadell. 

- Gestiona la col·laboració puntual o periòdica amb alguna 
entitat de Sabadell en la mesura de les preferències, 
disponibilitats, habilitats, motivacions...de les persones 
interessades. 

- Gestiona la col·laboració en projectes de ciutat organitzats 
per altres entitats i coordinats pel servei. 

També ofereix a les associacions:  

- Orientació i suport individualitzat en gestió associativa per a 
l'elaboració i posada en funcionament de projectes de 
voluntariat, compromisos de col·laboració, assegurances, 
mètode de treball amb el voluntariat, formació... 

- Cafès associatius, espais de treball per compartir amb altres 
entitats. 

- Material i recursos procedents de donacions d'empreses i 
particulars. 

Eix Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Coordinar i sumar esforços entre les entitats de Sabadell i 
l'Ajuntament en la promoció del voluntariat. 

Donar visibilitat i reconeixement social a l'acció voluntària feta 
per les entitats com a expressió de ciutadania activa. 

Reforçar i potenciar la feina feta des del Servei municipal del 
Punt del Voluntariat. 

Aportar instruments i recursos formatius per millorar els 
coneixements i aptituds de les persones voluntàries i les seves 
entitats. 

Ampliar el nombre de persones voluntàries, per tal de tenir 
més voluntariat al servei de la ciutadania i de les entitats que 
ho requereixin, i, aixícom obrir-les a nous perfils. 

 

 

Resultats esperats  

- Augment del nombre de persones voluntàries. 

- Millora del coneixement per part de la ciutadania de les 
accions de voluntariat que es fan a la ciutat. 

- Millora de la qualitat de les accions de voluntariat que es 
duen a terme a la ciutat. 

- Increment del treball conjunt entre les diferents entitats de 
voluntariat. 

Indicadors  

- Nre. de persones voluntàries (per sexes). 
- Nre. d’entitats de voluntariat. 
- Nre. d'entitats (de diferents àmbits) que demanen voluntaris, 
assessorament... 
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Col·lectius destinataris  

Entitats de voluntariat, Ciutadania en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Entitats del Registre Municipal d’Entitats. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA 

Sensibilització 

Programa / Projecte 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la 
convivència 

Regidoria / Servei Cultura 
 

Descripció del programa  

El catàleg d’activitats per treballar la diversitat cultural i la 
convivència comprèn, per una banda, les activitats de 
formació sobre el coneixement d’història local que s’ofereixen 
sobretot a la població nouvinguda i, per l’altra banda, les 
activitats que s’inclouen en els programes temàtics i les festes 
populars que esdevenen al llarg de l’any. 

Formen part d’aquest catàleg totes les activitats del calendari 
festiu de la ciutat en les que s’intenta incloure la presència de 
grups artístics o culturals de diferents procedències. Com per 
exemple: el “Dia de la Dansa” i els espectacles que es 
programen en les activitats que es porten a terme en el marc 
de les festa populars com ara la “Festa Major”. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Respecte 

Confiança 

Hospitalitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Aquestes activitats tenen per objectiu integrar els elements de 
cultura forana, per tal d’anar creant un model cultural 
col·lectiu, afavorir la identitat de cada col·lectiu, alhora que es 
treballa la cohesió entre cadascun d’ells i s’enforteix el teixit 
d’associacions local. 

 

 

Resultats esperats  

- Consolidar la incorporació dels col·lectius de nouvinguts a les 
programacions del calendari festiu. 

Indicadors  

- Nre. d’activitats de coneixement d’història local. 
- Nre. d’activitat en programes temàtics i de festes populars en 
les que s’inclou la presència de grups artístics o culturals de 
diferents procedències. 
- Nre. d’ assistents a les activitats. 
- Procedència dels col·lectius participants en les programacions 
municipals. 

Col·lectius destinataris  

Ciutadania en general i població nouvinguda en particular. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Entitats culturals de la ciutat. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors 

Regidoria / Servei Cultura 
 

Descripció del programa  

El catàleg d’activitats per al foment dels valors comprèn totes 
les activitats d’animació lectora i espectacles que es dirigeixen 
als infants i que continguin valors de solidaritat i igualtat. 

Formen part d’aquest catàleg les activitats que conformen la 
programació infantil de les Biblioteques Municipals i les que 
programa LaSala Miguel Hernández. 

A les Biblioteques les activitats es porten a terme en el marc 
de l’”Hora del conte”. 

A LaSala Miguel Hernández són les produccions i els 
espectacles de la programació de temporada dirigides tant al 
públic familiar com als centre educatius. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Les activitats emmarcades en aquest catàleg tenen com a 
objectiu traslladar valors de solidaritat i igualtat des 
d’aquestes plataformes privilegiades com són les biblioteques 
(escampades per tot el territori) i una sala de teatre com 
LaSala, i fer-ho directament a un públic sensible com és 
l’infantil. 

 

 

Resultats esperats  

- Consolidar la transmissió dels drets humans a través de les 
produccions artístiques per als més petits, així com l’equitat en 
els rols artístics. 

Indicadors  

- Nre. d’activitats amb continguts al voltant dels valors 
(desagregat per tipologies: lectores i espectables o per 
diferents valors). 
- Nre. d’infants que han participat a les activitats. 
- Mitjana de participants per activitat. 

Col·lectius destinataris  

Infants de 0 a 12 anys. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Companyies professionals. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
 



[PLA TRANSVERSAL DE DIVERSITAT DE CREENCES DE SABADELL. 

 2013-2016] 
 

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)] Pàg. 48 

  

Programa / Projecte 13.39 Memorial Àlex Seglers 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

El Memorial Àlex Seglers és un reconeixement amb caràcter 
anual que guardona a una persona o institució que hagi 
treballat en favor del Pacte de valors. El Memorial requereix 
de l’elaboració d’un expedient administratiu que contingui 
l’aprovació de les bases i convocatòria, i tots els altres 
documents legals oportuns per tal de poder fer la 
convocatòria anual. Així mateix, es requereix la gestió tècnica 
de tots els aspectes relacionats amb els actes, presentacions, 
comunicats a premsa i coordinació amb les altres institucions 
col·laboradores com són: la Fundació “la Caixa”, la Diputació 
de Barcelona, la UAB, La Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis. El guardó consisteix en 
una obra d’art elaborada pel ceramista Lluís Clapés i 4 artistes 
sabadellencs de renom: Xavier Oriach, Alfons Borrell, Agustí 
Puig i Fina Miralles. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Amor 

Optimisme 

Esforç 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Donar a conèixer el Memorial per tot el territori català. 

Coordinar les relacions entre totes les institucions i familiars 
de l’Àlex Seglers per facilitar la seva participació i implicació 
en la realització del memorial. 

Garantir any rere any la qualitat de les candidatures 
presentades. 

 

 

Resultats esperats  

- Desenvolupar el Memorial Àlex Seglers any rere any, 
coordinadament amb totes les institucions col·laboradores, 
amb el ressò mediàtic necessari per a dotar-lo de la qualitat i 
aportació de candidatures que corresponguin als objectius 
perseguits. 

Indicadors  

- Nre. de candidatures presentades. 
- Nre. de publicacions fetes per difondre’l. 

