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Presentació de la Diputació de Barcelona 

El Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona concreta el seu compromís 

institucional en un desenvolupament sostenible i assumeix com a propis els Objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

En aquest sentit, el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social s’alinea amb l’ODS 10, que preveu reduir la desigualtat entre persones i 

territoris i afavorir la inclusió a partir de la lluita contra les vulnerabilitats, i l’11, que vetlla per 

aconseguir uns governs locals inclusius, segurs i resilients. 

Les ciutats i els pobles són l’escenari de la vida quotidiana on persones de diferents 

procedències i condicions construeixen una vida en comú, comparteixen espais veïnals, 

estableixen relacions als espais públics, intercanvis comercials, educatius i culturals en 

entorns de proximitat sempre diversos i complexos. Una acció fonamentada en la igualtat 

d’oportunitats i la no discriminació en una estratègia de convivència inclusiva centrada en el 

dret a la ciutat. 

Els municipis es caracteritzen per acollir la diversitat humana i esdevenen espais plurals i 

dinàmics on la convivència, i també el conflicte de convivència entre persones es manifesta 

de formes diferents. Aquestes desavinences proporcionen una vitalitat pròpia que obliga la 

ciutadania a buscar, contínuament, mecanismes i maneres de fer-se entendre, de negociar, 

de cercar acords per fer possible la vida amb els i les altres.  

L'article 139 de la Llei de Bases de Règim Local, introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de 

desembre, parla de l’interès local en l'ordenació de les relacions socials de convivència, així 

com de l'ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics per 

garantir la dignitat i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes. 

Per aquesta raó, els governs locals tenen una doble missió: per un costat, garantir a les 

persones el ple dret a viure i gaudir de la ciutat de la manera més digna possible; i per un 

altre, que aquests espais públics esdevinguin escenaris respectuosos amb la diversitat i 

accessibles per al conjunt dels veïns i de les veïnes. En aquest sentit la recent aprovació de 

la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació permet un marc 

jurídic general d’actuació des del qual abordar-ho, a partir del reconeixement de les diferents 

realitats que viuen les persones. 

I és per aquest motiu que el Servei treballa en la promoció de les polítiques de convivència i 

diversitat, per avançar cap a uns municipis respectuosos amb la diferència, més oberts, 

solidaris i hospitalaris.  
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1. El suport tècnic del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida 

El Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida presta suport tècnic als ens locals en totes 

aquelles actuacions relacionades amb el disseny d’estratègies organitzatives i d’actuacions 

en els àmbits de la diversitat, la no discriminació i per una convivència inclusiva. 

El suport tècnic es defineix com un acompanyament, expert i qualificat, construït a partir dels 

coneixements i l’experiència acumulats i compartits amb els ens locals -en el marc dels grups 

de treball, seminaris, jornades i espais de formació- i la reflexió acadèmica.  

El suport tècnic es basa en el treball particularitzat i adaptat a les característiques i necessitats 

plantejades per cada ens local. Es pot classificar en quatre modalitats d’assessorament i/o 

acompanyament professional:  

● Acompanyament en la creació i/o reforç d’equips de coordinació. S’aposta pel treball 

col·laboratiu, per la generació d’espais de reflexió que possibiliten l’aprenentatge i la 

construcció de coneixement i faciliten l’abordatge de situacions multicausals i 

complexes. Aquesta metodologia ajuda a identificar oportunitats de vinculació i 

col·laboració dins la pròpia administració i també amb agents externs.  

● Assessorament en la configuració i/o reforç d’equips d’actuació en pro de la 

convivència, en els diferents espais de relació social. Es treballa amb equips 

municipals interdisciplinaris i, si s’escau, amb la implicació d’agents externs. 

● Suports individualitzats. Assessoraments adreçats als tècnics municipals en la 

definició, disseny i avaluació de serveis i/o programes. Implica l’anàlisi de materials i 

d’altres experiències municipals, i el contrast de les actuacions amb altres realitats 

locals. 

● Acompanyaments i assessoraments tècnics que deriven en la definició i realització 

d’accions formatives dissenyades a mida tenint en compte les necessitats concretes 

de l’ens local. 

En el marc del Catàleg de Serveis 2020, el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida 

ofereix suport tècnic mitjançant els recursos següents:  

● Anàlisi de la viabilitat de la creació d'un servei de mediació ciutadana 

● Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE) 

● Plans locals per a la promoció de la convivència 

● Promoció de la convivència a l’espai públic o les comunitats de veïns 

● Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació. 

 

1.1 Plans locals per a la promoció de la convivència 

Aquest recurs s’emmarca en la planificació estratègica i s’ofereix als ens locals un 

instrument de coordinació de les polítiques municipals de foment de la convivència. Es 

parteix d’una diagnosi que permet prioritzar les accions a desenvolupar i realitzar-les de 

manera ordenada. L’objectiu és evitar duplicitats i generar sinergies entre les diferents 

àrees municipals i amb els actors socials. D’aquesta manera s’aconsegueix que el conjunt 

d’actuacions planificades proporcioni més valor afegit que la suma de les actuacions 

individuals. 
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1. Introducció del Pla Sabadell Intercultural 

La ciutat de Sabadell s’ha anat transformant al llarg dels anys, incorporant noves pluralitats a 

la seva realitat diària. Compromesa amb el respecte als drets humans i en treballar per 

garantir la cohesió social i el desenvolupament local, la ciutat es reconeix com un espai de 

convivència on la prioritat són els drets de la ciutadania. Avançar en la igualtat, l’equitat, el 

respecte, la participació i la construcció conjunta d’una ciutat millor no és una feina fàcil. I no 

només està en mans de l’ajuntament. Però és a aquesta institució que li correspon impulsar 

iniciatives i projectes que treballin per afavorir el bé comú. 

Aquest compromís significa assumir les complexitats i les oportunitats de la convivència 

urbana, apostant per una gestió intercultural que afavoreixi a tota la ciutadania de la ciutat. 

L’Ajuntament de Sabadell treballa per una ciutat intercultural, que partint del respecte als drets 

de cada persona en un context d’igualtat, promou i reconeix la diversitat i fomenta la interacció 

positiva, per enfortir una convivència que millori el benestar de tota la ciutadania.  

Sabadell Intercultural és un projecte de ciutat per enfortir la cohesió social i el 

desenvolupament sostenible de la ciutat. Una iniciativa així ha de comptar, com no podria ser 

d’altra manera, amb la complicitat, vinculació i participació de tota la ciutadania. Alhora, 

Sabadell Intercultural és un instrument de treball que ha de permeabilitzar tota l’administració 

local, reforçant una intervenció pública que reconegui drets i deures, visibilitzi la diversitat i 

fomenti la interacció positiva. 

El Pla Sabadell Intercultural neix amb l’objectiu d’avançar i desenvolupar polítiques, accions 

i instruments que se sustentin en els principis interculturals que s’emmarquen en el projecte 

Intercultural Cities del Consell d’Europa i en el treball desenvolupat en el marc de la RECI-

Xarxa de Ciutats Interculturals. La proposta d’aquest Pla Sabadell Intercultural busca avançar 

en aquests objectius, enfortint la transversalitat de la perspectiva intercultural, millorant la 

seva governança i construint instruments participatius que ho facilitin.  

Des d’Intercultural Cities del Consell d’Europa es defineix una ciutat intercultural com aquella 

en la qual: “… viuen persones de diferents nacionalitats, orígens, idiomes i religions. On 

els/les responsables polítiques i la majoria de la ciutadania valora la diversitat de manera 

positiva, com un recurs. La ciutat combat de forma activa la discriminació i adequa la seva 

governança, institucions i serveis a les necessitats d’una població diversa. La ciutat compta 

amb estratègies i eines per tractar els conflictes culturals i relacionats amb la diversitat. 

Fomenta una major barreja i interacció entre grups diversos en l’espai públic.” 

El compromís de Sabadell amb la interculturalitat no és nou, i ha guiat el desenvolupament 

de les estratègies i accions empreses des de 2007, amb la creació del primer pla de ciutat 

per gestionar la diversitat, principalment vinculada a les persones nouvingudes a la ciutat. 

Però al llarg dels anys, la mirada intercultural ha anat impregnant moltes més respostes 

públiques que busquen atendre la diversitat i garantir la igualtat d’oportunitats i els drets cívics 

i socials de tota la ciutadania, independent del seu origen o nacionalitat, però també del grup 

ètnic de pertinença, la seva orientació sexual, l’edat, etc. Precisament per recollir aquest 

bagatge, el Pla Sabadell Intercultural vol enfortir estratègies i eines de treball que facilitin i 
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promoguin la interacció i la convivència pacífica entre la ciutadania, minimitzant els conflictes 

que sorgeixen amb la convivència i explorant les oportunitats per convertir la diversitat en un 

motor de transformació social.  

El Pla s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, 

especialment amb el de construir ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11). I també amb els 

objectius de la Nova Agenda Urbana (NAU) que busca “posar fi a la pobresa en totes les 

seves formes i dimensions, reduir les desigualtats, promoure un creixement econòmic 

sostingut, inclusiu i sostenible, aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les 

dones i les nenes a fi d'aprofitar plenament la seva contribució vital al desenvolupament 

sostenible, millorar la salut i el benestar humans, fomentar la resiliència i protegir el medi 

ambient”. Sabadell va adherir-se a la Declaració per una agenda urbana a Catalunya l’any 

2017, amb l’objectiu d’aterrar els ODS i els objectius de la NAU a la realitat local.  

El Pla Sabadell Intercultural preveu cinc eixos bàsics que inclouen diferents línies de treball 

d’on han de sortir les accions i mesures concretes que marquen l’agenda de treball anual del 

període 2021-2025. Els eixos s'alineen en un marc conceptual comú per al desenvolupament 

de polítiques públiques locals interculturals i responen als tres principis interculturals d'igualtat 

de drets i oportunitats, reconeixement de la diversitat i interacció positiva. Això suposa, i 

garanteix, la incorporació de la perspectiva intercultural en les diferents àrees de treball que 

configuren l’administració local. I alhora, permet que aquests principis també configurin l’espai 

de convivència de ciutat amb la participació plena de tota la ciutadania. 

La primera part del Pla busca fer una radiografia de la situació actual, per definir d’on venim i 

on estem. La narrativa explica el què s’ha fet fins ara a la ciutat, i s’identifiquen els reptes més 

importants per continuar avançant en la construcció d’una ciutat intercultural. La segona part 

del Pla ofereix el marc teòric de la interculturalitat, per conèixer i comprendre quins són els 

principis que sustenten aquest model de transformació i gestió de la convivència. Entendre la 

perspectiva intercultural és clau per saber com es vol avançar. Finalment, la tercera part del 

Pla recull el cap on volem anar, articulant les accions i estratègies que cal reforçar, crear o 

repensar per continuar treballant en aquesta línia. S’inclouen els criteris i eixos d’intervenció 

del Pla, i mesures que cal impulsar, sempre amatents a les aportacions i a la participació de 

la xarxa social de la ciutat i de la seva ciutadania.  
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2. Diagnòstic: Sabadell, ciutat gresol 

Sabadell és la cocapital del Vallès Occidental i en ella hi viuen 216.520 persones1, en un 

territori de 37,79 km2. És la cinquena ciutat més gran de Catalunya, amb una llarga tradició 

com a centre industrial i de comunicacions. 

Durant els segles XIX i XX va ser la capital industrial del sector tèxtil a Catalunya, fet que li 

va atorgar el títol de la “Manchester catalana”, i que explica el dinamisme econòmic i 

demogràfic que la ciutat va viure durant molts anys. Durant la dècada dels seixanta del segle 

XX, la ciutat va viure un important desenvolupament urbanístic, i va acollir a gran nombre de 

nous ciutadans i ciutadanes que provenien principalment d’Andalusia i Múrcia. El procés de 

transformació econòmica de la ciutat es va produir cap a finals del segle XX, quan la 

terciarització de l’economia va fer adquirir major importància al sector serveis, i el motor 

econòmic de la ciutat es va moure cap a sectors com el comerç, els negocis i institucions 

financeres o, en un repte encara en procés, en convertir-se en referència en la societat de la 

informació i la gestió del coneixement. A partir de la dècada dels 2000, la ciutat va convertir-

se també en destí de fluxos migratoris internacionals, enriquint la vida de la ciutat i també 

obrint nous reptes per a la gestió de la diversitat. 

Avui, la ciutat compta amb un important teixit econòmic i social, i una comunitat estudiantil 

àmplia per la seva proximitat a la Universitat Autònoma de Barcelona i les Escoles Superiors 

de Disseny amb seu a la ciutat. El teixit associatiu de la ciutat també és ric en participació i 

activitats, i compta amb més de 800 entitats de caràcter divers.  

Les dades no sempre ajuden a recollir la diversitat d’una ciutat gresol com Sabadell. La 

immigració és una font de canvi i transformació social, però seria erroni pensar que és l'única 

font de pluralitat en una societat. L'existència de minories ètniques, religioses o lingüístiques 

és una característica de la majoria de les ciutats del nostre entorn, si bé és possible afirmar 

que, per a moltes persones, la immigració ha estat l'oportunitat per a reconèixer la diversitat 

existent en el seu territori, i valorar la necessitat de garantir la igualtat de drets, deures i 

oportunitats com a instrument de cohesió i desenvolupament social.  

En aquest sentit, el diagnòstic presta atenció a una de les característiques que conformen la 

diversitat de Sabadell com és la nacionalitat de manera breu, donat que l’objectiu últim 

d'aquest apartat és oferir un diagnòstic d'aquells espais, accions i instruments de la ciutat en 

els quals l'existència de realitats diferents suposa un repte a l'hora de fomentar i millorar la 

convivència entre veïns i veïnes.  

Per dibuixar aquest diagnòstic, s'han analitzat informes i dades produïdes per l’ajuntament 

com el Pla Transversal de Nova Ciutadania (2007-2011), la seva avaluació i orientacions de 

futur, informe del projecte ‘Teixint la Convivència’ mitjançant el qual es fa una anàlisi de la 

Xarxa Antirumors Sabadell i es donen propostes d’impuls, el Programa d'acció del Poble 

Gitano 2019-2020 i la memòria d’actuacions del Programa de Drets Civils i Acollida de 2019. 

 
1 IDESCAT, 2021. Les últimes dades disponibles són de 2020. 
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També s'han utilitzat els resultats de l'Índex Intercultural ICC de 2019. De manera 

complementària, el diagnòstic ha estat possible gràcies a la interlocució amb les diferents 

àrees de l’ajuntament, i especialment amb aquelles que han conformat el Grup Motor. 

Així mateix, i a través de la plataforma Decidim i de trobades amb actors claus com els grups 

municipals, s'han recollit les percepcions sobre la diversitat i la seva gestió a la ciutat, així 

com les prioritats, preocupacions i reptes de la convivència intercultural per part de personal 

de diferents àrees de l’ajuntament i d'actors socials significatius. 

2.1. Dades demogràfiques 

La ciutat de Sabadell té una població de 216.543 habitants registrats (Padró 2020), distribuïda 

en 7 districtes, 19 sectors i 32 barris.  