Col·lectius destinataris  

A tota la ciutadania. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Mitjans de comunicació externs (Regió 7, La Vanguardia, El 
Periódico, etc.), entitats col·laboradores: Fundació “la Caixa”, 
Diputació de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis, etc. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

En l’àmbit de la igualtat de gènere la sensibilització és una 
prioritat, especialment adreçada a les pròpies dones però 
també a tota la ciutadania perquè la informació i la 
consciència individual són els únics instruments que poden 
transformar els esquemes socials patriarcals que alimenten la 
dependència d’un sexe sobre l’altre i que justifiquen la 
desigualtat com a manera de relacionar-se.  

La Regidoria desenvolupa en aquest sentit una programa 
extens d’accions de sensibilització en col·laboració amb altres 
departaments i el teixit associatiu local per tal de 
commemorar les Diades internacionals de les Dones (Drets de 
les dones, salut; violència, MGF (Mutilació genital femenina), 
etc. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Sensibilitzar la ciutadania en l’àmbit de la igualtat de gènere. 

Desenvolupar les campanyes al voltant de les diades i altres 
temes d’interès que puguin sorgir. 

 

 

Resultats esperats  

- Aconseguir la conscienciació del màxim de la ciutadania en 
temes d’igualtat real de gènere. 

Indicadors  

- Nre. de campanyes desenvolupades. 
- Nre. d’accions programades. 
- Nre. de participants a les activitats (per sexe, per edat, per 
procedència). 
- Nre. d’accions programades per entitats ciutadanes. 
- Nre. d’accions programades conjuntament amb diferents 
entitats. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania de Sabadell. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Associacions ciutadanes, Taula d’Entitats d’Igualtat, altres 
institucions. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.28 Sabadell, ciutat refugi 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

Sabadell ha estat sempre i segueix sent una ciutat d’acollida 
de persones refugiades per motius polítics, d’orientació 
sexual, de creença, víctimes de violència, etc. En aquest 
sentit la ciutat reafirma el seu compromís amb aquest 
projecte formant part de la Xarxa de ciutats acollidores, en 
col·laboració amb CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado), la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. Aquestes persones, que han vist vulnerats els seus 
drets en els seus països d’origen poden aportar un bagatge 
personal i ètic que ha d’enriquir el patrimoni de la ciutat. 

L’Ajuntament posa a l’abast de CEAR habitatges per les 
persones refugiades a Sabadell en el marc d’un conveni signat 
amb aquesta entitat. També amb l’entitat es treballa per la 
sensibilització de la ciutadania envers les persones refugiades. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Acollir a les persones refugiades a la ciutat 

Sensibilitzar entorn aquesta realitat 

 

 

Resultats esperats  

- Normalització de la situació de les persones refugiades a la 
ciutat. 

Indicadors  

- Nre. d’accions de sensibilització  
- Nre. d’usuaris en els pisos d’acollida 

Col·lectius destinataris  

Persones sol·licitants d'asil, persones refugiades que arriben a 
la ciutat. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Consell de 
Solidaritat i Cooperació, Serveis Socials, Diputació de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

Conjunt d’activitats de sensibilització dirigides a l’àmbit 
educatiu i a la ciutadania en general que tenen com objectiu 
el treball a favor de la convivència, la interculturalitat, els 
valors i la solidaritat amb els països en vies de 
desenvolupament.  

Es preveu elaborar, conjuntament amb les entitats,una 
diagnosi de com treballar a nivell de ciutat els temes de 
sensibilització. Tanmateix es continuarà amb la convocatòria 
de subvencions per a les entitats que treballin en aquestes 
temàtiques. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Llibertat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

L'objectiu principal és canalitzar els instruments i espais de 
reflexió per tal que permetin construir una política d'educació 
al desenvolupament i la interculturalitat des de l'àmbit local, 
mitjançant un treball participatiu i consensuat entre 
ciutadans/es, entitats i l'ajuntament. 

 

 

Resultats esperats  

- Concloure satisfactòriament el Pla de sensibilització. 

- Aconseguir que les associacions de la ciutat s’involucrin en 
l’execució del Pla, ja sigui mitjançant accions cogestionades o 
bé duent a terme les activitats proposades en la convocatòria 
de subvencions. 

Indicadors  

- Nre. d'activitats realitzades de promoció intercultural. 
- Nre. d'entitats que participen en la comissió de 
sensibilització. 
- Nre. d'entitats que han presentat algun projecte en la 
convocatòria anual de subvencions. 
- Nre. de sol·licituds aprovades i que opten a la subvenció. 
- Nre. de reunions i assessoraments a les entitats durant el 
procés relacionat amb les subvencions. 
- Nre. d'entitats que han participat en alguna de les activitats 
culturals, veïnals i esportives organitzades des dels 
departaments municipals. 

Col·lectius destinataris  

Ciutadania en general de Sabadell. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Diputació de Barcelona, Comissió de sensibilització del Consell 
de Solidaritat i Cooperació. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria 
de drets civils i ciutadania 

Regidoria / Servei Recursos Humans 
 

Descripció del programa  

Fer arribar informació i facilitar l'assistència del personal 
municipal als cursos de formació externa sobre temàtiques en 
matèria de drets civils i ciutadania. 

Organitzar cursos interns de formació pel personal municipal 
sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Responsabilitat 

Respecte 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Formar a la plantilla municipal de totes aquelles temàtiques 
relacionades amb la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, 
la convivència ciutadana i, en general, la qualitat de vida de 
tota la població. 

 

 

Resultats esperats  

- Sensibilitzar la plantilla municipal en temàtiques relacionades 
amb la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la convivència 
ciutadana i, en general, la qualitat de vida de tota la població. 

Indicadors  

- Nre. de cursos realitzats sobre temàtiques de drets civils i 
ciutadania. 
- Nre. d'empleats/des formats en temàtiques de drets civils i 
ciutadania. 
- Nre. d'empleats/des per serveis formats en temàtiques de 
drets civils i ciutadania. 

Col·lectius destinataris  

Plantilla municipal. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Diputació de Barcelona, Escola d'Administració Pública, 
Federació de municipis de Catalunya i totes aquells organismes 
i entitats que formen en temàtiques sobre Drets Civils i 
Ciutadania. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Comunicació 

Programa / Projecte 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la 
diversitat de creences en la comunicació institucional 

Regidoria / Servei Comunicació 
 

Descripció del programa  

La persistència de pràctiques discriminatòries en l’ús de 
llenguatge no és cap altra cosa que un senyal de la presència 
generalitzada de sexisme, xenofòbia i homofòbia en la nostra 
cultura. Amb una utilització incorrecte del llenguatge es poden 
mantenir i fomentar creences, valors, prejudicis i estereotips 
que històricament han discriminat a certs col·lectius 
poblacionals.  

El departament de comunicació de l’ajuntament revisa tenint 
en consideració criteris d’ús no discriminatori del llenguatge 
tots els documents que emet (no pas els que s’acabin 
publicant als mitjans) i que són: notes de premsa, notes de 
premsa penjades al web municipal, notícies a la revista 
municipal “Sabadell a prop”, noticies al canal municipal 
“TeleSabadell” que està al www.sabadell.cat. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Llibertat 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Vetllar perquè les notes de premsa que s'emeten des del 
departament, així com els articles que es publiquen al 
“Sabadell a prop” o les notícies que s'emeten al web i al canal 
d’Internet Telesabadell, no tinguin llenguatge sexista i 
androcèntric, xenòfob i respectuós amb la diversitat 
d’orientacions i/o identitats sexuals i de creences. 

Eradicar la discriminació per sexe, raça i/o origen i orientació 
i/o identitat sexual. 

 

 

Resultats esperats  

- Trencar amb certes creences, valors, prejudicis i estereotips 
que es mantenen vers determinats grups poblacionals. 

- Que no surtin notes de premsa ni notícies de cap mena amb 
un ús de llenguatge sexista, xenòfob i poc respectuós amb la 
diversitat d’orientacions i/o identitats sexuals i de creences. 

Indicadors  

- Nre. de notes de premsa. 

Col·lectius destinataris  

Periodistes i ciutadania en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
 



[PLA TRANSVERSAL DE DIVERSITAT DE CREENCES DE SABADELL. 

 2013-2016] 
 

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)] Pàg. 54 

  

Programa / Projecte 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de 
Drets Civils i Ciutadania 

Regidoria / Servei Comunicació 
 

Descripció del programa  

Difusió, per tots els mitjans: escrits, digitals (eines 2.0), 
d’imatge, fulletons, revista Sabadell a prop, Sabadellcat, de 
totes les activitats que du a terme la regidoria. Difondre el 
portal de drets Civils i Ciutadania mitjançant el web municipal. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Llibertat 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

L'objectiu és mostrar com l'Ajuntament de Sabadell treballa 
activament per millorar la igualtat entre dones i homes, la 
igualtat d'oportunitats pels joves, la cooperació als més 
desfavorits, la no discriminació per motius d'orientació sexual 
o transgènere o religiós. 

 

 

Resultats esperats  

- Donar el màxim de difusió a les activitats municipals 
relacionades amb l'activitat de la Regidoria de Drets Civils i 
Ciutadania 

Indicadors  

- Traduïr en notes de premsa l'activitat municipal en relació als 
Drets Civils i Ciutadania. 
- Traduir en rodes de premsa l'actiitat municipal en relació als 
Drets Civils i Ciutadania. 
- Traduir en articles a la revista Sabadell a prop en relació als 
Drets Civils. 

Col·lectius destinataris  

Mitjans de comunicació i ciutadania en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Totes aquelles amb qui col·labora Drets Civils i Ciutadania. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 
2.0 mitjançant web municipal 

Regidoria / Servei Comunicació 
 

Descripció del programa  

Emissió de  notes de premsa des del Departament de 
Comunicació, que s'envien als mitjans de comunicació que, al 
seu torn, generen les notícies. 

Gestió del contingut del portal web de l'Ajuntament, 
principalment de l'apartat de notícies municipals, com a  
instrument per a comunicar-se amb la ciutadania de forma 
més directa. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Que tots els comunicats de premsa es tradueixin en notícies 
que es pengin al web municipal (i les xarxes socials). 

Que la ciutadania que té accés a les noves tecnologies 
obtingui la informació de primera mà. 

 

 

Resultats esperats  

- Millorar la comunicació entre l'Ajuntament i la Ciutadania 
mitjançant la utilització de canals més directes. 

- Adoptar les noves tecnologies que van apareixent en la 
comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania. 

- Difondre les notícies relacionades amb les activitats que 
desenvolupa l'Ajuntament. 

Indicadors  

- Nre. de notícies penjades al web municipal. 
- Nre. de notícies penjades al web municipal relacionades amb 
la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. 
- Nre. de consultes al web municipal. 
- Nre. de consultes al web municipal relacionades amb la 
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. 
- Nre. de vegades que s’ha enllaçat al portal de Drets Civils i 
Ciutadania des del web de l’Ajuntament. 

Col·lectius destinataris  

La ciutadania en general i més concretament la que té accés a 
les noves tecnologies. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Mitjans de comunicació. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

La creació d’un únic portal de Drets Civils i Ciutadania amb 
contingut propi i que pugui aplegar els diferents webs que 
conformen l’actual Regidoria. A part de difondre temes 
relacionats amb Drets Civils, el portal permet també l’accés 
als diferents webs, esdevenint una eina de millora de la 
difusió i la comunicació dels diferents portals que ja existeixen 
a la Regidoria. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Amor 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Creació d’un portal de Drets Civils a Sabadell amb contingut 
propi i que englobi els diferents portals de la Regidoria: Nova 
Ciutadania, Dona, Valors, Servei d’Atenció Juvenil (SAJ). 

Difondre temes relacionats amb els Drets Civils en general, 
relacionantlos amb temes d’actualitat. 

Difondre els diferents webs de la Regidoria de Drets Civils i 
Ciutadania. 

 

 

Resultats esperats  

- Un únic portal de comunicació entre la Regidoria i la 
ciutadania on poder accedir a tots els programes de tots els 
àmbits d’actuació i a tota la informació relacionada amb Drets 
Civils. 

- El portal com a canal de comunicació aconseguint la màxima 
difusió possible. 

Indicadors  

- Nre. de visites al portal. 
- Nre. de visites de persones de Sabadell i de fora (on). 
- Nre. de visites als diferents àmbits de la Regidoria (dona, 
SAJ...). 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Entitats, mitjans de comunicació que tinguin relació amb els 
drets Humans/Civils i els eixos d’actuació de la Regidoria. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La 
visibilitat dels projectes de la Regidoria 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania compte amb un 
ventall de programes i actuacions que donen viabilitat als 
diferents objectius del seu Pla director. A fi de visualitzar 
aquests programes, donar-los a conèixer de forma eficaç a la 
ciutadania i posar en valor tots els projectes i iniciatives que 
s’estan duent a terme, s’impulsa un Pla de Comunicació. El Pla 
de comunicació ha de recollir els objectius, destinataris, 
polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a 
desenvolupar per part de la Regidoria. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Llibertat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

L’objectiu principal del Pla de Comunicació és establir una 
estratègia de comunicació per donar a conèixer de forma 
efectiva i eficient els projectes i les iniciatives que porta a 
terme la Regidoria de Drets Civils a tota la ciutadania. 

 

 

Resultats esperats  

- Consolidar el Pla de comunicació del departament. 

- Aconseguir la màxima eficiència en la divulgació i 
comunicació de les actuacions de la Regidoria. 

Indicadors  

- Nre. de notes de premsa fetes. 
- Nre. de rodes de premsa. 
- Nre. de webs que depenen de la Regidoria. 
- Nre. de campanyes dutes a terme. 
- Nre. de monogràfics elaborats. 
- Nre. de visites als webs. 
- Nre. d’amics/gues i seguidors/es del facebook. 
- Nre. de seguidors/es al twitter. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Mitjans de comunicació. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips” 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

En aquests últims anys s’ha constatat que, arrel del malestar 
generat pel nou context econòmic, ha augmentat la difusió de 
informacions interessades i equivocades sobre la immigració, 
estereotips que per la seva simplicitat circulen amb certa 
facilitat fomentant així actituds racistes i la xenofòbia entre la 
ciutadania. 