Figura 1. Població de Sabadell, 1998-2020 

 

Font: IDESCAT amb dades del padró. 

La població de la ciutat està força equilibrada en qüestió de sexes, amb una lleugera 

preeminència de dones. Per edats, la majoria de la població (65,30%) té entre 15 i 64 anys, 

amb una proporció de persones joves del 16,02% (menors de 14 anys) i una xifra 

lleugerament inferior (15,55%) de persones entre 65 i 84 anys. El col·lectiu de persones que 

superen els 85 anys és de 3,13%, un percentatge similar a la mitjana de Catalunya. 

Segons un estudi de 2008, la Fundació Secretariat Gitano estimava que hi havia 8.000 

persones gitanes a la ciutat, poc més del 4% de la població total. Avui, l’estimació és d’unes 

10.000 persones, tot i que no hi ha dades al respecte.  
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A partir del 2000, la ciutat va iniciar una transformació significativa en la seva composició 

demogràfica: entre 2000 i 2010 es va produir un augment de la població estrangera, passant 

de l'1% de la població al 13%. Des d’aleshores, el percentatge ha sofert petites variacions a 

la baixa (coincidint amb la crisi econòmica i financera) però s’ha mantingut relativament 

estable. Actualment, la població amb nacionalitat estrangera suposa un 13,6% de la població 

total de la ciutat2. 

Figura 2. Evolució de la població estrangera, gener 1996 – gener 2020 

 

Font: Padró Municipal 2020  

La població estrangera a Sabadell compta amb una distribució de 50% homes i 50% dones. 

A més, la població estrangera a Sabadell és relativament més jove que la població en general. 

L'edat mitjana de la població total és 41,9 anys, mentre que la de la població estrangera és 

de deu anys menys (31,8 anys). 

Per nacionalitat, les dades mostren com la població marroquina és la que té un pes més 

important a la ciutat, amb el 21,3% del total de població estrangera (6.035 habitants). La 

segueix, a distància, la població boliviana, amb el 7,9% (2.238 habitants), la romanesa, amb 

el 6,7% (1.910 habitants) i la xinesa, amb el 5,8% (1.643 habitants). 

La població estrangera té un major pes en els districtes 2 (Can Puiggener i Togores) i 6 (Sud 

i Sant Pau), que superen la mitjana de la ciutat. En el districte 1 (Centre) i 4 (Berardo), la 

població estrangera es troba infrarepresentada en relació amb la mitjana de la ciutat.  

 
2 IDESCAT, 2021 (les últimes dades disponibles són de 2019). 
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Figura 3. Distribució de la població, i de la població estrangera per sectors de Sabadell, 

2020 

 
Font: Ajuntament de Sabadell 

En el marc de l’enquesta duta a terme a través de la plataforma virtual “Decidim”, cal 

assenyalar que la majoria de les persones participants han apuntat un nivell elevat de 

pertinença i identificació amb la ciutat.  

Figura 4. Em sento sabadellenc/sabadellenca 

 

Font: Enquesta Pla Intercultural, 2021 

Especialment interessant és que aquest sentiment de pertinença és compartit per les 

persones que s’identifiquen com de Sabadell de tota la vida, com de les persones que han 

nascut en altres llocs. 
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2.2. Anàlisi de la situació  

Per tal d’elaborar aquest diagnòstic, imprescindible per la confecció del Pla Sabadell 

Intercultural, s’ha treballat amb l’anàlisi documental de plans, estratègies i altres materials 

produïts per l’ajuntament. Alhora, s’han dut a terme reunions de treball amb persones de 

l’ajuntament i amb entitats i organitzacions que conformen la xarxa social de la ciutat. 

Finalment, s’ha comptat amb la consulta pública i oberta a la ciutadania de Sabadell.  

La ciutat de Sabadell compta amb un treball de llarg recorregut en la gestió de la convivència 

en una ciutat cada cop més diversa. El primer pla de treball definit per treballar amb i per la 

nova ciutadania data de 2007, el que suposa un recorregut de més d’una dècada 

d’experiència i treball acumulat. 

Figura 5. La gestió de la convivència a l’ajuntament de Sabadell, 2007-2020 

 

Font: Elaboració pròpia 

Per facilitar la correlació entre la part de diagnòstic i la part propositiva d’aquest Pla Sabadell 

Intercultural, és a dir, per determinar on som i on volem anar, s’han usat els principis de la 

interculturalitat com eixos transversals de treball. 

Una primera panoràmica de la feina intercultural duta a terme per l’ajuntament de Sabadell 

es veu reflectida en les figures següents, que recullen els resultats de l’Índex ICC de la ciutat 

per l’any 2019. En les mateixes es pot veure no només la comparativa de Sabadell amb altres 

ciutats europees que tenen una població similar, sinó també els canvis que hi ha hagut en les 

diferents dimensions en una comparativa entre 2017 i 2019. L’ús d’instruments d’avaluació 

és un element bàsic per poder identificar espais de fortalesa i àrees de millora.  
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Figura 6. Sabadell a l’Índex de Ciutats Interculturals, 2020 

 

Font: ICC Index. Consell d’Europa. Mostra de ciutats amb 200.000 - 500.000 habitants. 

Val la pena mencionar que, en el decurs del període d’avaluació, Sabadell ha consolidat 

els espais de treball on ja assolia la millor puntuació, com compromís i acollida, i ha 

millorat en altres dimensions com les lents interculturals, els mitjans de comunicació 

o la llengua. La ciutat ha empitjorat en matèria de mediació, i segueix necessitant avançar 

en qüestions de governança o competència intercultural. El Pla Sabadell Intercultural busca 

incidir positivament en aquestes línies, reforçant les ja consolidades i avançant en aquelles 

on hi ha marge de millora3.  

Figura 7. Sabadell a l’Índex de Ciutats Interculturals, comparativa 2017-2019 

 

Font: ICC Index. Consell d’Europa. 

 
3 Es pot trobar més informació de l’Índex ICC a https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index. El 

darrer informe de l’ICC Index sobre Sabadell es troba annexat a aquest document. 
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En l’enquesta pública, la majoria de les persones participants apunten que la convivència a 

la ciutat és acceptable, i una mica més d’un terç la consideren bona. Només un 8% de les 

persones participants consideren que la convivència a la ciutat és dolenta, i ningú la considera 

molt dolenta. 

Figura 8. La convivència a Sabadell 

 

Font: Enquesta Pla Intercultural, 2021 

Especialment interessant és la percepció de la convivència al barri, que es valora més 

positivament que a la ciutat. En aquest sentit, gairebé la majoria de les persones participants 

consideren que la convivència és bona, un 34% la considera acceptable i un 13% la considera 

molt bona. Només un 3% la considera dolenta, i en aquesta ocasió, els qui la valoren com a 

molt dolenta són un 2% de les persones participants.  

Figura 9. La convivència al barri 

 

Font: Enquesta Pla Intercultural, 2021 
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a. Governança 

L’impuls de les polítiques interculturals requereix mecanismes i instruments de governança 

suficients que permetin treballar la dimensió transversal, territorial i intersectorial d’aquestes. 

Des de l’ajuntament de Sabadell, i des de 2007, es treballa per anar avançant en la 

construcció i consolidació d’instruments interculturals de governança.  

● Plans i programes d’actuació 

L’any 2007 es va crear l’Oficina de Nova Ciutadania i es va aprovar el Pla transversal de Nova 

Ciutadania 2007-2011 “Sabadell, democràcia i diversitat. L’exercici dels drets i deures en una 

ciutat diversa”4. El Pla va constituir un instrument de gestió transversal de la immigració des 

de l’àmbit local i tractava l’acollida i acomodació de les persones nouvingudes, l’equitat dels 

serveis públics per a tota la ciutadania, la seva adaptació a la nova realitat social, la facilitació 

dels espais d’inclusió i participació de tota la població i el treball per la sensibilització 

intercultural, afavorint actuacions que fomentin el coneixement de la diversitat present a la 

nostra ciutat.  

El Pla operatiu va ser la primera eina de treball enfocada des d’una perspectiva intercultural 

que va estructurar el treball de l’Oficina de Nova Ciutadania a curt i mitjà termini. El Pla recollia 

un total de 476 d’indicadors quantitatius i qualitatius. Cada semestre s’elaborava un informe 

de seguiment i avaluació a partir dels indicadors i se’n feia una valoració qualitativa amb les 

àrees responsables dels programes. Dues vegades a l’any es realitzava una sessió de 

contrast tècnic on es posaven en comú els resultats i s’estableixen noves línies de treball. 

Cada semestre, es presentava a la Comissió Informativa de Nova Ciutadania i a la Taula 

d’Entitats d’Immigrants i de suport.  

L’any 2011, l’informe ‘Pla Transversal de Nova Ciutadania. Actuacions 2007-2011 i 

orientacions de futur’ va apuntar els reptes i orientacions i propostes de millora. Des 

d’aleshores, el Programa de Drets Civils i Acollida no compta amb una estratègia o pla propi 

dedicat a la interculturalitat. No obstant això, els Plans directors dels mandats de 2012-2016 

i 2016-2019 reconeixen de manera genèrica els objectius del Pla Transversal de Nova 

Ciutadania de 2007 i es plantegen objectius específics en l’àmbit de la interculturalitat5.  

Aquest procés de treball ha anat acompanyat per la consolidació de l’equip de l’àrea de Drets 

Civils i Gènere, que l’any 2007 comptava amb 8 professionals i l’any 2020 en són 12.  

 
4 Ple municipal del 28 de juliol de 2008. 

5 El Pla de Mandat 2016-2019 reconeix en el seu Eix 1 sobre ‘Drets socials, cohesió i equitat’ que la cohesió social 

és una prioritat en totes les polítiques que afecten la vida de les persones. Concretament, es plantegen objectius 

específics en l’àmbit de la interculturalitat. Anualment s’elabora un Pla d’Actuació Municipal que concreta els 

objectius establerts en el Pla de Mandat en actuacions ajustables any a any. Aquest pla marca la temporalitat de 

les actuacions i fa seguiment de la seva execució. 
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L’àrea de Drets Civils i Gènere ha treballat i avançat en la conceptualització i el 

desenvolupament de polítiques interculturals en diferents àmbits de la convivència. Alguns 

exemples són:  

▪ El Programa d’Acollida de l’ajuntament de Sabadell recull les accions al voltant de la 

inclusió de les persones nouvingudes. El gener de 2016, el Programa va reformular el 

servei de primera acollida municipal per adaptar-se al que marcava el Decret 150/2014 

dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

▪ L’any 2013, la ciutat de Sabadell participa en el projecte C4I "Comunicació per la 

Integració" juntament amb altres nou ciutats europees. El projecte va servir per detectar 

i combatre els rumors i els estereotips que dificulten la interacció i la convivència entre el 

veïnat. A partir d’aleshores es va construir una Estratègia antirumors, que no ha seguit 

amb el mateix impuls amb el qual es va iniciar. 

▪ Tot i no aparèixer al Pla Transversal de Nova Ciutadania, existia una línia de treball 

municipal amb població gitana centrada a proporcionar assistència i lluitar contra 

l’exclusió i la conflictivitat. El 2013, s’encarrega a la Regidoria de Drets Civils que faci una 

diagnosi i un pla d’acció municipal que reculli de manera transversal la feina que fa 

l’ajuntament, que articuli la coordinació de les diferents accions que es fan dels diferents 

departaments municipals i que desenvolupi projectes propis des de les competències de 

la regidoria. Al mateix any, es va constituir la Taula del Poble Gitano, formada per entitats 

gitanes de la ciutat, amb l’objectiu de tenir un òrgan de diagnosi participativa continuada 

en relació amb la població gitana de Sabadell. 

En paral·lel, l’ajuntament de Sabadell va subscriure un contracte-programa amb la Generalitat 

– Pla Integral del Poble Gitano, per fomentar el lleure actiu entre la població. El programa va 

destinat a dinamitzar accions del lleure entre persones gitanes joves i menors, per a servir 

com a element inclusiu i empoderador per al jovent. Després d’alguns anys de treball, l’àmbit 

de treball de “Poble Gitano” s’ha consolidat com un tema amb entitat pròpia dins del Programa 

de Drets Civils i l’àrea compta amb un Programa d’acció del Poble Gitano 2019-2020.  

● Instruments de treball per promoure la gestió intercultural 

En l’àmbit de la comunicació intercultural, el departament de comunicació té instruccions de 

destacar la diversitat com un avantatge, En aquest sentit, la comunicació municipal busca 

proporcionar informació fugint dels perjudicis socioculturals i sempre des d’una perspectiva 

de gènere, tenint cura de l’ús de les imatges a les xarxes socials per evitar identitats 

estereotipades, paternalistes o estigmatitzadores. Malgrat tot, la narrativa de ciutat sobre 

la diversitat i la interculturalitat no està consolidada. En relació amb els mitjans locals, 

Sabadell no compta amb una estratègia global de comunicació que tingui com a objectiu 

reflectir la diversitat de la ciutat i millorar la visibilitat i la imatge de les persones d’origen 

migrant i/o les minories en aquests. En aquest sentit, la ciutat no revisa de manera periòdica 

la forma en què els mitjans i les xarxes socials representen a les persones d’origen migrant o 

les minories, però sí que està atenta a com es tracten els temes relacionats amb la diversitat. 

En aquesta línia, s’han realitzat accions formatives puntuals a mitjans de comunicació per 

evitar els estereotips negatius en el marc de l’Estratègia Antirumors. 



17 

  

 

La formació en competències interculturals és una necessitat per anar millorant la 

capacitat dels equips professionals de l’ajuntament per atendre i entendre la diversitat i la 

seva gestió òptima. En aquesta línia el personal municipal té accés al catàleg de formació de 

la Diputació de Barcelona que inclou diversos cursos en l’àmbit de la interculturalitat. A més, 

s’organitzen formacions ad hoc ajustades a les necessitats locals (en matèria de drets 

humans i discriminació, interseccionalitat, diversitat sexual i de gènere, diversitat religiosa, 

etc.). Actualment, l’ajuntament està treballant en l’elaboració d’un pla de formació per al 

personal municipal conjuntament amb la Diputació de Barcelona que respongui a les 

normatives actuals i als compromisos i objectius de la ciutat sobre no discriminació. Com a 

exemples, val la pena assenyalar la formació bàsica que, en gestió de la diversitat des de la 

perspectiva intercultural, ja han rebut els i les agents del cos de policia de Sabadell que 

conformen els equips de policia de proximitat. Aquesta formació està prevista que s’ampliï a 

la resta de personal del cos. Una altra acció de formació i sensibilització a destacar va ser la 

Jornada “Joves Identitats i Trajectòries”, organitzada amb la col·laboració de la Fundació 

Secretariado Gitano i dirigida als equips professionals que treballen amb joventut gitana en 

els àmbits educatiu, del lleure, acció social, món laboral, etc.  

La informació estadística i qualitativa sobre diversitat i relacions interculturals per informar 

el procés de formulació de polítiques es troba limitada a l'actualització semestral de l’informe 

estadístic del padró municipal. Algunes àrees de l’ajuntament encarreguen estudis de 

població o temàtics quan ho consideren necessari per realitzar diagnòstics i definir línies 

d’actuació6. La informació de caràcter qualitatiu i relacionada amb les percepcions sobre la 

convivència i la diversitat de la ciutat es va realitzar fa cinc anys, per explorar els estereotips 

i prejudicis de la ciutadania abans de desplegar l’Estratègia Antirumors.  