D’aquesta manera s’associen determinades problemàtiques, 
tòpics o rumors amb la immigració, criminalitzant-la i creant 
rebuig entre la població, situació que complica encara més el 
procés d’ acollida d’aquest col·lectiu. 

En aquest sentit, des de la Regidoria de Drets Civils i 
Ciutadania es vol impulsar el programa “Jo trenco l’etiqueta” a 
partir del qual es pretén treballar per afavorir actituds i 
percepcions positives, cíviques i integradores sobre la 
diversitat cultural entre la ciutadania, establint així un marc 
de convivència més positiu. 

Així, per tal de contrastar aquestes informacions i evitar 
generalitzacions es fan tota una sèrie d’accions entre la 
ciutadania i es posarà a la seva disposició dades i informació 
que ajudaran a trencar estereotips i desfer les percepcions 
errònies i els prejudicis. 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Respecte 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Gestionar els tòpics i rumors infundats vinculats a la diversitat 
cultural per afavorir percepcions positives i actituds cíviques 
que ajudin a establir un marc de convivència més positiu. 

 Transmetre informació veraç, objectiva i contrastada en 
relació a les percepcions negatives i estereotips envers la 
diversitat cultural. 

 

 

Resultats esperats  

- Que contrastant la situació inicial amb les impressions al final 
de les accions, els assistents manifestin un canvi en les seves 
percepcions. 

Indicadors  

- Nre. de persones que participen en les accions de 
sensibilització. 
- Nre. de persones que manifesten, a partir dels instruments 
de mesura més adients, un canvi en les seves percepcions 
envers el col·lectiu de persones nouvingudes. 
- Nre. d’entitats de la ciutat a les que representen les persones 
participants en la totalitat de les accions, excloent les entitats 
de nova ciutadania. 

Col·lectius destinataris  

Ciutadania en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Pedagogia 

Programa / Projecte 05.06 Ciutat i Escola 

Regidoria / Servei Educació 
 

Descripció del programa  

Programa d’activitats educatives del Consell d’Entitats Ciutat i 
Escola de Sabadell. Es tracta d’un programa que coordina a 
empreses i institucions de la ciutat, perquè ofereixin les seves 
instal·lacions, coneixements i professionals als centres 
educatius. D'aquesta manera es proposen noves oportunitats 
d’aprenentatge que apropa els centres educatius a la ciutat i 
al seu teixit social. Les activitats estan vinculades amb el 
currículum de l’alumnat. El servei d’educació gestiona 
directament: la mostra de Teatre, Seguint el fil (Un escriptor 
relacionat amb Sabadell comença una narració per internet i 
fa orientacions sobre com continuar-la. L'alumnat del centres 
educatius continuen els capítols per grups i acaben els contes. 
El recull de totes les històries resultants, anomenades fils, 
queden visualitzades al bloc Seguint el fil.) i el Premi Joan 
Oliver. La resta d'activitats del programa les gestionen altres 
departaments de l’Ajuntament, entitats o empreses. Les 
activitats que es recullen en aquest pla són les de temàtica 
joves (exemple: Joves i conducció, De bon rotllo,.. ), nova 
ciutadania (per exemple: El còmic de la convivència, El Rap 
de la convivència), igualtat dona-home (per exemple: 
Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació) i 
de cooperació (per exemple: Compromesos amb els refugiats, 
Apropa’t al Sàhara). 

Eix Sensibilització, comunicació i pedagogia 

Valors 

 

Equitat 

Respecte 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Posar a disposició dels centres els recursos de la ciutat per a 
desenvolupar el currículum de l'alumnat. 

 Apropar el coneixement de la ciutat a l'alumnat del municipi 
des de diferents vessants. 

 

 

Resultats esperats  Indicadors  

- Nre. alumnes: Escoles bressol, educacio infantil i primària, 
ESO, Batxillerat, FP, Adults.  
- Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica de 
joves. 
- Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica de 
nova ciutadania.  
- Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica 
d’igualtat.  
- Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica de 
cooperació. 
- Nre. d'activitats de la temàtica de joves. 
- Nre. d'activitats de la temàtica de nova ciutadania. 
- Nre. d'activitats de la temàtica d’igualtat. 
- Nre. d’activitats de la temàtica de cooperació. 
- Nre. de centres educatius que participen en les activitats de 
temàtica de joves.  
- Nre. de centres educatius que participen en les activitats de 
temàtica de nova ciutadania.  
- Nre. de centres educatius que participen en les activitats de 
temàtica d’igualtat. 
- Nre. de centres educatius que participen en les activitats de 
temàtica de cooperació. 
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Col·lectius destinataris  

Tot l'alumant de Sabadell. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Empreses privades, fundacions, entitats, biblioteques, museus, 
arxiu, radio Sabadell, i altres organismes de la ciutat 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

Diversitat 

Programa / Projecte 13.35 Diàleg Interreligiós 

Regidoria / Servei Drets Civils i Ciutadania 
 

Descripció del programa  

Es tracta d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats 
religioses i d’altres opcions espirituals i ètiques presents a la 
ciutat, donant suport a les activitats que programa el Grup de 
Diàleg existent a Sabadell i, organitzant amb elles les 
Jornades de Portes Obertes als centres de culte. 

Eix Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

Valors 

 

Respecte 

Llibertat 

Hospitalitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Organitzar cada dos anys les “Jornades de portes obertes” al 
centres de culte. 

Aconseguir que la ciutadania conegui aquesta diversitat 
present a la ciutat. 

Donar suport a les activitats del Grup de diàleg Interreligiós 
de Sabadell. 

Prendre contacte amb altres institucions i grups de diversitat 
de creences de Catalunya. 

 

 

Resultats esperats  

- Es tracta d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats 
religioses i d’altres opcions espirituals i ètiques presents a la 
ciutat, donant suport a les activitats que el Grup de Diàleg 
existent a Sabadell programa i, organitzant amb elles les 
Jornades de Portes Obertes als centres de culte.  

- Obrir les jornades al màxim de ciutadans i ciutadanes i 
entitats per donar a conèixer aquesta realitat.  

- Establir contacte amb altres grups de diàleg i de gestió de la 
diversitat religiosa per aprendre i compartir inquietuds i 
reflexions. 

Indicadors  

- Nre. d’activitats amb el suport de la regidoria. 
- Nre. d’activitats incloses en el programa bianual de les 
Jornades de Portes Obertes. 
- Nre. de visitants particulars. 
- Nre. de visitants d’entitats. 
- Nre. de visites a d’altres grups de diàleg o entitats de gestió 
de la diversitat. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Grup de diàleg de Sabadell, Comunitats de creences i 
conviccions, La Cova, Grup de diàleg de Manresa, Assemblea 
Municipal de les Religions de Lleida, Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós (AUDIR). 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives 
del foment de la diversitat i els valors 

Regidoria / Servei Esports 
 

Descripció del programa  

El protocol, en consonància amb la llei de l’Esport, consisteix a 
establir un articulat en convenis i decrets on s’obliga a les 
entitats a que les activitats que organitzin preservin el 
respecte i la defensa dels valors, amb la prohibició de 
simbologia que inciti la violència, la xenofòbia, la violència, el 
racisme, el terrorisme i qualsevol actitud de menyspreu 
esportiu. Així mateix, les entitats han de vetllar en les seves 
activitats per la integració de les persones nouvingudes. 

De la mateixa manera, l’entitat ha de treballar per la 
promoció i foment dels valors de convivència, respecte i 
civisme.  

Una altra acció protocolaritzada és que dins dels criteris de 
valoració per a l’atorgament de subvencions es té en 
consideració la inscripció d’equips femenins de l’entitat en els 
Jocs Escolars. 

Eix Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

Valors 

 

Respecte 

Llibertat 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Comprometre de forma expressa les entitats esportives a 
preservar els valors esmentats tant en les activitats que 
promouen, com en l'entorn on es desenvolupa, sota el 
condicionant de que en cas contrari es trencarien els vincles 
de col·laboració amb l'administració i pot afectar el 
desenvolupament de les esmentades activitats. 

 

 

Resultats esperats  

- Col·laborar en l’eradicació de la violència, la xenofòbia i el 
racisme en qualsevol activitat esportiva. 

- Foment de l'esport femení. 

Indicadors  

- Nre. d’entitats esportives. 
- Nre. de convenis signats. 

Col·lectius destinataris  

Entitats esportives, població en general. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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 Programa / Projecte 10.01 Horts municipals 

Regidoria / Servei Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 

Descripció del programa  

L’Ajuntament de Sabadell va oferir a ciutadans i a entitats de 
Sabadell, l’accés a parcel·les d’horta a l’àmbit del riu Ripoll. 

A banda de l’objectiu general de foment i de preservació dels 
espais tradicionals d’horta, també s’hi afegeix un clar objectiu 
de caràcter social.  

En el cas de les parcel·les destinades a entitats de Sabadell, el 
Reglament de règim d’ús del horts disposa que aquestes 
entitats hauran de tenir objectius socials, terapèutics o 
pedagògics i estaran localitzades a l’horta municipal de Can 
Roqueta. 

Es tracta de 18 parcel·les d’horta, d’uns 200 m2 cada una, 
que disposen d’aigua, casetes d’horta, zona d’esbarjo i serveis 
adaptats. En aquesta horta existeixen 5 parcel·les adaptades 
a persones amb discapacitat. 

En el cas de les parcel·les destinades a ciutadans/es, són de 
dimensions molt més petites: de 80 a 100 m2 i es localitzen a 
l’horta de Can Bages, a tocar del pont de la carretera de 
Castellar. Disposen de serveis, casetes d’horta, zona d’esbarjo 
i aparcament. Tal i com s’estableix al Reglament de règim 
d’ús del horts, estan dirigides a particulars, amb una llicència 
d’ús de 5 anys. Actualment, es compte amb 70 parcel·les 
d’horta en funcionament. 

A l’horta de Can Bages, i tal com disposa el Reglament, està 
constituïda l’Associació d’Hortelans de Can Bages, amb la 
funció de garantir el bon funcionament ordinari de l’horta, els 
quals es reuneixen obligatòriament una vegada l’any, com a 
mínim. La junta permanent d’aquesta Associació actua com 
interlocutora amb l’Ajuntament de Sabadell. 

Tant en un cas com en l’altre, un tècnic municipal vetlla pel 
bon compliment del Reglament i per la difusió del treball a 
l’horta. 

Eix Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

Valors 

 

Esforç 

Respecte 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Fer del treball de l'horta un motiu de cohesió social, 
intercanviant experiències entre les diverses entitats que 
disposen d'una parcel·la.  

Donada la gran diversitat humana, tant a nivell d'origen, com 
a nivell socioeconòmic i terapèutic, l'horta fomenta el respecte 
i la col·laboració entre les persones, per mitjà del treball diari. 

També ofereix l'assumpció de responsabilitats comuns a tots 
els integrants, la qual cosa implica un compromís amb la resta 
de persones. 

A banda, l'objectiu pedagògic, no només es materialitza en la 
difusió del coneixement de l'horta, sinó també en l'intercanvi 
d'experiències constant que ofereix aquest espai comú. 

 

 

Resultats esperats  

- Cooperació entre les diferents entitats. 

- Coordinació pel treball comú de l'horta. 

- Interrelació entre les persones. 

- Foment del treball de l'hort. 

- Intercanvi d'experiències, més enllà de la tasca agrícola. 

- Acceptació de les diferents casuístiques personals. 

- Col·laboració amb els col·lectius més necessitats. 

Indicadors  

- Nre. de sol·licituds per a l’adjudicació de parcel·les lliures a la 
llista d’espera. 
- Nre. d’adjudicacions. 
- Nre. de parcel·les adjudicades. 
- Nre. d’entitats amb una parcel·la adjudicada.  
- Nre. de parcel·les adjudicades per sexe, edat i nacionalitat. 
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Col·lectius destinataris  

Entitats i associacions de Sabadell amb objectius socials, 
econòmics, terapèutics i pedagògics. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Avant, Salut Mental Sabadell, Associació Boliviana, Ethos, 
CASD, Asociación Latinoamerica, Associación Uruguayos, 
Emaus, Asociación Hispano Latina, Asociación Africana, ADHU, 
Falcons Sabadell, Balandou, Adenc, Romaní Qualitat de Vida, 
La Ruda amics de Can Déu per a l'agricultura ecològica. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Convivència 

Programa / Projecte 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal 

Regidoria / Servei Policia Municipal 
 

Descripció del programa  

Treball amb les diferents entitats i associacions de la ciutat 
per tal de prevenir els diferents conflictes - entre ells el cívics, 
que són els que es manifesten a l'espai públic- que solen estar 
centrats en una divergència d'interessos entre els actors (i no 
pas per una qüestió de necessitats). Els conflictes cívics són 
en quatre àmbits diferents: 1) Conflictes de convivència 
generats per l'ús d'espais comuns, 2) Esdeveniments de 
masses i grans concentracions, 3) Baralles i ocupacions de 
vivendes, i 4) Altres conflictes. 

Eix Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

Valors 

 

Responsabilitat 

Respecte 

Equitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Prevenir o abordar les causes originals del conflicte i partir de 
la base d'una gestió cooperativa de les diferències. 

Intervenir en la resolució del conflicte quan aquest està obert 
i ja no permet la seva prevenció. 

Contenir el conflicte, que consisteix en que abans que el 
conflicte entri en un fase destructiva, intentarlo transformar. 

 

 

Resultats esperats  

- Intercanvi d'informació i opinions. 

- Actuar de pont entre els diferents actors i la Policia 

- Evitar malentesos i la divulgació de rumors i estereotips. 

Indicadors  

- Nre. de reunions amb associacions i entitats. 
- Nre. d’entitats i associacions amb les que hi ha hagut 
contactes i/o reunions. 

Col·lectius destinataris  

Associacions, entitats i grups de referència i que generen 
opinió dintre de la ciutat. 