Si bé no es tenen dades sobre l’origen de la plantilla municipal, el que en si mateix ja és un 

element que cal tenir en consideració, es pot confirmar que les institucions i diferents 

espais de la ciutat no reflecteixen la diversitat de la població resident a la ciutat. Pel 

que fa a les persones participants en el Ple Municipal, la situació és similar i només hi ha una 

persona d’origen migrant i una persona d’ètnia gitana. A més, l’ajuntament no compta amb 

protocols interns per adaptar la contractació i la presència de persones d'orígens diversos a 

l'administració. No obstant això, la ciutat ha dissenyat accions per promoure aquesta diversitat 

en les empreses privades del municipi. Per exemple, en la Borsa de Treball de Promoció 

Econòmica de Sabadell, SL, empresa de capital 100% municipal que gestiona les polítiques 

actives de la ciutat, l’ajuntament promou la selecció per competències transversals. Això 

significa que la ciutat orienta i assessora a les empreses perquè descriguin les ofertes de 

treball en clau de competències tècniques i transversals, prioritzant els criteris d'idoneïtat als 

dels coneixements.  

La ciutat compta, malgrat això, amb un òrgan consultiu independent mitjançant el qual les 

persones de diferents orígens socioculturals puguin expressar les seves inquietuds i 

assessorar el Consell Municipal sobre qüestions de diversitat i integració: la Taula d’Acollida. 

Aquesta inclou una representació de l’administració local i diferents associacions de persones 

 
6 Estudis: la Joventut Gitana a la ciutat de Sabadell (2018); Situació i expectatives de la població immigrada no 

comunitària a Sabadell (2017); Valors i hàbits de la població d'origen llatinoamericà a Sabadell (2017); Xarxes 
socials de les persones immigrants residents al barri del Districte VI de Sabadell. 
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immigrants, així com d’entitats de suport a la població immigrada. Entre les seves funcions 

destaquen: acordar i consensuar línies de treball conjunt; detectar interessos, preocupacions 

i problemàtiques dels col·lectius de persones estrangeres i que poden ser d'interès polític; 

abordar temàtiques concretes d’interès per ambdues parts; i referenciar personal municipal 

amb líders de les entitats. 

Sabadell fomenta les interaccions amb el món exterior i, en particular, amb les ciutats, regions 

o països d’origen dels seus habitants. En concret, la ciutat compta amb una política explícita 

per enfortir la cooperació internacional que s’estructura mitjançant el Pla Director de 

Cooperació i Solidaritat 2018-2022. Aquest Pla segueix un model de cooperació 

transformadora amb visió de ciutat entenent el rol de la sensibilització i l’educació per al 

desenvolupament com mecanismes d’incidència i de transformació dels factors que generen 

desigualtats. La missió del pla és fomentar accions encaminades a la transformació 

d’estructures i models de democràcia arreu del món. 

Per últim, l’ajuntament compta amb eines limitades de transversalitat. La ciutat - en 

particular el Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica - inclou la dimensió 

intercultural com un criteri a l'hora d'assignar subvencions i fons a entitats i iniciatives. Altres 

àrees municipals també inclouen el criteri intercultural en la concessió de projectes i 

iniciatives, com ara Educació (activitats d'estiu a l'aire lliure), Cultura (difusió d'idees i cohesió; 

difusió de la cultura tradicional i popular) i Participació (projectes d'associacions de 

veïns/veïnes)7. Però més enllà d’aquests instruments puntuals, no hi ha mecanismes 

transversals per la incorporació de la perspectiva intercultural en l’acció municipal. 

Com a coda, assenyalar que el 80% de les persones participants en l’enquesta pública 

consideren que la convivència pot complicar-se bàsicament per l’ús de l’espai públic, 

especialment en l’ús compartit de parcs, places i mercats, i transport públic. Però alhora, el 

71% de les persones participants consideren que és precisament en aquests espais on es 

pot afavorir la convivència. Altres espais privilegiats de convivència són el barri i les 

comunitats de veïns i veïnes; l’àmbit laboral i l’escolar, i els equipaments de proximitat com 

poden ser les biblioteques, els centres de salut primària i els centres cívics. S’apunta que els 

prejudicis, el racisme, la falta de coneixements i la falta de comunicació poden enterbolir la 

convivència, i que les diferències econòmiques poden ser un factor agreujant en aquest sentit.  

Per millorar i enfortir la convivència, la majoria de participants consideren que cal apostar per 

una bona gestió de l’espai públic, l’educació, el diàleg i la tolerància. En aquest sentit, 

s’apunten com a elements claus que han de marcar la convivència a Sabadell la igualtat de 

drets i deures; el respecte i reconeixement de la diversitat; el diàleg intercultural; la 

participació; el respecte als valors democràtics; la pluralitat i la lluita contra la discriminació. I 

s’afegeix que l’aposta per espais compartits i comuns, com poden ser les festes populars, 

l’esport, la música o la gastronomia són instruments útils per afavorir la convivència.  

 
7 Explorar la capacitat de facilitar la transversalitat de la interculturalitat: per exemple, el Pla Estratègic d'Acció 

Social. Sabadell 2016-2025; Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell 2019-2029; Pla 
Estratègic de Participació Ciutadana de Sabadell. Horitzó 2025. 
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b. Igualtat 

El compromís per avançar cap a una igualtat real de drets, deures i oportunitats de tota la 

població implica una aposta per la no discriminació i per l’equitat, considerant les necessitats 

i circumstàncies de cada persona. 

En el marc del treball per l’equitat, la ciutat porta a terme una sèrie d’iniciatives per protegir 

als col·lectius més vulnerables i als vulnerabilitzats, com és l’aplicació de tarifes d’aigua 

socials o comptadors socials per habitatges ocupats, que es van instal·lar excepcionalment 

durant la pandèmia de la Covid-19, i que s’està estudiant implementar-los en el futur de 

manera estable per a donar resposta a aquesta problemàtica. L’Ajuntament, tanmateix, 

ofereix serveis públics adaptats a grups de caràcter minoritari amb necessitats específiques, 

com són la provisió de diferents menús a les escoles públiques, els serveis funeraris o la 

inserció laboral. En el cas dels serveis funeraris, si bé hi ha una capella dessacralitzada al 

cementiri, aquest no està adequat per facilitar l'enterrament musulmà.  

● Acollida: igualtat de tracte i d’accés als serveis municipals 

El gener de 2016, es va redissenyar el programa d’acollida, amb un model que continua vigent 

avui en dia. El primer servei d'acollida s'ofereix en coordinació amb les organitzacions de 

base que duen a terme programes específics d'acollida (CEAR, SCAI8, Càritas, Apip-Acam, 

entre altres). El servei inclou un ampli paquet d'informació i formació que respon al que 

estableix la Llei 10/2010 d’Acollida de les persones migrades i retornades a Catalunya amb 

sessions setmanals sobre els diferents serveis que ofereix l'ajuntament: formació lingüística, 

tallers sobre mercat laboral i coneixements per comprendre millor la societat d'acollida. 

Aquestes sessions se celebren en cinc espais diferents de la ciutat per cobrir tot el territori i 

compten amb un servei de traducció proporcionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

La informació general s'ofereix en català i castellà, però l’ajuntament també disposa de 

material de benvinguda en anglès, francès, àrab, xinès i romanès.  

El servei d’atenció de primera acollida, amb més d’una dècada d’experiència, té un caràcter 

estructural i estratègic, i és una eina clau per apropar l’administració local a les persones 

nouvingudes. Segurament fruit del seu bon funcionament, el servei d’acollida ha acabat 

derivant, especialment dins de la mateixa administració local, en un servei d’atenció integral 

a les persones immigrades, quan aquest no és el seu objectiu. No són poques les àrees o 

departaments que, davant d’una situació on participa una persona d’origen estranger, deriven 

la seva gestió o resolució al servei d’acollida, sense plantejar-se que, si la persona no és 

nouvinguda, el repte és adequar la seva atenció a una realitat diversa. En aquest sentit, limitar 

les competències del servei d’acollida i adequar la resta de serveis a una ciutadania més 

diversa i plural és un dels reptes que sorgeixen d’aquest diagnòstic.  

 
8 El Servei Ciutadà d’Acollida als Immigrants (SCAI) és una iniciativa ciutadana que va néixer l’any 1994 per tal 

d’orientar i oferir suport a les persones immigrades d’origen estranger que arribaven a la ciutat. El SCAI ofereix a 
través d’un contracte de serveis amb l’ajuntament l’atenció gratuïta en aspectes jurídics i gestió de documentació 
a les persones immigrades i refugiades de Sabadell i compta amb programes específics per a joves, dones i 
persones refugiades. 
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A Sabadell hi ha 12 entitats registrades relacionades amb l’acollida de persones nouvingudes. 

També hi ha 44 entitats en el seu registre que duen a terme tasques relacionades amb les 

persones migrants. Per altra banda, 29 entitats treballen en l'àmbit dels drets i les llibertats 

fonamentals. 

Figura 10. El circuit de primera acollida a Sabadell 

 

Font: Ajuntament de Sabadell 

● Serveis municipals per afavorir la inclusió, promoure la igualtat d’oportunitats i 

prevenir les desigualtats 

En relació amb l’àmbit laboral, els programes d’ocupació i formació estan oberts a tota la 

ciutadania, i s’inclou formació en igualtat d’oportunitats i respecte a la diversitat, així com les 

competències transversals d’habilitats socials i hàbits laborals. D’igual manera, es disposa de 

programes especialitzats i convenis de col·laboració amb entitats per a col·lectius vulnerables 

i vulnerabilitzats. És el cas del conveni amb Acció Social i el Consell Intersectorial d'Empreses 

de Sabadell i Comarca, una organització que compta amb nombres empreses associades per 

facilitar la inserció laboral dels grups més vulnerables, prioritzant a les persones refugiades, 

a les qui participen en el programa de famílies que tenen adjudicat un habitatge d’emergència 

social o que participen en el projecte del Mercapunt (servei d’Acció Social), o aquelles 

vinculades a l’acord de col·laboració amb el Secretariado Gitano.  
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Des del Servei Local d’Ocupació s’ofereixen serveis per a persones amb diversitat funcional, 

per facilitar la seva integració laboral. Els programes, on participen diverses entitats 

col·laboradores, busquen oferir orientació, assessorament i formació per a persones en 

tractaments de salut mental o amb discapacitats físiques9. També es col·labora amb entitats 

que treballen amb diferents vulnerabilitats (persones amb VIH, amb drogodependències, 

etc.), per orientar i acompanyar en la recerca de feina, campanyes de sensibilització a la 

ciutadania; formació de personal tècnic per treballar l’estigma i l’argumentari per combatre’l 

entre la ciutadania i les empreses. A més, s’ha participat en l’elaboració de la guia per a 

professionals en l’acompanyament a la inserció laboral de persones trans. Existeix un projecte 

pilot, dut a terme amb col·laboració d’Acció Social, mitjançant els dinamitzadors cívics 

d’aquest servei, per regularitzar la situació de cinc joves tutelats o extutelats (joves migrats 

sols), per obtenir el permís de treball i un programa de formació professional per a joves que 

han finalitzat l’ESO sense graduar-se. 

Segons les dades de l'observatori de treball i model productiu, les persones estrangeres a 

Sabadell suposen un 16% de les persones registrades d'atur a la ciutat i un 17,3% de les 

persones demandants d'ocupació (gener 2020). Això suposa un lleuger increment en 

comparació amb les dades corresponents de 2010 en el qual suposaven un 15,4% de les 

persones registrades en l'atur i un 16,2% del total de la població sol·licitant d'ocupació. La 

sol·licitud d'ocupació per sector és diferent per a la població estrangera: el 12,7% de les 

persones estrangeres sol·licitants d’ocupació al sector de la construcció comparat amb un 

7,6% del conjunt de la població i un 1,5% davant del 0,5% en el sector agrícola. 

Des de Sabadell Empresa, per exemple, es potencien les mentories en diferents projectes 

com SOS Mentoring i Youth Business, en coordinació amb la Fundació Autoocupació i la 

Diputació de Barcelona. També destaca el projecte “Apoderament de dones emprenedores i 

empresàries de Sabadell”, que busca interrelacionar empresàries amb experiència amb 

emprenedores que comencen el seu projecte.  

Pel que fa a l'adquisició de béns i serveis, l’ajuntament està treballant per incloure clàusules 

socials (aspectes relacionats amb la inclusió i la interculturalitat) en els criteris tècnics 

d'adjudicació. Cal remarcar que l’ajuntament de Sabadell disposa d’un servei 

d’assessorament orientat a donar informació de tràmits i compliment de normativa per a 

l’obertura d’activitats i establiments, que busca garantir la igualtat (també en l’accés de la 

informació) i la garantia del compliment de les normatives municipals. En aquest sentit, 

existeixen procediments interns i un pla d’inspeccions per a garantir una igualtat i equitat en 

la verificació de normativa en les activitats i establiments. 

Des de l’àrea de salut, l’ajuntament ha engegat algunes iniciatives s’han realitzat amb 

diversos col·lectius. En el cas de persones d’origen xinès, s’han organitzat sessions de treball 

sobre seguretat alimentària en xinès, amb el suport d’una mediadora xinesa de la Diputació 

de Barcelona, ja que hi ha un nombre elevat de persones d’aquesta nacionalitat que regenta 

 
9 Vegeu https://www.sabadelltreball.cat/serveis-a-les-persones/per-a-persones-amb-diversitat-funcional 

https://www.autoocupacio.org/serveis/mentoring/
https://www.youthbusiness.es/
http://www.sabadellempresa.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=39587&Itemid=347
http://www.sabadellempresa.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=39587&Itemid=347
https://www.sabadelltreball.cat/serveis-a-les-persones/per-a-persones-amb-diversitat-funcional
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bars i restaurants. Altres col·lectius, com les persones amb malalties mentals, també han 

rebut formació en seguretat alimentària en el marc del programa Prelaboral.  

Per altra banda, des de l’àmbit de la salut comunitària es treballa en coordinació amb els 

plans educatius d’entorn per afavorir el coneixement i la informació sobre qüestions de 

benestar físic i mental, així com sobre el consum saludable i la prevenció. Qüestions 

específiques sobre salut també es debaten en grups ja existents (com l’Espai Dona), a les 

accions específiques dels CAP o en les taules comunitàries de salut, com la taula del Sud o 

de Torreromeu. 

En l’àmbit educatiu, l’ajuntament de Sabadell disposa d’un Pla per l’equitat i l’èxit educatiu. 

També compta amb una tarifació social als centres municipals, beques per material escolar i 

beques menjador que gestiona Acció Social i que s’ofereixen a la població vulnerable en 

general. Compta també amb les beques Impulsa, per joves de la ciutat que vulguin cursar 

Formació Professional, i activitats d’orientació com Posa-t’hi o Campus Ítaca. Des de l’àrea 

d’Educació també es faciliten beques per a les famílies més vulnerables, o per aquelles que 

requereixen algun suport especial en matèria de competències lingüístiques, per exemple. 