Entitats i institucions que participen en el programa  

Diferents associacions i entitats de veïns de la ciutat. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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Programa / Projecte 17.06 Servei de Mediació 

Regidoria / Servei Relacions ciutadanes 
 

Descripció del programa  

La mediació ciutadana i comunitària s'ocupa de totes les 
problemàtiques que planteja el dia a dia de les persones que 
viuen i conviuen al mateix barri, carrer o edifici; i en general, 
als conflictes que generen la mateixa convivència i la vida en 
societat.  

El Servei de Mediació ajuda a gestionar aquestes situacions i a 
cercar solucions, amb l'ajut d'un professional imparcial, 
mirant de no malmetre la convivència futura i atén els 
conflictes entre particulars aplicant tècniques de mediació i 
resolució pacífica. 

Per tal de donar a conèixer el servei de mediació, es fan 
sessions de formació i explicació de la metodologia adreçades 
a comunitats de veïns i veïnes i a adreçats a joves. 

Eix Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

Valors 

 

Equitat 

Esforç 

Responsabilitat 

Lectures  

� Nova 
Ciutadania 

� Igualtat 
Home-Dona 

� Joventut 

� LGBT 

� Cooperació 

� Diversitat de 
creences 

� Totes 

Districte  

� Districte I 

� Districte II 

� Districte III 

� Districte IV 

� Districte V 

� Districte VI 

� Districte VII 

� Tots 

Període d’execució 

� 2012 � 2013 � 2014 � 2015 � 2016 
 

Objectiu(s) principal(s) del programa  

Restablir la comunicació entre les parts i possibilitar un diàleg 
positiu. 

 Reformular el conflicte, incloent-hi els diferents interessos i 
punts de vista. 

- Afavorir la gestió de les emocions que provoca el conflicte. 

- Garantir, des de la imparcialitat, que els acords són òptims 
per a totes les parts afectades. 

 

 

Resultats esperats  

- Solució més satisfactòria a les diferències i conflictes entre 
ciutadans i ciutadanes. 

Indicadors  

- Nre. de sol·licitants del servei segons edat, sexe, 
nacionalitat. 
- Nre. de usuaris/es del servei segons edat, sexe, nacionalitat. 
- Nre. de derivacions del Centre d’Atenció a la Dona. 

Col·lectius destinataris  

Tota la ciutadania 

Entitats i institucions que participen en el programa  

No n’hi ha. 

Regidories i serveis municipals que participen en el programa 

� Comunicació 

� Cultura 

� Drets Civils i Ciutadania 

� Educació 

� Esports  

� Gestió de la Informació 

� Informàtica (IAS) 

� Promoció Econòmica i 
Comerç 

� Recursos Humans  

� Relacions Ciutadanes  

� Sabadell Atenció 
Ciutadana 

� Salut 

� Seguretat Ciutadana 

� Serveis Socials 

� Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes 

� Urbanisme 
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GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL PLA: METODOLOGIA PEL SEGUIMENT I 

L’AVALUACIÓ 

ENFOCAMENT DEL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ 

La proposta metodològica de seguiment i l’avaluació del Pla Transversal de Diversitat de Creences 
2013-2016 de la ciutat de Sabadell es liderarà per part de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania. 

Es planteja un procediment estructurat que contempla la participació a tres nivells: en primer lloc 
els equips tècnics dels diferents departaments de l’Ajuntament que participen en els programes, en 
segon lloc, els agents socials que hi intervenen i, finalment, l’àmbit polític. 

La seva finalitat és disposar periòdicament d’un recull d’informació i d’una valoració quantitativa i 
qualitativa que permeti avançar i millorar els programes i serveis que s’inclouen en el Pla 
Transversal de Diversitat de creences de la ciutat, així com anar consolidant la implicació i el 
compromís de treball en una direcció comú i compartida. 

El sistema de treball que es planteja està basat en la transversalitat i, donat que és un Pla d’abast 
ciutadà que recull l’actuació de diferents regidories i serveis municipals, és molt rellevant que el 
seguiment i l’avaluació del mateix sigui participada. 

Es proposa una periodicitat anual que permeti el treball de gestió i seguiment continuat i una 
avaluació de forma que de forma puntual i sistemàtica aporti elements de reflexió i millora per la 
seva continuïtat. 
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METODOLOGIA DE TREBALL PEL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ 

El treball de seguiment i avaluació s’estructurarà seguint el procés representat esquemàticament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recull dels  

Indicadors 

Quantitatius i 

Qualitatius 

(de cada regidoria) 

 

Síntesi d’indicadors 

(per EIXOS) 

Recopilació 
i Síntesi 

Equip Tècnic: 

 

Sessió d’Avaluació 

transversal 

Guió / Pauta d’anàlisi 

Per preparar la sessió  

doc. de treball 

de preavaluació 

Informe anual de 

Seguiment i Avaluació 

Consell  

ciutadà 

Comissió 

informativa de 

Drets Civils i 

Ciutadania 
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ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L ‘INFORME DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

El contingut d’aquest informe abastarà, de forma orientativa, els següents aspectes: 

� Recull de resultats de les accions i programes desenvolupats al llarg de l’any. 

� Recopilació dels principals temes de debat conclusions 

� Orientacions per a l’avenç del Pla. 

S’analitzaran amb especial atenció els nivells de transversalitat dels programes, la cooperació amb 
altres administracions i com s’interactua entre l’àmbit públic i les organitzacions socials. 

L’estructuració de la informació es recollirà seguint el següent índex (orientatiu) del contingut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 

Pla Transversal de Diversitat de creences 2013-2016 

 

 

ÍNDEX 

1. Presentació 

2. Context demogràfic i social 

3. Recull d’indicadors dels Programes (per eixos) 

3.1. Informació, orientació i assessorament ciutadà 

3.2. Equitat, emancipació i cohesió civil 

3.3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 

3.4. Sensibilització, comunicació i pedagogia 

3.5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana 

4. Conclusions i reorientacions de futur 

5. Annexos 

5.1. Programes per eixos i regidoria(per regidories que lideren i participen) 

5.2. Programes per valors predominants 

Inclourà el detall 
d’indicadors de 
cada un dels 
programes  
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ANNEX 1: REGIDORIES I SERVEIS QUE PARTICIPEN EN EL PLA 

 

Comerç i Turisme 

Comunicació 

Consorci per a la Normalització Lingüística  

Cultura 

Drets Civils i Ciutadania 

Educació 

Espai Públic 

Esports 

Gestió de la Informació 

Habitatge 

Llicències d'Activitats 

Llicències Urbanístiques 

Policia Municipal 

Promoció Econòmica 

Recursos Humans 

Relacions Ciutadanes 

Sabadell Atenció Ciutadana 

Salut 

Serveis Socials 

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes 

Urbanisme 
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ANNEX 2: ACTUACIONS PER EIXOS I REGIDORIES 
Eix Subeix Codi Títol 
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 In
fo
r

m
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i

ó 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat       2                   1           1 

O
rie
nt
ac
ió
 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell   1   2       1       1                 

13.30 Oficina de Drets Civils       2 1                         1     

23.01 Atenció al Ciutadà   1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1   1 1 1 

A
ss
es
so
ra

m
en

t 13.40 Centre d'Atenció a la Dona       2                           1     

21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats       1   1       1   1       1       1 

E
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 c
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il 