Mitjançant el programa Tàndem Família-Escola, s’ofereixen diferents activitats i accions que 

incorporen la perspectiva intercultural, i que tenen com a objectiu facilitar i donar suport a les 

famílies en la seva funció educadora. El programa compta amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, i des de l’ajuntament es treballa directament amb les AMPAs del municipi. 

En el marc del seu compromís global, l’ajuntament també dóna suport a la Comissió 

Catalana d’Ajuda al Refugiat a través del programa Tenderol que sorgeix de la necessitat 

de donar resposta a les persones a les quals se'ls ha denegat la seva sol·licitud de protecció 

internacional, les qui han quedat fora del programa estatal i també les persones refugiades 

que, havent completat el programa estatal, no tenen encara plena autonomia. L’ajuntament 

és membre de la Xarxa Estatal de Ciutats Refugi per coordinar el treball municipal d'acollida 

de persones refugiades. Val la pena destacar que Sabadell ha estat una ciutat d’acollida 

històrica de persones refugiades. 

Finalment, l’ajuntament també disposa d’altres serveis específics per a les persones 

residents d’origen immigrant, que inclouen el suport a entitats d’atenció i suport; el servei 

d’atenció i orientació jurídica en matèria d’estrangeria; serveis en el camp de les 

competències lingüístiques (formacions lingüístiques específiques per a la comunitat 

immigrant en les llengües d'acollida). Es duen a terme programes específics per a determinats 

grups: formació per a dones amb poc coneixement de les llengües oficials (Espai Dona) i 

suport lingüístic per a joves reagrupats (en el marc del programa 'Ei jove, Sabadell t’acull'10).  

 

 
10 "Ei jove, Sabadell t’acull" neix en 2017 amb l'objectiu d'oferir una acollida especialitzada als joves que arriben 

a la ciutat a través del reagrupament familiar. En la seva quarta edició, al 2020, hi han participat 23 joves d’entre 
12 i 19 anys. El programa està dividit en dues fases: en aquesta primera, reben classes de català i, en la segona, 
es van organitzar sortides per a reforçar la cohesió del grup a través de l'oci.  
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● La igualtat de gènere i la interseccionalitat 

El compromís de la ciutat amb la igualtat entre homes i dones i l’erradicació de qualsevol 

mena de discriminació per orientació sexual i/o identitat de gènere, és històric i compta amb 

una llarga trajectòria. Per exemple, amb el Pla Municipal per a la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes a Sabadell (2008-2012), el Pla Transversal de LGBTI (2013-2016) o el vigent, 

Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI 2018-2022. 

L’Ajuntament aposta per incorporar la perspectiva de gènere i LGTBI de forma transversal, 

la qual cosa suposa l’anàlisi sistemàtica de les estructures i mecanismes que contribueixen a 

perpetuar les relacions desiguals, així com la incorporació de canvis en l’àmbit estratègic i 

operatiu que permetin al conjunt del municipi avançar cap a una situació de major equitat i 

justícia. Aquest compromís es materialitza en el Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI 2018-2022, 

que inclou, a més, una perspectiva interseccional i intercultural que presenta objectius 

adreçats a dones i persones LGTBI d’ètnia gitana, migrades, de la tercera edat i en risc 

d’exclusió social.  

“És encara un repte per a les institucions oferir recursos i serveis que donin resposta a 

l’acció simultània de diferents desigualtats i que afecten les condicions i necessitats de les 

persones. És per això que el pla d’acció formula algunes mesures per a abordar 

necessitats derivades de la interacció entre l’opressió per raó de gènere amb altres eixos 

d’opressió com la classe social, l’edat, la nacionalitat, la religió, l’ètnia, etc.”11  

Aquests objectius contemplen diferents línies d'acció que inclouen el reconeixement, 

acompanyament i apoderament de les dones migrants i gitanes, la promoció de la seva 

activitat associativa, així com la diversificació dels i de les participants en els diferents espais 

de participació i presa de decisions. Així per exemple, els Espais Dones Gitanes i els Espais 

de Dones Nouvingudes, responen a la visió i acció més preventiva, socioeducativa i 

comunitària amb sessions, trobades i sortides culturals. Són sovint font de coneixement de 

situacions particulars i realitats que requereixen la intervenció individualitzada de personal 

professional especialitzat. Es treballa de forma coordinada amb els àmbits de Joventut,      
Feminismes i LGTBI, donant major bagatge i recursos per treballar aquests temes de manera 

transversal. 

L’Ajuntament compta amb dos serveis específics, el Servei d’Atenció i Informació a les Dones 

(SIAD) i el Servei d'Atenció i Acompanyament LGTBI (SAI). Aquests dos serveis contemplen 

la perspectiva intercultural i treballen coordinadament amb altres agents, per tal de garantir 

una atenció integral a les persones usuàries. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones és 

un espai de referència que ofereix atenció, assistència i orientació a les dones que es troben 

en una situació de discriminació per raó de gènere i/o de violència masclista i als seus fills i 

filles, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de gènere i de garantir els drets de les dones. El 

SAI ofereix informació, assessorament i acompanyament als col·lectius LGTBI, així com a les 

persones del seu entorn immediat, a professionals de diferents àmbits i entitats. En aquest 

 
11 Pla Igualtat de Gènere i LGTBI 2018-2022: http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2018/008345-

PlaIgualtatGenereLGTBI822.pdf  
 

http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2018/008345-PlaIgualtatGenereLGTBI822.pdf
http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2018/008345-PlaIgualtatGenereLGTBI822.pdf
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marc, facilita el coneixement dels recursos disponibles en el territori, promoure el respecte a 

la diversitat i donar suport específic en casos de discriminació per orientació sexual, identitat 

o expressió de gènere. Des del 2020, també compta amb l’Assessoria Punt Lila jove, 

adreçada a joves entre els 12 i els 30 anys, per oferir atenció, informació, orientació i 

assessorament per als i les joves de la ciutat sobre les desigualtats de gènere i les violències 

masclistes. 

● La lluita contra la discriminació, contra el racisme i contra la xenofòbia  

L'any 2000 Sabadell va signar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat, comprometent-se a incorporar els seus principis i normes a la seva legislació local. 

Aquesta carta reconeix la garantia dels drets de totes les persones que resideixen a la ciutat 

sense discriminació per motius de color, edat, sexe, elecció sexual, idioma, religió, opinió 

política, origen nacional o social o nivell de renda. Des del Programa de Drets Civils, Acollida 

i Memòria Històrica s’està treballant en la revisió de tota la legislació municipal per a 

incorporar els articles de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. Els 

reglaments i ordenances municipals han estat revisades per a assegurar que compleixen amb 

els successius canvis legislatius (la llei de llocs de culte, la llei per a garantir els drets dels 

col·lectius LGTBI). Totes les noves ordenances s'elaboren tenint en compte la perspectiva de 

la diversitat.  

El municipi treballa en l’àmbit nacional i internacional amb organitzacions i projectes dedicats 

a la lluita contra la discriminació. La ciutat participa en el programa Intercultural Cities del 

Consell d’Europa (ICC), la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI) i la Xarxa 

de municipis LGTBIQ de Catalunya. El Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria 

Històrica participa en el grup de treball de la Diputació de Barcelona sobre Drets Civils i No 

Discriminació i en concret en un grup que té com a objectiu l’elaboració d’un Pla de Formació 

en no discriminacions i DDHH. 

El municipi proporciona informació i protecció a les víctimes de la discriminació a través de 

l'Oficina de Drets Civils. D’una banda, es presta atenció directa en coordinació amb els agents 

que intervenen en la defensa dels drets i no la discriminació, especialment SOS Racisme, 

l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell i amb les 

diferents policies que treballen a la ciutat. D’altra banda, l'Oficina també forma i sensibilitza 

sobre els drets i deures reconeguts a la ciutat, i compta amb l’elaboració i difusió recent de 

nous materials.  

Un altre òrgan, la Comissió de Convivència, integrada per representants municipals i de 

partits polítics, organitzacions del tercer sector i la policia, vigila i intervé en els casos 

d'agressió o discriminació per motius de xenofòbia, racisme o homofòbia. La Comissió treballa 

per a l'atenció integral de les víctimes i presta assistència jurídica com a acusació particular 

a través d’un conveni entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Sabadell i l’ajuntament, 

presentant-se en alguns casos el mateix Ajuntament com a acusació popular. Des de la seva 

creació en 2004, la Comissió ha tramitat unes 60 queixes per a la defensa de la diversitat i la 

lluita contra els delictes d'odi. En 2019 es va constituir i presentar la Unitat contra el feixisme 

i el racisme (UCFR Sabadell) i es va aprovar una declaració institucional per declarar Sabadell 

municipi lliure de feixisme i de racisme i en favor de la convivència en la diversitat. Des de la 
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Comissió es fomenta l’aprenentatge i el seguiment de temes d’actualitat12 així com la 

col·laboració amb altres nivells de l’administració (per exemple amb la Diputació de 

Barcelona). 

En la lluita contra la discriminació, Sabadell compta amb una Estratègia Antirumors des de 

2015, quan la ciutat va participar en el projecte europeu ‘Communication for integration’ C4i. 

Fins al 2016, la Xarxa Antirumors va estar en actiu (formació de professionals, agents 

antirumors, argumentari antirumors, campanyes i materials audiovisuals, etc.). Des de 2017, 

Sabadell ha participat en les jornades anuals de treball en l’àmbit estatal d’Antirumors 

(Barcelona, Logronyo, Fuenlabrada i telemàtica). Malgrat això, en els darrers anys la Xarxa 

ha anat reduint la seva activitat, i per aquest motiu el 2019 s’inicia un procés per dotar-la d’un 

nou impuls13. En el procés de revitalitzar-la, s’ha fet un treball de diagnòstic sobre els rumors 

a la ciutat, i la necessitat d’adequar les estratègies municipals a lluitar contra aquests. El 

resultat del diagnòstic assenyala, entre d’altres:  

▪ La Xarxa ha de prioritzar la participació i la col·laboració, amb l’ajuntament com a ens 

catalitzador, de les entitats, la ciutadania i els mitjans de comunicació. 

▪ La creació d’una organització horitzontal en la planificació, execució i avaluació de 

totes les dinàmiques de la Xarxa.  

▪ Cal potenciar el treball de proximitat, mitjançant la intervenció i desenvolupament 

territorial de les accions i activitats.  

Cal assenyalar que en el marc de l’enquesta pública, es va preguntar sobre les situacions de 

discriminació que s’havien pogut patir a Sabadell. En aquest sentit, cal assenyalar que un 

32% de les persones participants s’han sentit discriminades en algun moment, per raons com 

l’edat o el sexe, la religió, la ideologia, la nacionalitat, la pertinença a un determinat grup ètnic, 

l’orientació sexual, la situació socioeconòmica o l’ús d’una determinada llengua.  

Els espais on aquesta discriminació s’ha percebut de manera majoritària ha estat en l’espai 

públic, l’àmbit laboral i en l’accés a l’habitatge. De manera general, i encara que no sigui com 

a experiència personal, la majoria de persones participants consideren que existeixen a la 

ciutat persones que pateixen discriminació per les raons esmentades. 

 
12 Al 2019 es va fer un monogràfic sobre els menors migrats sols, amb intervencions de professionals del municipi 

dels serveis socials i joventut i del professor Ivan Jiménez Aybar, promotor de l’Observatori Universitari sobre 
Menors Estrangers No Acompanyats a Catalunya” (OUNMENAC), de la Facultat de Dret de la UAB. 
13 Durant el 2019 s’ha difós el material gràfic renovat de la Xarxa Antirumors, tant en format virtual com física en 

activitats com la celebració del Dia de les persones refugiades i el Dia de les persones migrants i a la Festa del 

Mescla’t. Igualment, durant Mescla’t l’ajuntament va encarregar a l’Institut Diversitas la organització d’una activitat 

antirumors. 
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Figura 11. Auto-percepció d’haver patit discriminació 

 

Font: Enquesta Pla Intercultural, 2021 

Figura 12. Àmbits de discriminació  

 

 

Font: Enquesta Pla Intercultural, 2021 
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c. Reconeixement de la diversitat 

La diversitat constitueix un element estructural de la societat i cal que es reconegui i es faci 

valdre, alhora que cal que les institucions i diferents espais i actors de la societat civil 

reflecteixin aquesta diversitat. El reconeixement també implica la necessitat de desenvolupar 

noves competències i d’adaptar serveis i recursos per fer efectiu aquest reconeixement. S’ha 

de tenir present la dimensió simbòlica, per exemple des de la comunicació institucional, els 

equipaments culturals, els centres educatius o les festivitats populars es faci evident aquest 

reconeixement de la realitat diversa. 

● Reconeixement de la diversitat 

Les manifestacions que donen veu, espai i visibilitat a l’espai públic d’expressions culturals 

d’origen divers constitueixen un dels espais més rellevants de reconeixement i diàleg 

intercultural. És el cas d’iniciatives com Mescla’t, la celebració del Dia Internacional del Poble 

Gitano o la Jornada de Portes Obertes en els Centres de Culte. No obstant això, moltes 

d’aquestes festivitats no es troben integrades en el programa festiu de la ciutat ni es gestionen 

des de l’àrea de Cultura. A més, la perspectiva intercultural no està plenament incorporada 

en el disseny de les accions culturals a la ciutat tant en els equipaments de proximitat com 

els grans equipaments culturals.  

En relació amb els premis de la ciutat, la presència de persones i associacions d’origen 

cultural divers és mínima. Excepcions com el Memorial Àlex Seglers, que té per objecte 

atorgar, mitjançant concurrència competitiva, un reconeixement a la tasca feta per persones 

individuals, entitats i/o institucions en la promoció de valors que sustentin la convivència i que 

prenguin com a base comuna el respecte a la diversitat de cultures, de creences, que 

contribueixin al diàleg entre persones de diverses creences i per a la defensa dels drets 

humans. 

Pel que fa al reconeixement de llengües, la ciutat ofereix formació lingüística en llengües 

estrangeres o minoritàries als menors en coordinació amb associacions especialitzades. És 

el cas de l'àrab i l’amazigh. A més, la ciutat dóna suport a projectes que busquen donar una 

imatge positiva de les llengües minoritàries amb l'objectiu d'acostar-les a la ciutat com a 

element comú d'expressió cultural. Per exemple, a través de contes i cançons com en el blog 

"Afrocatala" i el projecte "Cantem Àfrica". 

En relació amb el foment de la pertinença, cal destacar l’organització de visites a 

l’ajuntament i al Ple municipal per a les persones nouvingudes. 

Sabadell és una ciutat religiosament diversa. La diversitat de conviccions està 

representada per les 8 comunitats religioses i més de 70 centres culturals. El respecte i la 

gestió de la diversitat de creences i conviccions des de l’administració pública es basa en el 

principi de la laïcitat de la institució, la qual ha de garantir que l’exercici d’aquest dret es pugui 

desenvolupar en les condicions adequades. El municipi té l’objectiu de gestionar aquesta 

diversitat de creences de manera inclusiva, amb el propòsit que la igualtat i el respecte 

esdevinguin els valors principals en l’exercici de la llibertat religiosa. A Sabadell, als darrers 

http://web.sabadell.cat/creences/documents-i-estudis/destaquem/32997-viii-edicio-del-memorial-alex-seglers
http://afrocatala.blogspot.com/
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temps, s’ha accentuat un procés de visualització de la riquesa de creences espirituals, 

religioses o filosòfiques.  

Pel que fa al diàleg interreligiós, hi ha una persona especialitzada en el Programa de Drets 

Civils que ofereix suport a les activitats dutes a terme per les diferents confessions14, 

assessora sobre la creació de nous centres de culte i s'ocupa de l'administració en temes 

relacionats amb les llicències d'activitat i la gestió d’espais per a activitats puntuals que no 

tenen un lloc específic de reunió. Des del programa també s’organitza una formació 

permanent - que en 2019 va ser en cooperació amb la Xarxa Antirumors. 

Des del Programa de gestió de la diversitat de creences i conviccions també es coordina la 

Taula de Creences i Conviccions, un espai de debat, que reflecteix i busca el consens de 

tots els àmbits de la gestió de la diversitat religiosa a la ciutat. Alhora, es participa en 

l'actualització del Mapa de Creences15 i es col·labora en l'organització de la Jornada de Portes 

Obertes dels Centres de Culte. La Jornada, que celebrava la seva 10a edició l’any 201916, 

ofereix diferents activitats per a promoure el coneixement de la diversitat religiosa i la llibertat 

de consciència, combatent la desconfiança, afavorint la convivència i posant en comú els 

valors en els quals es basen aquestes creences. L'activitat central consisteix en una visita 

guiada i en l'obertura de portes de diversos centres de culte de Sabadell. 

● Compromís amb la convivència democràtica en contextos de diversitat 

Sabadell duu a terme regularment programes, campanyes de sensibilització i debats17 per 

afavorir la convivència i el respecte de la diversitat. Un dels mecanismes del consistori és la 

concessió de subvencions per a campanyes de sensibilització contra la discriminació.  

El Programa de Drets Humans que amb la col·laboració d'una cinquantena d'entitats, té per 

objectiu donar a conèixer, reflexionar i reivindicar els drets de les persones. Es materialitza 

en una proposta d’activitats al voltant dels drets humans (exposicions, projeccions de cinema, 

activitats de carrer, xerrades divulgatives i de sensibilització i activitats al voltant de les arts 

plàstiques, musicals, teatrals i de circ. En 2016 es va engegar un projecte per pintar murals 

 
14 Des de la multitudinària Festa Holi, fins al Romiatge de la Virgen Equatoriana del Quinche, passant per les 

oracions conjuntes de les comunitats musulmanes del final del Ramadà o la Festa del Xai, com la tradicional Missa 
del Pollet i les processions i Via Crucis de la setmana santa catòlica. 
15 El mapa de la diversitat de creences recull totes les comunitats de Sabadell, representants de tradicions 

espirituals, religioses o no religioses, humanistes, presents a la ciutat, amb informació com on estan els seus llocs 
de culte, quan es reuneixen, com contactar, amb qui es pot parlar, etc. El mapa és una eina per acostar les 
creences i per animar a establir projectes comuns.  
16 En 2019 es va organitzar una visita al cementiri de la ciutat, amb una xerrada prèvia sobre ritus d’enterrament. 

Es va celebrar, per segona vegada, un Iftar Popular de la mà de la comunitat musulmana on hi van assistir mes 
de 400 persones. També s’ha consolidat la participació de la ciutat a la xarxa de ciutats que formen part de la 
Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, incorporant la projecció de 2 films. 
17 Els atemptats terroristes de Barcelona l'agost de 2017 van ser un punt d'inflexió a partir del qual es van generar 

moltes preguntes i debats, especialment sobre les implicacions amb els joves. En 2018, es va organitzar el 
seminari "Joventut, trajectòries i identitats" amb l'objectiu d’entendre els processos que conformen la identitat dels 
adolescents i joves, ja nascuts a Catalunya amb una família d'origen immigrant respecte al seu entorn relacional, 
la qual cosa permet tenir en compte els aspectes preventius per a continuar avançant en aquests processos. El 
Seminari es va dirigir a caps d'estudis i professors d'escoles secundàries i primàries, escoles d'adults i centres de 
formació professional, educadors de centres juvenils i/o d'oci i a tot el personal municipal que té relació amb la 
població jove.  

https://web.sabadell.cat/images/centres_culte_WEB.pdf
https://web.sabadell.cat/images/centres_culte_WEB.pdf
https://web.sabadell.cat/creences/documents-i-estudis/destaquem/39407-programa-de-drets-humans-2019
http://mapes.audir.org/sabadell/
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urbans en commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans. A més, dins del 

programa, Sabadell forma part de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.  

Un programa que cal mencionar és el de Memòria Històrica18 en el marc del qual 

s’organitzen iniciatives com el memorial a les víctimes de l’holocaust i l’ofrena floral (que 

compta amb la participació de representants dels diferents col·lectius represaliats (jueus, 

gitanos, persones amb discapacitat, víctimes de la repressió política, etc.). L’Ajuntament 

col·labora amb l’Amical de Mauthausen en l’organització d’un cicle de cinema, de xerrades a 

instituts, etc. A més, la ciutat participa de les trobades d’ajuntaments de la Xarxa de Memòria 

i Prevenció del Feixisme Mai Més, que treballa per la memòria i contra el feixisme i on es 

reflecteix entorn de les polítiques públiques de memòria i de prevenció del feixisme. 

Altres accions inclouen la celebració de debats amb la premsa local i pública per a reflexionar 

sobre el tractament de la diversitat en els mitjans de comunicació.  

La sensibilització al voltant del Poble Gitano19 s’organitza principalment des de la Taula del 

Poble Gitano i inclou accions com els actes del Dia del Poble Gitano (disseny de campanya, 

elaboració de materials – amb col·laboracions d’artistes locals, difusió en els mitjans de 

comunicació locals, projecció de films, etc.). També s’ha incorporat en el programa Ciutat i 

Escola unes activitats dirigides a alumnes per conèixer la cultura gitana, des del món dels 

contes i les tradicions en col·laboració amb la Fundació Pere Closa. Una altra funció de la 

Taula és contribuir a millorar la relació entre les entitats gitanes i l’administració, entre les 

entitats gitanes, i la participació del poble gitano en les activitats de ciutat. En aquest sentit, 

cal destacar la participació de les entitats gitanes a la jornada "Mescla't". 

 

 
18 El Programa s’ha consolidat en 2019, amb entitat pròpia en el nou consistori. Es continua treballant 

coordinadament amb la comissió tècnica interdepartamental i la Taula d’entitats de Memòria Històrica.  
19 Programa Poble Gitano – enllaç  

http://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/diagitano19.pdf
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● L’ADN intercultural als centres educatius 

En l’àmbit educatiu, l’ajuntament de Sabadell disposa de plans educatius d’entorn. 

L’Ajuntament subvenciona el programa Ciutat i Escola, així com casals d’estiu i activitats 

extraescolars diverses. En el marc del programa Ciutat i Escola, que compta amb una 

seixantena d’entitats, institucions, empreses i serveis municipals, s’ofereixen una sèrie 

d’activitats als centres en l’àmbit de la Diversitat i la Convivència. És el cas del Rap de la 

Convivència, un taller que cada any és més demandat pels centres. A més, compta amb el 

recurs del rap centrat en l'antigitanisme. 

Pel que fa a la feina dels centres escolars, l’ajuntament, en col·laboració amb la Conselleria 

d'Educació, ofereix als centres propostes educatives que complementen els programes 

escolars i aprofundeixen en l'educació en valors20 (serveis d'aprenentatge i voluntariat, 

campanyes de solidaritat, carreres i mercats, cuines comunitàries i fins i tot un projecte per a 

experimentar amb el multilingüisme).  

Es promouen també l’existència de l’Oficina Jove als instituts, que busquen dinamitzacions 

de diverses temàtiques (sexualitat, bullling, drogues, violència masclista, imatge corporal i 

orientació educativa) adreçades a tot l’alumnat.  

Finalment, apuntar que per a la majoria de les persones que han participat en l’enquesta 

pública, la diversitat està preeminentment relacionada amb l’origen i la nacionalitat. Altres 

factors com la cultura, l’edat, l’orientació sexual, les discapacitats i la religió també s’apunten 

com a fonts de diversitat. Per altra banda, la majoria de les persones participants, un 59%, no 

consideren que la diversitat sociocultural de la ciutat estigui prou reflectida en el relat de la 

ciutat, davant del 20,5% que considera que és suficient o un notable 20,5% que bé no ho sap 

o prefereix no contestar. 

Figura 13. La diversitat sociocultural queda suficientment reflectida en el relat de la 

ciutat (en percentatge) 

 
Font: Enquesta Pla Intercultural, 2021 

 
20 Per citar algunes accions: compta contes sobre la població gitana; el rap "convivència", un joc per a trencar els 

prejudicis entorn de la pobresa, acció per a combatre l'assetjament escolar promovent l'empatia, etc. 

NO, 54

Sí, 23

NS/NC, 23

https://www.youtube.com/watch?v=bT9Rkd5a7zU
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d. Interacció positiva 

La interculturalitat posa l’accent en la importància que es generin espais i oportunitats per a 

la creació de vincles i relacions en condició d’igualtat entre persones de diferents perfils i 

orígens socioculturals. Aquesta interacció facilita que es reconeguin objectius, interessos i 

elements comuns, que es trenquin estereotips i prejudicis, que s’aprofitin les oportunitats de 

la diversitat i que es promogui la cohesió i sentits de pertinença compartida. Però la interacció 

per si sola no garanteix que s’assoleixin aquests objectius i per això també és important 

promoure el diàleg intercultural.  

No existeix una concentració de població estrangera en cap dels districtes de la ciutat: el 

Districte I té un valor menor amb 7,69%, mentre que el Districte VI té 19,34% el VII 

15,19% i el II 14,38%, ningú sobrepassa el 20%. Els sectors de la ciutat amb un major 

pes de població estrangera són els de Can Puiggener i Togores, amb un 28,6% del total 

de la població. Tenint en compte la nacionalitat, hi ha un percentatge significatiu de 

població d’origen marroquí a Can Puiggener i Togores, amb un 48,9% del total 

d’estrangers en el sector, i els sectors de La Serra i Est, amb un 41,6% del total 

d’estrangers del sector.  

● Vida als barris: equipaments de proximitat, intervenció comunitària i 

desenvolupament local 

Existeix una distribució territorial dels equipaments públics que permet un accés pròxim 

i descentralitzat a diferents equipaments i activitats generant espais d'interacció i convivència. 

Entre ells es troben les biblioteques, els centres cívics, les instal·lacions esportives, els parcs 

i les zones d'esbarjo. Aquests equipaments de proximitat juguen un rol rellevant en la 

transversalització de la perspectiva intercultural. En concret, la biblioteca és un espai públic 

amb un gran impacte en el conjunt de la ciutadania. Del total de 92.758 usuaris registrats a 

les biblioteques de Sabadell (2020) 15.313 (o el 17%) són de nacionalitat estrangera. 

Des del Programa d’Intervenció Comunitària i Associacionisme es desenvolupen una sèrie 

de projectes comunitaris amb els objectius de facilitar i reforçar els vincles entre les 

persones que configuren la comunitat, fer xarxa i fer barri amb la finalitat de transformar 

l’entorn. Actualment, Sabadell està treballant en 4 projectes a 9 barris. 

El projecte Som Torre-Romeu, iniciat el 2017, té per objectiu millorar la cohesió entre la xarxa 

associativa del barri buscant de manera expressa la diversitat a tots els nivells (cultural, edat, 

econòmic, etc.). S’organitza a través d’un espai de treball comunitari, la Plenària, i un espai 

de treball tècnic, la Xarxa de professionals del barri. En el marc del projecte s’ha enfortit la 

col·laboració amb les dues xarxes veïnals de suport del barri, que durant el confinament van 

dur a terme tasques d’ajuda com el repartiment de mascaretes, recollides d’aliments o 

compres a famílies confinades. El projecte també compta amb un curs de millora de les 

competències adreçat a joves amb dificultats i en situació de vulnerabilitat “Joves de la Serra”. 

El segon projecte es desenvolupa als barris del districte 6 (Espronceda, Campoamor, les 

Termes i la Creu de Barberà). Es troba en una fase de consolidació i s’orienta a connectar 
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agents, recursos i projectes i enfortir els espais comunitaris com la Taula de Salut 

comunitària del SUD i l’espai 6 a la Xarxa.  

Per últim, trobem els projectes comunitaris a la zona nord. D’una banda, es dóna suport 

econòmic i tècnic al projecte ‘Codis’, en funcionament des de 2017 i gestionat per la 

Fundació MAIN. El projecte està orientat a treballar la convivència i la cohesió social. Es 

vertebra al voltant de la Taula de Projectes Socials, configurada per entitats de la zona nord 

i desenvolupa el projecte Cercles (orientat a vincular i augmentar la participació del jovent en 

la vida comunitària del seu entorn) amb alumnes de l’Institut Junqueres. D’altra banda, s’està 

treballant en la configuració d’una xarxa de professionals als barris de Sant Julià, la 

Planada, Can Deu i Torrent del Capellà. 

El projecte A- Porta de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya es 

desenvolupa gràcies al suport de l’ajuntament de Sabadell i la col·laboració de la Federació 

d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS). En setembre de 200 va començar el projecte 

al barri de Can Puiggener. Amb el lema “Habitar, conviure, viure” es busca millorar la qualitat 

de vida del veïnat. Durant quatre mesos, un grup de vuit persones referents i conegudes al 

barri (anomenades picaportes), de diferents orígens i ètnies, visiten les llars del barri per 

acostar els serveis al veïnat i conèixer de primera mà quina és la realitat i les necessitats 

personals dels veïns i veïnes. Durant la visita orienten i donen suport en temes socials, 

energètics, residencials i de civisme i convivència. 

La ciutat promou la interacció entre els diversos veïns i veïnes a través de diferents accions 

dirigides a establir vincles i llaços de convivència. Per exemple, la "gran festa" dels barris, els 

concursos esportius, les activitats a les biblioteques públiques i els centres cívics. La 

iniciativa Mescla't21 és un bon exemple de foment de la interacció. L'activitat s'ha consolidat 

com espai de mostra de la diversitat de la ciutat, així com aparador de les entitats i les 

diferents taules d’entitats (Gènere, Feminisme i LGBTI, Nova Ciutadania, Creences i 

Conviccions, Poble Gitano, Entitats de Joventut, Consell de Solidaritat i Cooperació, 

Plataforma Ciutadana de suport a les persones migrades i refugiades a Sabadell).  