E
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13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència 
Masclista a Sabadell       2 1             1       1 1 1   1 

21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats 
econòmiques           1       1   1       1       1 

13.53 La laïcitat, el punt de partida   1 1 2 1 1               1   1   1     

14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat 
d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral                       2                 

18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences       1                       2         

07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell 
per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte       1                               2 

C
oh

es
ió
 

ci
vi
l 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural       2 1                     1   1     

13.36 Gestió dels Centres de Culte       2               1   1           1 

P
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ió
 i 
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b 
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P
ar
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ió
 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de 

constitució i consolidació de les entitats       2                   1             

13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania     1 2                   1             

17.01 Consells de Districte                           2             
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Eix Subeix Codi Títol 
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17.04 Registre Municipal d’Entitats                           2             

17.05 Centres Cívics                           2             

C
or
es
po

ns
ab

ili
ta
t 

13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els 
organismes supramunicipals       2                                 

13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania       2                                 

13.32 Pla de Civisme de Sabadell       2 1 1               1     1   1 1 

13.33 Comissió de la convivència       2 1 1                     1       

17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"                           2             

S
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ci
ó,
 c
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S
en

si
bi
lit
za
ci
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11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors     2   1                               

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat 
i la convivència     2 1                                 

13.28 Sabadell, ciutat refugi       2                           1     

13.39 Memorial Àlex Seglers   1 1 2                   1             

13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere     1 2     1         1   1   1   1   1 

13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania       2                                 

16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en 
matèria de drets civils i ciutadania       1                 2               

C
om

un
ic
ac
ió
 

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la 
regidoria de Drets Civils i Ciutadania   2   1                                 

02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les 
eines 2.0 mitjançant web municipal   2   1                                 

02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós 
amb la diversitat de creences en la comunicació 
institucional   2                                     

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils.   1   2           1                     
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Eix Subeix Codi Títol 
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La visibilitat dels projectes de la Regidoria 

13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 
2.0)   1   2           1                     

13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”   1 1 2 1   1         1   1   1   1     

P
ed

ag
og ia
 

05.06 Ciutat i Escola     1 1 2 1 1         1   1   1   1 1 1 

V
in
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es
, d
iv
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si
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t i
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D
iv
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13.35 Diàleg Interreligiós       2                   1             

06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats 
esportives del foment de la diversitat i els valors             2                           

10.01 Horts municipals       1                   1   1   1 1   

C
on

vi
vè
nc

ia
 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal                                 1       

17.06 Servei de Mediació                           2             
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ANNEX 3: ACTUACIONS SEGONS EIXOS, SUBEIXOS I SERVEIS  
 

Eix Subeix Regidoria/Servei Codi Programa 
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Drets Civils i Ciutadania 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat 

O
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ió
 Drets Civils i Ciutadania 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 

Drets Civils i Ciutadania 13.30 Oficina de Drets Civils 

Sabadell Atenció Ciutadana 23.01 Atenció al Ciutadà 

A
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t Drets Civils i Ciutadania 13.40 Centre d'Atenció a la Dona 

Llicències d'activitats 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats 
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Drets Civils i Ciutadania 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell 

Llicències d'activitats 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques 

Drets Civils i Ciutadania 13.53 La laïcitat, el punt de partida 

Promoció Econòmica 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral 

Salut 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences 

Urbanisme 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte 
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ci
vi
l Drets Civils i Ciutadania 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural 

Drets Civils i Ciutadania 13.36 Gestió dels Centres de Culte 
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Drets Civils i Ciutadania 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats 

Drets Civils i Ciutadania 13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania 

Relacions ciutadanes 17.04 Registre Municipal d’Entitats 

Relacions ciutadanes 17.01 Consells de Districte 

Relacions ciutadanes 17.05 Centres Cívics 

C
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t Drets Civils i Ciutadania 13.32 Pla de Civisme de Sabadell 

Drets Civils i Ciutadania 13.33 Comissió de la convivència 

Drets Civils i Ciutadania 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals 

Drets Civils i Ciutadania 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania 

Relacions ciutadanes 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" 
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ó Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors 

Cultura 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència 
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Eix Subeix Regidoria/Servei Codi Programa 

Drets Civils i Ciutadania 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere 

Drets Civils i Ciutadania 13.39 Memorial Àlex Seglers 

Drets Civils i Ciutadania 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania 

Drets Civils i Ciutadania 13.28 Sabadell, ciutat refugi 

Recursos Humans 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania 
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Comunicació 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania 

Comunicació 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal 

Comunicació 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional 

Drets Civils i Ciutadania 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria 

Drets Civils i Ciutadania 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) 

Drets Civils i Ciutadania 13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips” 
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a Educació 05.06 Ciutat i Escola 
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t Drets Civils i Ciutadania 13.35 Diàleg Interreligiós 

Esports 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors 

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 10.01 Horts municipals 

C
on

vi
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 Policia Municipal 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal 

Relacions ciutadanes 17.06 Servei de Mediació 
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ANNEX 4: ACTUACIONS PER VALORS PREDOMINANTS 

Eix Subeix Regidoria/Servei Codi Programa 
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 In
fo
r

m
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i

ó Drets Civils i Ciutadania 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat       1     1   1   

O
rie
nt
ac
ió
 Drets Civils i Ciutadania 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell         1       1 1 

Drets Civils i Ciutadania 13.30 Oficina de Drets Civils       1     1   1   

Sabadell Atenció Ciutadana 23.01 Atenció al Ciutadà     1           1 1 

A
ss
es
so
ra

m
en

t Drets Civils i Ciutadania 13.40 Centre d'Atenció a la Dona       1 1       1   

Llicències d'activitats 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats     1 1           1 

E
qu
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il 
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Drets Civils i Ciutadania 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell       1             

Drets Civils i Ciutadania 13.53 Suport a la laïcitat       1     1   1   

Llicències d'activitats 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques     1 1           1 

Promoció Econòmica 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral       1         1   

Salut 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences                 1   

Urbanisme 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres 
de culte       1     1   1   

C
oh

es
ió
 

ci
vi
l Drets Civils i Ciutadania 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural       1 1       1   

Drets Civils i Ciutadania 13.36 Gestió dels Centres de Culte       1     1   1   
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Drets Civils i Ciutadania 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats   1 1   1           

Drets Civils i Ciutadania 13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania   1     1       1   

Relacions ciutadanes 17.01 Consells de Districte       1 1         1 

Relacions ciutadanes 17.04 Registre Municipal d’Entitats       1 1         1 

Relacions ciutadanes 17.05 Centres Cívics       1         1 1 

C
or
es
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n
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at
 

Drets Civils i Ciutadania 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals     1   1         1 

Drets Civils i Ciutadania 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania       1 1       1   
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Drets Civils i Ciutadania 13.32 Pla de Civisme de Sabadell 1             1   1 

Drets Civils i Ciutadania 13.33 Comissió de la convivència       1     1   1   

Relacions ciutadanes 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"       1 1         1 

S
en
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 c
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Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors       1             

Cultura 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència     1     1     1   