 

 
21 Mescla't és una festivitat d'un dia per a celebrar la diversitat de la ciutat, fomentant la inclusió social i els drets 

humans. El programa d'aquest dia inclou diferents activitats en l'espai públic: concerts, música tradicional, diversos 
tallers, seminaris, exposicions fotogràfiques, etc. En 2019 es va celebrar la 6a edició. Encara que està liderada 
per l’ajuntament, es dissenya i desenvolupa amb les organitzacions que formen part de les diferents comissions 
del Departament de Drets Civils i Gènere. L'impacte de l'acció se sotmet a un procés d'avaluació per part de la 
comissió organitzadora i els professionals de l'ajuntament. Programa Mescla’t 2019  

http://web.sabadell.cat/agenda-cooperacio/destaquem-cooperacio/37368-el-mescla-t-celebra-el-5-d-octubre-la-5-edicio-reivindicant-els-valors-de-diversitat-i-convivencia-davant-qualsevol-tipus-de-discriminacio
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Igualment, la ciutat treballa per la creació de vincles entre dones amb programes com ‘Espai 

Dones’22 o ‘Cosir els nostres drets’23.  

Sabadell és una ciutat amb un ric teixit comercial, que pot enfortir-se amb l’interès creixent 

pel comerç de proximitat. Des de l’ajuntament, es potencien les activitats comercials al carrer 

als diferents barris de la ciutat, donant suport a les trobades i convivència lúdica entre la 

població, i s’organitzen diferents mercats de barri que també busquen afavorir la convivència. 

Des d’Economia Social i Solidària, per altra banda, també es dóna suport tècnic i de 

coordinació a Vàlua, la plataforma del Tercer Sector Social de Sabadell, que aglutina 

entitats que atenen a col·lectius en situació de vulnerabilitat molt diversos: persones 

nouvingudes o membres d’ètnies minoritàries, persones en risc d’exclusió per causes 

econòmiques, persones amb diversitat funcional, membres de col·lectius LGTBI, entre 

d’altres.  

L’Ajuntament ha apostat també per generar espais i oportunitats per a la creació de vincles i 

relacions amb les persones refugiades. En aquest sentit, Sabadell fa costat a l'organització 

Refugees Welcome en el seu projecte de posar en contacte als refugiats amb persones de 

Sabadell que vulguin compartir la seva llar en condicions d'igualtat i respecte mutu. També 

ofereixen a la ciutadania de la ciutat altres possibilitats de col·laboració a través del 

voluntariat. Amb el seu projecte, aquesta organització vol fer un pas més en la implicació de 

la ciutadania en l'acollida de les persones desplaçades. 

Per últim, dins del projecte de “Formació per a Tothom”, existeix el programa Treball als barris, 

que busca donar suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social.  

● La participació amb perspectiva intercultural 

Pel que fa a la participació política de les persones d’orígens diversos, l’ajuntament compta 

amb algunes eines per promoure-la. És el cas de la ja mencionada Taula d’Acollida24, un 

òrgan consultiu que inclou diferents associacions i organitzacions que representen a la 

ciutadania nouvinguda. En aquest espai es discuteixen temes relacionats amb els drets i 

deures de la ciutadania o les dificultats legals que troben les persones nouvingudes. A 

continuació, les propostes es transfereixen a altres organismes polítics, judicials i socials. Al 

mateix temps, aquest espai permet elaborar propostes d'activitats col·lectives i obertes a tota 

la ciutadania, per fer valdre i fer visibles els diversos grups culturals que conviuen a la ciutat 

i facilitar l'intercanvi, potenciar el respecte i el coneixement. 

 
22 El programa ofereix espais d'aprenentatge relacional situats en quatre punts de la ciutat (Sabadell nord, 

Sabadell sud, Ca Puiggener i Torre-romeu i diferents activitats centrades en temes relacionats amb la salut física 
i mental de les participants (coneixement del medi ambient, salut femenina, creixement personal, drets de la dona, 
violència sexista).  
23 El punt de partida d'aquesta iniciativa va ser la reflexió sobre la Declaració Universal dels Drets Humans i les 

dones de Sabadell s'han reunit per a compartir les seves experiències i cosir-les. Per això, cada obra va 
acompanyada d'un article d'aquesta legislació fonamental dels drets de les persones. Els tallers tenen lloc en els 
centres cívics, i s'anima a les dones a compartir les seves històries amb altres dones del barri. Les obres es van 
exhibir en el centre cívic on es van realitzar els tallers. 
24 Abans Taula de Nova Ciutadania 

https://vaporllonch.cat/economia-social-i-solidaria/plataforma-valua
https://www.vaporllonch.cat/calmolins/formacio-presencial-2017/formacio-per-a-tothom/treball-als-barris
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Un altre espai participatiu és la Taula del Poble Gitano, que, entre les seves funcions, fa el 

seguiment dels programes que es desenvolupen relacionats amb temes d'interès per a la 

població gitana de Sabadell. En formen part les associacions gitanes de la ciutat i 

representants significatius en la presa de decisió dels àmbits d'actuació com són: Comerç, 

Salut, Espai Públic o Educació. També es fan trobades extraordinàries de treball per temes 

específics. 

Els mecanismes de promoció de la participació es concentren principalment en la 

definició i el disseny de l’espai públic. No obstant això, la ciutat no pot fer seguiment dels 

perfils diversos d’aquesta participació. El disseny d'una nova infraestructura o servei local es 

realitza a través de la plataforma 'Decidim Sabadell'25. Com a exemple, es va organitzar un 

procés participatiu per a la configuració de l'antic espai Vapor Cusidó, ateses les 

reivindicacions veïnals i tenint en compte totes les visions existents. Un altre procés 

comunitari impulsat per l’ajuntament és el "Som Torre-Romeu"26 amb l'objectiu que residents, 

associacions i professionals treballin conjuntament per a planificar accions i projectes que 

millorin la vida del barri. Cal destacar que els projectes que promouen processos comunitaris 

faciliten la creació de vincles interculturals al territori, perquè promouen el coneixement i 

reconeixement mutu entre veïns i veïnes de diferents cultures, entitats i serveis. 

● La mediació com a recurs per una millor convivència 

La interacció no està exempta de complexitats i possibles conflictes que deuen abordar-se de 

manera proactiva. El Programa de Drets Civils i Acollida compta amb un sistema de mediació 

intercultural, un recurs pont per facilitar la comprensió entre professionals i persones usuàries 

de diferents orígens i cultures. El servei de mediació és de caràcter universal i, per tant, els 

conflictes amb component cultural es treballen com a conflictes de convivència, sense 

etiquetar inicialment ni vincular el conflicte a la diversitat cultural.  

La mediació i dinamització intercultural està a càrrec de tres professionals de l’ajuntament: 

un perfil que treballa amb persones magrebines, un altre amb persones subsaharianes i el 

tercer amb persones gitanes. El servei s'ofereix als professionals dels diferents serveis 

municipals (serveis socials, educació, promoció econòmica, habitatge, etc.) així com a les 

institucions supramunicipals (hospital, ambulatoris, etc.) i a les entitats i associacions que ho 

requereixin. A més, les mediadores presten acompanyament, sempre que és necessari, als 

diferents serveis externs (seguretat social, fiscalitat, tribunals, etc.). El servei de mediació es 

vehicula des del programa d’Acollida.  

En 2019, hi ha hagut un increment de les demandes relacionades amb nens i nenes 

absentistes i alguns conflictes de convivència a les escoles, especialment a la zona nord. 

 
25 La Plataforma Decidim Sabadell és la plataforma de participació digital de la ciutat. Es va posar en funcionament 

en 2017 i avui compta amb més de 10.000 participants inscrits, 71 propostes presentades i 38 efectivament 
aprovades. La plataforma compta amb propostes d'espai públic, un pressupost participatiu i el programa 
"Construint la Ciutat", que compta amb un milió d'euros de pressupost per a ser assignat a les iniciatives o 
propostes seleccionades. 
26 S'ha realitzat un diagnòstic per a determinar els aspectes de millora i s'han prioritzat dues àrees. A partir d'aquí, 

es van constituir tres grups de treball comunitaris: "Implicació i participació"; "Enfortiment de la comunitat 
educativa"; "Xarxa de professionals de Torre-Romeu". En cadascun d'aquests quadres s'han definit objectius i 
propostes d'actuació. 
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L’augment de la conflictivitat als centres impedeixen treballar més des de la vessant 

preventiva, però es valora positivament la consolidació de la figura de la persona mediadora 

com una referència coneguda i reconeguda pels diferents professionals. 

A banda, l’ajuntament compta amb un servei de mediació comunitària que treballa els 

conflictes entre veïns i veïnes i de mediació d’habitatge, que treballa en comunitats de 

propietaris (però també en desnonaments, ocupacions, etc.).  

● Facilitar la interacció per evitar la segregació en l’àmbit educatiu 

L’àmbit educatiu s’enfronta a reptes com el fracàs i la segregació escolar, reptes que suposen 

una barrera a la interacció en igualtat entre alumnes de diversos perfils.  

A Sabadell, en el curs escolar 2018-2019, en educació primària, hi havia un total de 14,5% 

d'estudiants estrangers distribuïts en els diferents tipus de centres educatius: a primària, 

els centres escolars públics tenen un percentatge d’alumnat estranger d’un 20,4%, diferent 

del 5% de les escoles concertades. Aquesta distribució és similar en secundària, on hi ha 

un 14,3% d’alumnat estranger als centres públics i un 5,2% en els centres concertats. A 

batxillerat, es distribueix amb un 12,3% en centres públics i un 8,2% en centres concertats. 

Per altra banda, als cicles de formació mitjana la diferència és d’un 15,2% als centres 

públics en relació amb el 3,5% en centres concertats, i als cicles superiors és d'un 10% en 

centres públics i un 3,5% d’alumnat estranger en centres concertats. 

Malgrat que no existeix una política específica per a augmentar la interacció als centres 

educatius, la ciutat treballa juntament amb la Comissió d'Educació per tractar d'evitar la 

segregació, distribuint de forma més equitativa als estudiants amb necessitats especials. 

L’Ajuntament ha pres accions contra la segregació, malgrat que no sempre funcionin amb 

l’èxit esperat.  

Entre els programes en aquest àmbit destaquen el programa MUS-e27 que promou la 

interacció i la cohesió social a través de les arts i el projecte impulsat des dels 

departaments d'Educació, Acció Social i Drets Civils enfocat a la reducció de l'absentisme en 

dues zones concretes de la ciutat (Zona Sud i Torre-Romeu). L'objectiu és enfortir els vincles 

amb les famílies, amb els mestres i amb els i les altres professionals, en un treball enfocat a 

P5 i a 1r de Primària que compta amb la tasca de la mediadora per afavorir aquests vincles.  

Cal mencionar que l’ajuntament compta amb un Consell dels Infants i Adolescents, que 

busca empoderar la participació de la ciutadania més jove a la ciutat. El reglament del Consell 

remarca que el mateix promourà la diversitat cultural, ètnica i funcional.  

 
27 175 alumnes de diferents edats de l'Escola Joan Maragall (Sabadell) han participat en els tallers, sessions de 

dansa i teatre, impartits per artistes en actiu amb alta formació artística i experiència pedagògica. El MUS-E és 
una iniciativa de la Fundació Yehudi Menuhin amb el suport de diferents entitats i institucions. A Sabadell compta 
amb la col·laboració de l’ajuntament. A més dels tallers, l'Escola i alguns dels seus alumnes han participat en la 
trobada intercentres MUS-E, celebrat a Barcelona. Durant la trobada, cada grup d'alumnes va mostrar el treball 
realitzat durant el curs a través d'espectacles de dansa, música i teatre. Tot això sota el lema comú de "Llocs de 
trobada". El projecte també ha arribat a altres membres de la comunitat educativa com a professors i famílies. 

https://web.sabadell.cat/actualitat/notis/item/l-escola-joan-maragall-participa-un-any-mes-al-programa-mus-e-per-apropar-la-formacio-artistica-a-l-alumnat-i-afavorir-la-cohesio
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● Cultura, lleure i esports: eines per una interacció positiva 

El lleure i l’esport són clau per a la inclusió social, el lliure exercici dels drets humans i el 

desenvolupament de la identitat col·lectiva i individual. Són eines potents de cohesió, de 

transmissió de valors, de treball emocional i a la vegada, és una pràctica beneficiosa per a la 

salut.  

En matèria cultural, cal destacar que l’accés als Museus Municipals és gratuït, el que permet 

un accés universal de la ciutadania. La programació té en compte la diversitat d’interessos de 

tot tipus de públic, i presta especial atenció als grups escolars.  

L’Ajuntament també promou el projecte Espais Joves, que aglutinen diversos col·lectius 

joves en un mateix espai realitzant activitats conjuntes. Les assessories (espais d’atenció 

personalitzada individual o grupal) de temàtiques diverses) permeten una adaptació personal. 

Des del departament de Joventut es treballa la comunicació, especialment a xarxes socials, 

per arribar a tothom, i fer-ho amb una mirada intercultural que permeti a les persones més 

joves ser motors de canvis i transformacions socials. Una altra iniciativa és el projecte de 

referents d’ocupació juvenil, que busca proporcionar atenció individualitzada en la recerca de 

feina.  

En relació amb la programació esportiva, aquesta està pensada per ser accessible a tota la 

ciutadania, sigui a través dels equipaments i serveis municipals o de les entitats. Existeixen 

ajudes i beques per a famílies en situació de vulnerabilitat, i les actuacions sempre busquen 

fer valdre la cohesió, la diversitat i el treball en equip. En l’esport escolar, més de  13.000 

alumnes participen en la iniciació esportiva, els grups de primer de primària participen en els 

cursos gratuïts de natació. Pel que fa a les activitats de lleure esportiu, durant 3 anys 

l’ajuntament ha donat suport a l’equip de futbol en col·laboració amb l’Associació Esportiva 

Can Deu. Enfortir les accions destinades a joves, i especialment a nenes i dones, segueix 

sent una prioritat per l’àrea. 

Cal recordar l’existència del ja mencionat programa Ciutat i Escola, una iniciativa que busca 

vincular les escoles i instituts amb l’entorn, i posa a l’abast dels centres educatius de la ciutat 

els recursos que ofereix el municipi (empreses, entitats i institucions) per ampliar les 

oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat en horari lectiu. A través del Catàleg d’activitats del 

Programa, la Regidoria d’Educació ofereix a les escoles i instituts-tallers, visites i activitats de 

tota mena: científic-tecnològiques, artístiques, d’educació en valors, d’educació per al 

consum, de salut, d’història i patrimoni, d’orientació a l’emprenedoria, etc. Per tal de garantir 

l’equitat es llença de manera paral·lela una convocatòria d’ajuts als centres, que són els qui 

determinen la destinació dels recursos: costejant la participació d’alumnat amb majors 

dificultats econòmiques, finançant les activitats que considerin prioritàries o sufragant la 

despesa de transport. A través de la col·laboració amb altres entitats, també s’organitzen un 

nombre limitat d’activitats gratuïtes a les quals tenen prioritat d’accés els centres de les zones 

desfavorides. 
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Un altre dels projectes de lleure a la ciutat està destinat al col·lectiu de joves gitanos i gitanes 

‘Lleure actiu gitano’. Després de set anys, el 2019 es va fer una reflexió al voltant del 

programa amb l’Estudi de Joventut Gitana i Lleure a la Ciutat de Sabadell i reunions amb la 

Fundació Secretariat Gitano i la Fundació Idea. Com a resultat, un nou projecte va començar 

l’any 2019 amb un pla de treball previst fins a 2024. Al mateix 2019 es va contractar a una 

persona per fer funcions d’integració social, per ajudar a implementar les línies del projecte 

per barris. Aquesta figura també s'ha unit a les taules participatives presents als barris i 

treballa de forma coordinada amb altres agents (persones dinamitzadores a l’Espai Jove, 

professionals tècnics i educatius, etc.). Algunes de les actuacions han estat centrades a 

facilitar la incorporació de les persones joves als cursos de monitoratge de lleure, on puguin 

ser referents per altres joves gitanos/nes. 

Finalment, cal assenyalar que només la meitat de les persones participants en l’enquesta 

pública coneixen alguna de les iniciatives municipals per promoure la convivència a la ciutat. 

Entenent que bona part de la ciutadania que ha respost està interessada, com a mínim, en 

reflexionar i opinar sobre temes de convivència, que gairebé la meitat no coneguin cap 

iniciativa municipal és una dada a tenir en compte. Entre les activitats més conegudes, es 

troben els festivals i festes populars com la celebració del Mescla't o Festa de la Diversitat. 

També destaquen programes i projectes com A-Porta, Paisatge Transversal, el programa de 

parelles lingüístiques, i la figura de la mediació que existeixen en diferents àmbits de la ciutat.  

Encara hi ha més desconeixement (62%) sobre les iniciatives que fan valdre el reconeixement 

i el respecte a la diversitat de la ciutat. Les iniciatives més conegudes són, a més de les 

mencionades amb anterioritat, els programes de mentoria per a persones migrants, l’espai 

del Telecooperatiu, la festa africana de Sabadell, les trobades interreligioses, el projecte 

Magnet o la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano per mencionar-ne algunes.
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De manera resumida, el quadre següent vol recollir les fortaleses i espais de millora que s’han identificat en el procés de d iagnòstic, i han de 

servir per construir les bases del Pla Sabadell Intercultural. Cal, a més, fer-ho en un context nou, fruit dels efectes encara poc coneguts de la 

pandèmia de la COVID-19, però que ja han evidenciat un increment de les vulnerabilitats socioeconòmiques. Per altra banda, també l’aparició 

de partits d’extrema dreta a les institucions, així com un increment dels discursos d’odi, configuren un nou  context que el Pla Sabadell 

Intercultural haurà de tenir en compte. 

 

Fortaleses Espais de millora 

▪ Experiència d’intervenció específica en casos de vulnerabilitat 

(abandonament escolar, protecció contra la MGF). 

▪ Àmbit laboral: programes especialitzats i convenis de col·laboració amb 

entitats per a col·lectius vulnerables.  

▪ Xarxa social d’acollida i mediació organitzada a través d’ SCAI. 

▪ Pla de Gènere i LGTBI amb perspectiva interseccional i intercultural.  

▪ Treball en salut comunitària 

▪ Treball des de l’àmbit educatiu per promoure la igualtat, el reconeixement de 

la diversitat i la interacció positiva. Pla per l’equitat i l’èxit educatiu. 

Intervencions en abandonament escolar, tarifació social, beques per material 

escolar i menjador. Beques Impulsa i activitats d’orientació. 

▪ Transició energètica com a oportunitat per reformular la ciutat però també 

ajudar a col·lectius especialment vulnerables. 

▪ El servei d’acollida ha acabat derivant, especialment dins de la mateixa 

administració local, en un servei d’atenció integral a les persones 

immigrades, quan aquest no és el seu objectiu. 

▪ Enfortir el circuit d’acollida: assessoria jurídica (SCAI) 

▪ Els centres escolars públics, el percentatge d'estudiants estrangers és molt 

més elevat que a les escoles concertades. 

▪ Increment de la taxa d’atur entre les persones estrangeres. 

▪ Manca d’eines per facilitar la informació i poder arribar més àmpliament a 

la ciutadania. 

▪ Confusió amb xenofòbia, racisme o rumors. Acció reactiva  

▪ Adaptació de la intervenció social al domicili 

▪ Prejudici de les persones nouvingudes. 
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▪ Atenció a les víctimes de discriminació a través de l’Oficina de Drets Civils i 

de la Comissió de la Convivència. 

▪ Programació cultural amb perspectiva intercultural (Festa Major, Museus). 

▪ Premi a la promoció de valors que sustenten la convivència: Premi Àlex 

Seglers. 

▪ Activitats de sensibilització (benestar animal, drets humans a les escoles, 

memòria històrica, Poble Gitano, etc.) 

▪ Concessió de subvencions per a campanyes de sensibilització i participació. 

▪ Plans educatius d’entorn. Propostes educatives educació en valors. Programa 

Ciutat i Escola, casals d’estiu i activitats extraescolars diverses. 

▪ Procés de visualització de la riquesa de creences espirituals, religioses o 

filosòfiques. Taula de Creences religioses. 

▪ Formació lingüística en llengües estrangeres o minoritàries. 

▪ No existeix concentració de persones estrangeres en cap dels districtes. 

▪ Els equipaments de proximitats com a espais de relació i interacció. Important 

paper de les biblioteques i els Espais Joves. 

▪ No discriminació en les polítiques que afecten a espai públic i als serveis 

públics. 

▪ Adequació dels serveis funeraris. 

▪ En determinades àrees, no hi ha segregació, però tampoc hi ha interacció. 

▪ Moltes festivitats no es troben integrades en el programa festiu de la ciutat 

ni es gestionen des de l’àrea de Cultura.  

▪ La perspectiva intercultural no està plenament incorporada en el disseny 

de les accions culturals a la ciutat (equipaments de proximitat i grans 

equipaments culturals).  

▪ Premis de la ciutat: la presència de persones i associacions d’origen 

cultural divers és mínima. 

▪ Clàusules socials en els criteris tècnics d'adjudicació. 

▪ Promoció de la participació política de persones estrangeres amb dret a 

vot (inscripcions cens electoral). 

▪ Mecanismes de promoció de la participació de persones d’orígens 

socioculturals diversos. 

▪ Ocupacions d’espai públic. 

▪ Nous espais i noves veus (promoure associacionisme divers o diversificar 

associacionisme). 

▪ Els canvis de mandat impliquen, a vegades, canvis en la estructures dels 

programes. 
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▪ Espais de participació ciutadana: Taula de creences i conviccions, Comissió 

de la convivència, Taula de benestar animal, Consell dels Infants i 

Adolescents, Consell de Cooperació. 

▪ Mediació intercultural més enllà del servei d’acollida. 

▪ Important trajectòria amb la mediació intercultural del poble gitano i mediació 

amb departament d’educació, serveis socials i habitatge.  

▪ Teixit comercial ric, participatiu i amb accions que promouen la interacció i la 

participació de la ciutadania.  

▪ Treball conjunt amb la Comissió d'Educació per tractar d'evitar la segregació, 

distribuint de forma més equitativa als estudiants amb necessitats especials 

▪ Espais per a la creació de vincles i relacions amb les persones refugiades 

(Refugees Welcome) 

▪ Processos participatius en el disseny de l’espai públic. 

▪ Propostes esportives obertes a la ciutadania, amb especial atenció als grups 

més vulnerables i a la gent jove. 

▪ Continuïtat dels programes malgrat els canvis polítics. 

▪ Equips compromesos i preparats 

▪ Comunicació institucional compromesa amb el discurs de la diversitat, la 

igualtat de gènere i la lluita contra les mirades estigmatitzades, estereotipades 

o paternalistes de les diferents realitats de la ciutat. 

▪ Les institucions i diferents espais de la ciutat no reflecteixen la diversitat de 

la població resident a la ciutat. 

▪ Eines limitades de transversalitat: projectes transversals 

▪ Prejudicis d’alguna part del personal tècnic municipals en relació amb la 

població d’ètnia gitana i les persones nouvingudes. 

▪ La narrativa de ciutat sobre la diversitat i la interculturalitat no està 

consolidada. No hi ha projecte comú intercultural de ciutat. 

▪ Mitjans locals: no existeix una estratègia global de comunicació que tingui 

com a objectiu reflectir la diversitat de la ciutat i millorar la visibilitat i la 

imatge de les persones d’origen migrant i/o les minories en aquests. 

▪ Estratègia Antirumors. 
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▪ Treball més enllà de les entitats organitzades. 

▪ Treball en Xarxa: ICC, RECI, Xarxa municipis LGTBI, etc. 

▪ Accés al catàleg de formació de la Diputació de Barcelona que inclou diversos 

cursos en l’àmbit de la interculturalitat + formacions ad hoc ajustades a les 

necessitats locals. 

▪ Societat civil forta i organitzada (democràtica i amb força, també en temps de 

crisi). 
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3. La interculturalitat com aposta per la 

convivència  

En les societats democràtiques, conviure en la diversitat és una realitat que reflecteix un 

procés progressiu d’adquisició de drets per part de tota la ciutadania. Realitats que no sempre 

s’han tingut en compte són, avui, realitats que la societat democràtica ha de defensar i 

protegir. En les societats democràtiques, respectar la pluralitat no és només un element de 

desenvolupament i estabilitat, sinó també una qüestió de legalitat, principis i valors 

rectors. Per garantir la cohesió social s’ha d’assumir l’existència de diferències, però també 

el compromís que les mateixes no degeneren en desigualtats. 

Des del principi dels 2000, el diàleg intercultural ha estat present en les agendes de treball 

d’institucions internacionals com UNESCO o la pròpia Unió Europea. De fet, l’any 2008 va ser 

l’any europeu del diàleg intercultural, per posar en valor que en el context actual, les societats 

són cada vegada més multiculturals, més diverses i plurals en nombre de llengües, religions, 

antecedents ètnics i culturals, entre d’altres. L’aposta pel diàleg intercultural volia servir per 

allunyar-se d’altres models com l’assimilacionisme o el multiculturalisme, que generen 

societats on no es tenen prou en compte les identitats múltiples de les persones, o on les 

persones amb realitats diferents tendeixen a coexistir sense interactuar. La interculturalitat 

abraça la idea d’un intercanvi fructífer entre persones de diferents bagatges i realitats, que 

conjuntament sumen per enriquir la societat compartida i cohesionada que es desitja.  

L’any 2015, el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va aprovar una recomanació sobre 

la integració intercultural, que requeria als Estats Membres que difonguessin el model 

intercultural i les eines desenvolupades en el marc d’Intercultural Cities a les autoritats locals 

i regionals dels seus territoris, a la vegada que els recomanava tenir en compte el model 

d’integració intercultural a l’hora de desenvolupar i revisar polítiques nacionals d’integració de 

les persones migrants. Tal com assenyala el Comitè de Ministres, l’enfocament d’integració 

intercultural es basa en els instruments i normes en matèria de diversitat cultural que ha anat 

desenvolupant el Consell d’Europa, especialment en àmbits com la protecció de les cultures 

minoritàries, la competència intercultural, el multilingüisme, l’educació intercultural, la lluita 

contra el racisme i la xenofòbia, el paper dels mitjans de comunicació en el foment d’una 

cultura de la tolerància i la interacció entre les persones migrants i les societats receptores. 

La perspectiva intercultural sorgeix com a resposta a determinades distorsions en els 

anomenats models 'tradicionals' d'integració. Aquesta perspectiva busca identificar-ne les 

deficiències i fortaleses, per proposar noves respostes als reptes que es plantegen en 

societats cada vegada més diverses i complexes, i on els principis democràtics tenen un 

paper cabdal. 

Per entendre millor algunes diferències respecte a altres models, es pot apuntar que la 

perspectiva intercultural recull del model assimilacionista la idea clau d’igualtat, reforçant la 

idea que les persones, com a titulars de drets, han de poder gaudir de les mateixes opcions i 

oportunitats. Alhora, del model multiculturalista es recull la idea que les societats són diverses, 

i que aquesta diversitat cal fer-la visible i reconèixer-la com un element constitutiu de les 
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societats actuals. La perspectiva intercultural, però, afegeix el valor de la interacció positiva 

com a instrument clau per construir comunitat i enfortir la cohesió social, per fer valdre allò 

que ens uneix com a ciutadania per sobre d’allò que ens diferencia. Per reforçar, per tant, la 

convivència en un marc de respecte, d’igualtat i de pluralitat. 

Figura 14. La matriu de la integració (i la inclusió) 

 Drets 

econòmics 

Drets civils 

i socials 
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 Font: ICC – Consell d’Europa 

La perspectiva intercultural que promou el projecte Intercultural Cities del Consell d’Europa 

aposta per articular una resposta d’acció pública que, sota els principis clau d’igualtat, 

reconeixement de la diversitat i interacció positiva, desenvolupi instruments i accions que 

facilitin la consecució dels objectius de cohesió social, igualtat en la diversitat i 

desenvolupament local. El programa Intercultural Cities del Consell d’Europa porta més d’una 

dècada treballant per traslladar els principis i conceptes interculturals a la pràctica de les 

polítiques públiques i de les estratègies d’actuació que s’emprenen des del món local. 
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3.1. Els principis de la interculturalitat 

Per sintetitzar la interculturalitat de manera que es pugui entendre i comunicar de manera 

eficaç, s’ha consolidat el denominat “el triangle intercultural”, que defineix aquesta perspectiva 

a partir de tres principis clau. 

Igualtat. Des de la perspectiva intercultural, el concepte d’igualtat s’entén com un compromís 

bàsic per promoure la igualtat de drets, deures i oportunitats, en el marc d’un concepte inclusiu 

de “ciutadania resident”. Això implica polítiques actives contra la discriminació i, en general, 

per trencar les barreres que poden dificultar la mobilitat i l’ascensor social per motius 

relacionats amb la diversitat sociocultural. 

Reconeixement de la diversitat. Considerar la diversitat com un element estructural de la 

societat, visibilitzant-la i reconeixent-la és clau en l’enfocament intercultural. La diversitat és 

una realitat en les nostres societats, i alhora, es pot entendre com una oportunitat, sense 

obviar les complexitats que la convivència en la diversitat genera. Entendre la diversitat com 

un factor de desenvolupament i d’avantatge positiu s’esdevé un repte necessari. Alhora, tot 

assumint les diferències, cal treballar per fer valdre els elements comuns i les semblances 

que uneixen al conjunt de la ciutadania. 

Interacció positiva. El principi més innovador de la perspectiva intercultural és posar èmfasi 

a la importància de facilitar el contacte, les relacions interpersonals i la interacció positiva 

entre ciutadans/es de perfils i orígens socioculturals diversos. L’aposta per la interacció entre 

persones com a contraposició a la segregació i la mera coexistència entre diferents realitats 

diferents és un element substantiu del model intercultural. La interacció s’entén com una 

necessitat intrínseca de la convivència, que fomenta el coneixement i reconeixement mutu i 

també com el procés pel qual es redueix els prejudicis i es permet reconèixer les similituds, 

generar un sentit de pertinència compartida. 