Drets Civils i Ciutadania 13.28 Sabadell, ciutat refugi       1         1   

Drets Civils i Ciutadania 13.39 Memorial Àlex Seglers 1       1     1     

Drets Civils i Ciutadania 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere       1 1       1   

Drets Civils i Ciutadania 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania       1     1   1   

Recursos Humans 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania       1         1 1 

C
om

un
ic
ac
ió
 

Comunicació 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania             1   1   

Comunicació 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal       1             

Comunicació 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la 
comunicació institucional       1     1   1   

Drets Civils i Ciutadania 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria       1     1   1   

Drets Civils i Ciutadania 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) 1     1 1           

Drets Civils i Ciutadania 13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”       1 1       1   

P
ed

ag
og ia
 

Educació 05.06 Ciutat i Escola       1         1 1 

V
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Drets Civils i Ciutadania 13.35 Diàleg Interreligiós           1 1   1   

Esports 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors       1     1   1   

Sostenibilitat i Gestió 
d'ecosistemes 

10.01 Horts municipals 
        1       1 1 

C
on

vi
vè
nc

ia
 Policia Municipal 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal       1         1 1 

Relacions ciutadanes 17.06 Servei de Mediació       1 1         1 

 



[PLA TRANSVERSAL DE DIVERSITAT DE CREENCES DE SABADELL. 

 2013-2016] 

 

[Annex 5: Índex de programes segons codi] Pàg. 78 

ANNEX 5: ÍNDEX DE PROGRAMES SEGONS CODI 
 

Programes Pàg. 

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania 54 

02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web 
municipal 

55 

02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en 
la comunicació institucional 

53 

05.06 Ciutat i Escola 59 

06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la 
diversitat i els valors 

62 

07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa 
dels centres de culte 

29 

10.01 Horts municipals 63 

11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors 47 

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència 46 

13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural 31 

13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals 41 

13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania 43 

13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 18 

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la 
Regidoria 

57 

13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) 56 

13.28 Sabadell, ciutat refugi 50 

13.30 Oficina de Drets Civils 19 

13.32 Pla de Civisme de Sabadell 42 

13.33 Comissió de la convivència 39 

13.35 Diàleg Interreligiós 61 

13.36 Gestió dels Centres de Culte 30 

13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips” 58 

13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat 17 

13.39 Memorial Àlex Seglers 48 

13.40 Centre d'Atenció a la Dona 21 

13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell 23 

13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere 49 
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13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les 
entitats 

33 

13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania 35 

13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania 51 

13.53 La laïcitat, el punt de partida 25 

14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en 
l'àmbit laboral 

27 

16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i 
ciutadania 

52 

17.01 Consells de Districte 36 

17.04 Registre Municipal d’Entitats 37 

17.05 Centres Cívics 38 

17.06 Servei de Mediació 66 

17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" 44 

18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences 28 

19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal 65 

21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques 26 

21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats 22 

23.01 Atenció al Ciutadà 20 
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ANNEX 6: RELACIÓ DE PROPOSTES DE LES ENTITATS PARTICIPANTS 

EN LA PRESENTACIÓ I DEBAT DEL PLA TRANSVERSAL DE 

DIVERSITAT DE CREENCES 
Jornada de presentació i debat del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania ( 2013-2016) a les 
entitats de la ciutat de Sabadell, del dia 19 de gener de 2013. 

 

1. Cal avançar en el coneixement mutu entre comunitats i també entre la ciutadania en general, per 
trencar prejudicis, estereotips i desconfiances. Com? Divulgant més i millor les activitats i accions 
que es fan des de les comunitats, aprofitant el nou portal web de l’Oficina de Drets Civils (ODC) 
destinat a creences/conviccions i els enviaments mails entre entitats; a partir de les Jornades de 
portes obertes, fent-les arribar més a la ciutadania; parlant bé els uns dels altres; a partir del Grup 
de Diàleg i amb el suport de l’ODC, assegurar les trobades entre comunitats i la realització d’un 
programa de conferències compartit, obert a la ciutadania, que faci un acte cada 3 mesos. Els 
participants no comparteixen les dificultats per posar propaganda dels actes de les comunitats en 
els expositors dels espais municipals?. 

2. En relació als espais de culte i d’usos multiconfesional, es creu interessant tornar a posar 
damunt de la taula la proposta de comptar amb un espai de culte multireligiós a la ciutat ,  davant 
d’algunes dificultats per accedir a espais municipals per fer activitats de culte i l’obstacle que 
suposa entrar a un centre de culte determinat si no ets fidel d’aquest. Alguns proposen que la 
gestió pugui ser municipal, tot i que es comenta que la responsabilitat en la gestió hauria de ser del 
Grup de Diàleg. Es reconeixen les dificultats que pot suposar gestionar un espai per a la pluralitat 
religiosa de la ciutat, com ho demostra l’experiència del Centre Abraham de Barcelona, o el que ha 
quedat de la iniciativa engegada al 1992 arrel dels Jocs Olímpics al Fòrum. Si més no, comptar amb 
un espai d’aquestes característiques podria ajudar a salvar l’obstacle que suposa entrar a un centre 
de culte determinat si no ets fidel d’aquest. 

3. Fer un recull sobre la tradició històrica de la diversitat de confessions i pensaments a la 
ciutat,posant-nos en contacte amb el que ja tinguin recollit des d’algunes comunitats i que aquest 
document pugui ser una eina educativa i de sensibilització que es pugui aprofitar en el marc de les 
escoles o instituts per abordar aquesta realitat de Sabadell.  Se li podria encarregar a persones 
coneixedores del tema, s’apunten noms com ara: Jaume Bosch, Mª del Mar Griera, Carles 
Raurell...Es considera que tal i com està present la religió avui en dia a les escoles, no és el model 
més correcte,  ja que promou la segregació i no dóna una visió actual de la pluralitat i de la 
diversitat.  

4. Arrel del Fòrum de les Cultures que es va realitzar a Barcelona l’any 2004, es va fer també el IV 
Parlament de les Religions del Món sota el lema "Camins per la pau: la saviesa d'escoltar, la força 
del compromís". L’experiència va ser molt interessant fins el punt que des de Catalunya, amb 
l’impuls de l’Audir, es va promoure el Parlament Català de les Religions, que actualment es 
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celebrarà cada 4 anys.  S’ha fet a Lleida, Manresa, ..., la edició passada va ser a Perpinyà.  Es 
proposa que Sabadell opti per ser amfitriona d’aquest parlament en una futura edició a concretar. 

 

Entitats que han participat i han fet les propostes: Comunitat musulmana de Can Puiggener – Ar-

risalah, Comunitat musulmana de Can Rull – El Saadah, Comunitat musulmana de Torre-Romeu – 

Anasiha, Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (mormons), Primera Església Evangelista. 

Baptista de Sabadell, Grup de Diàleg interreligiós i Parròquia de La Trinitat, Moviment Ecumènic i 

Església Evangèlica. de Crist (anglicans), Parròquia de Sant Antoni de Pàdua (Can Rull), Parròquia de 

Sant Jordi (Creu Barberà), Santuari de La Salut (ex- Parròquia Sant Vicenç). 
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