Figura 15. Els principis de la interculturalitat 
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Els tres eixos bàsics que sustenten la perspectiva intercultural adquireixen més força quan es 

parla de la població que comparteix un territori, com pot ser una ciutat. La ciutadania cívica 

suposa formar part d’una comunitat organitzada a través d’institucions representatives, però 

també suposa parlar de veïnatge, de compromís cívic amb la comunitat i amb tot allò que 

uneix a les persones residents en un territori. Aquesta concepció de ciutadania és, per 

definició, oberta i respectuosa, i amb una clara vinculació al territori que és comú. Per 

construir aquesta ciutadania implicada, cal apostar per la ciutat intercultural que promou el 

Pla Sabadell Intercultural. 
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4. Principis orientadors del Pla  

El desenvolupament del Pla Sabadell Intercultural es regeix per uns principis orientadors que 

busquen dotar-lo de coherència i eficiència en les seves accions, facilitant que s’assoleixin 

els objectius establerts en el mateix, alhora que es respecten i s’apliquen els principis de la 

interculturalitat. Els criteris busquen facilitar i avançar en el treball compartit, i apel·len a l ’acció 

de l’administració, però també dels principals agents socials que participen en aquest Pla. 

L'objectiu d'aquests és fomentar que es construeixi com una ciutat intercultural que aposti per 

la cohesió social, que fomenti la interacció positiva entre la ciutadania i es reconegui diversa 

en la seva composició i actuacions. 

 

Coherència d’acció. Per desenvolupar el Pla Sabadell Intercultural és imprescindible 

planificar, intervenir, desenvolupar i avaluar d'una manera eficient i eficaç, que garanteixi la 

qualitat de les intervencions i la consecució dels objectius establerts. La coherència d'acció 

és la forma d'actuar des de la cosa pública per garantir que la perspectiva intercultural es 

desenvolupi, impacti i impregni en tots els espais d'intervenció, garantint els principis 

interculturals de la igualtat, reconeixement de la diversitat i interacció positiva. També suposa 

articular espais de trobada i treball compartit amb altres administracions, així com amb actors 

claus de la societat civil. 

Drets Humans. La perspectiva intercultural està fonamentada en l’enfocament basat en els 

drets humans (EBDH) que promou Nacions Unides, que constitueix en si mateix un marc 

conceptual i d’acció pel desenvolupament humà. Seguint aquest enfocament, les polítiques, 

les accions i els plans d’actuació pública han d’estar construïts seguint el sistema de drets, i 

els seus corresponents deures, que estableix el dret internacional. L'aplicació d'aquest 

enfocament en les polítiques, plans, programes i serveis municipals exigeix una alineació amb 

els estàndards de drets humans, igualtat i no discriminació. 

Transversalitat. Cal entendre la interculturalitat com una perspectiva que aplica i implica a 

totes les accions públiques, més enllà de la unitat administrativa que impulsi les accions 

interculturals. És fonamental entendre que la interculturalitat és una perspectiva, una manera 

de fer i desenvolupar accions públiques, que busca garantir la igualtat, reconèixer la diversitat 

i fomentar la interacció positiva en totes les actuacions públiques. Es tracta de deixar de 

pensar que la interculturalitat és una qüestió que implica només a determinades qüestions o 

determinades àrees i/o departaments, i entendre que construir polítiques públiques 

interculturals és repensar el com i el què es fa per assolir l'objectiu de no deixar a ningú enrere 

i reforçar la cohesió social. 
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Participació. Per tal que un pla intercultural assoleixi els seus objectius, és imprescindible 

que s’apropiïn del mateix diferents actors i agents socials de la ciutat, però també la 

ciutadania, els veïns i veïnes que conformen el territori. Promoure espais de diàleg i trobada, 

fomentar escenaris d'interacció que s'atinguin als principis interculturals i donar veu a qui no 

sempre en té, especialment en l’espai públic, és clau per a avançar en l'objectiu últim d'enfortir 

la interculturalitat. Per a això, l'administració ha de promoure instruments i eines de 

participació, i ha de facilitar l'aparició i creació conjunta d'iniciatives, eines i accions que 

promoguin aquesta participació. Als canals tradicionals de participació, cal afegir nous espais 

que arribin a col·lectius i persones no sempre implicades en la gestió municipal, perquè la 

suma de veus reforça la pertinença i enforteix la cohesió social. 

Perspectiva de gènere. Treballar a favor de la igualtat suposa aplicar metodologies i 

mecanismes que permetin garantir els drets igualitaris entre homes i dones i la defensa al 

dret de viure la diversitat sexual i de gènere amb llibertat i igualtat, així com identificar i corregir 

aquelles qüestions que generin desigualtat, discriminació i exclusió de les persones a causa 

del seu sexe i/o identitat de gènere. La importància de l’aplicació de la perspectiva de gènere 

radica en les possibilitats que ofereix per comprendre com es produeix la discriminació de les 

dones i dels col·lectius LGTBI i les vies per a transformar-la. La perspectiva de gènere millora 

la vida de les persones, però també de les societats, perquè enforteix el desenvolupament i 

la cohesió social. La perspectiva de gènere s’ha d'incloure des d'un punt de vista transversal, 

analitzant i desglossant les actuacions per sexe, i promocionant i facilitant la presència de 

dones i dels col·lectius LGTBI en les accions i instruments que es desenvolupin, però també 

amb accions específiques que garanteixin la igualtat d'oportunitats, i posin especial atenció a 

la casuística de les dones i persones LGTBI immigrants i a les filles de la immigració, i a la 

formació en gènere i feminismes per a tota la ciutadania. 

Interseccionalitat. La interseccionalitat és una aproximació paradigmàtica que reconeix que 

les formes clàssiques de discriminació i opressió que existeixen en les nostres societats no 

actuen de manera independent, sinó que estan interrelacionades i creen un sistema complex 

d’opressió que suma múltiples formes de discriminació. La mirada interseccional busca no 

oblidar cap d’aquestes realitats per treballar de manera convergent contra les discriminacions, 

que creuades, poden tenir efectes i impactes molt diferents en les persones. Identificar bé les 

interrelacions de les exclusions és clau per poder-les superar, corregir i eliminar.  

Avaluació. Avaluar suposa reconèixer la importància de la informació i el coneixement a 

l'hora de desenvolupar polítiques públiques. No es pot intervenir correctament si es desconeix 

l'àmbit d'actuació i si no es consideren totes les implicacions i derivades d'una acció pública. 

Per això, l'avaluació continuada es converteix alhora en mètode i eina, perquè permet una 

millor previsió en les actuacions, un seguiment eficaç del seu desenvolupament i encaix amb 

els objectius, i una valoració dels resultats obtinguts. Desenvolupar instruments d'avaluació 

continuada és clau per a una bona acció intercultural, i suposa ampliar la xarxa d'actors 

implicats en el procés d'acció pública. L'ús de l'Índex d'Intercultural Cities és un exemple dels 

instruments ja disponibles que l’ajuntament de Sabadell té a la seva disposició, i que cal 

compaginar amb altres eines que permetin conèixer com s’està aplicant la perspectiva 

intercultural en l'àmbit local, detectant fortaleses i àrees de millora.  
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De manera complementària als principis orientadors del Pla Sabadell Intercultural, cal tenir 

sempre present que les polítiques interculturals han d’adaptar-se al context en el qual 

s’apliquen. En aquest sentit, les accions interculturals han d’entendre les característiques 

estructurals del territori on s’implementen, que inclouen desigualtats i espais de falta 

d’oportunitat. I alhora, també han d’adequar-se al marc narratiu on es produeixen. Els debats 

sobre la diversitat no són els mateixos ara que fa una dècada, i cal ser capaç d’ajustar-se als 

reptes de cada moment. 

Per altra banda, és imprescindible recordar que la interculturalitat és un projecte de ciutat. No 

va dirigit a determinats col·lectius o a persones amb característiques específiques, sinó que 

és un model plantejat per a tota la ciutat, i per a tota la ciutadania. Entendre que aquesta és 

diversa i plural, i que les societats democràtiques estan obligades a garantir la igualtat de 

drets i deures i treballar per afavorir la igualtat d’oportunitats i l’equitat, és l’essència del model 

intercultural. 

Avançar en aquesta opció d’acció pública requereix, per tant, de compromís polític, i de 

participació ciutadana. Cadascú en el seu àmbit de responsabilitat i de compromís, ha de 

poder defensar el model de convivència intercultural, basat en la igualtat, el respecte a la 

diversitat i la interacció positiva. De la mateixa manera, la perspectiva intercultural només pot 

enfortir-se en l’acció pública si aquesta es construeix de manera transversal, interseccional i 

adaptada al territori. La suma de veus, perspectives i recursos ha de servir per dotar les 

polítiques i accions interculturals de capacitat d’adaptació, flexibilitat i creativitat, per 

respondre els reptes actuals, però també dibuixar el futur de les ciutats interculturals. 
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5. Eixos del Pla 

El Pla Sabadell Intercultural vol dibuixar, a partir del diagnòstic i el treball previ realitzat a la 

ciutat, els reptes de ciutat per avançar en la construcció d’accions i polítiques interculturals. 

L’objectiu de la ciutat intercultural és treballar per garantir la igualtat i l’equitat entre les 

persones que hi resideixen, per reconèixer i donar visibilitat a la diversitat d’aquestes, i per 

promoure la interacció positiva entre elles. Es tracta, per tant, de buscar eines, accions i 

instruments que vagin adaptant-se al context de transformació social de les ciutats 

contemporànies, sense deixar ningú enrere.  

El Pla Sabadell Intercultural s’articula a partir de cinc eixos, que busquen definir unes línies 

d’acció estratègica que serveixin de paraigües pel conjunt d’accions interculturals que vol 

promoure la ciutat. Cal entendre aquests eixos com a guies de viatge, perquè busquen 

assenyalar el camí alhora que permeten la incorporació de nous instruments i accions sempre 

que es considerin necessaris per respondre als reptes reals de la ciutat. Aquestes accions 

poden, i de fet han, d’anar canviant en la mesura que ho fan els reptes de la ciutat, 

s’assoleixen els objectius o apareixen noves circumstàncies a les quals cal donar resposta 

pública. L’avaluació i els instruments de seguiment s’esdevenen, així, un element cabdal pel 

Pla Sabadell Intercultural, per ajudar-lo a precisar les accions, i per vincular-lo millor amb els 

objectius desitjats i els impactes a aconseguir. 

Els eixos plantejats es basen en els principis claus de la interculturalitat, i amb el compromís 

de Sabadell amb els Drets Humans, la cooperació i la cultura de la pau. Un últim eix recull els 

instruments de governança del mateix Pla, per tal que els objectius del mateix es portin a bon 

terme. 

Figura 16. Pla Sabadell Intercultural: eixos de treball 

 

L’objectiu final del Pla Sabadell Intercultural és, doncs, avançar en la construcció de la ciutat 

intercultural, que sota els principis de la igualtat, el reconeixement de la diversitat i la interacció 

positiva, promogui la participació, el diàleg i la implicació de la seva ciutadania, per tal 

d’enfortir la cohesió social, el desenvolupament local i la convivència democràtica. 
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Eix 1. Drets i deures per a tothom 

Avançar cap a una igualtat real de drets, deures i oportunitats de totes les persones, treballant 

per garantir l’equitat i la no discriminació. 

 

La perspectiva intercultural neix del compromís en la defensa dels Drets Humans i en la 

igualtat de tracte, drets i deures de totes les persones amb independència de l’origen, la 

pertinença ètnica o la nacionalitat. S’ha de tenir molt present la seva interrelació amb altres 

factors com el sexe, la identitat de gènere, l’edat, la classe social, l’orientació sexual o les 

diferents capacitats funcionals, que reforcen o fins i tot determinen desigualtats de caràcter 

socioeconòmic i de capacitat de participar des d’una posició d’igualtat en la construcció 

col·lectiva de la ciutat. Tots aquests elements configuren una mirada intercultural que, per 

definició, només pot ser interseccional. Per aquest motiu és fonamental que les actuacions 

per promoure aquesta igualtat tinguin sempre present que cal alhora vetllar per l’equitat.  

Si bé les possibilitats d’incidir en les causes d’algunes desigualtats per part de l’administració 

pública local poden estar limitades donades les seves competències, es poden promoure 

espais de major igualtat aprofitant el valor de la proximitat i impulsar polítiques públiques 

destinades a atenuar i compensar les conseqüències d’aquestes desigualtats (jurídiques, 

econòmiques, vinculades a l’accés a serveis bàsics), amb la cooperació amb altres nivells de 

l’administració i agents socials per tal d’influir en elements més estructurals. 

L’Ajuntament té una responsabilitat a l’hora de combatre els processos i les actituds 

discriminatòries, incloent-hi les que tenen una dimensió institucional i sistèmica, ja que 

suposen vulneracions de drets fonamentals i de la igualtat de tracte i d’oportunitats. Promoure 

la igualtat implica també garantir la igualtat entre homes i dones, i combatre els aspectes més 

estructurals de les discriminacions. En aquest sentit, cal adaptar els recursos d’atenció 

municipal a la prevenció de situacions de desigualtat i vulnerabilitat en tots els àmbits, tot 

atenent la realitat de perfils i situacions específiques identificades. 

Finalment, cal recordar que Sabadell té un ampli bagatge històric en l’acollida de les persones 

nouvingudes a la ciutat, oferint serveis i recursos perquè es desenvolupin de manera 

autònoma i en igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania. En la mesura que el 

context local i les realitats individuals canvien, és necessari fer un esforç per revisar i 

actualitzar el sistema d’acollida municipal, per incorporar-hi altres àrees sectorials i territorials, 

així com nous actors que permetin reforçar i enfortir la incorporació i participació de les 

persones nouvingudes a la ciutat. 
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E 1.1. Promoció de la igualtat i avanç en la lluita contra les desigualtats 

a. Promoure la igualtat entre homes i dones des de la perspectiva intercultural. Cal 

reforçar la perspectiva intercultural en la promoció de la igualtat i en la lluita contra la 

desigualtat de gènere i el sexisme. Cal enfortir les actuacions de promoció de drets i 

empoderament de les dones, especialment d’aquelles amb menys representació 

pública, com poden ser les dones gitanes i les dones migrants, o aquelles en situació 

vulnerable com les víctimes de la violència masclista. Cal revisar amb perspectiva 

intercultural la formació lingüística i l’acompanyament psicosocial, així com l’oferta de 

recursos i serveis del SIAD-Servei d'Informació i Atenció a les Dones. 

b. Elaborar un programa d’acció del Poble Gitano amb perspectiva intercultural que 

contengui mesures dirigides a la sensibilització i inclusió des del punt de vista de la 

igualtat i la no discriminació, realçant la cultura gitana i la importància de la convivència 

intercultural. 

c. Revisar les ordenances municipals i fer un mapatge sobre les desigualtats 

d’accés i les pràctiques discriminatòries que es poguessin donar en serveis i 

equipaments municipals. Aquest exercici de diagnòstic es realitzarà amb una mirada 

transversal. D’igual manera, cal dissenyar protocols de detecció de discriminacions i 

vulneració de drets com a mecanisme per reforçar la garantia dels drets i la igualtat 

d’accés i tracte als diferents serveis i equipaments municipals. 

d. Reforçar l’acollida per a la inclusió a través de l’elaboració d’un Protocol de primera 

acollida i protocols de derivació a serveis generals reforçant la perspectiva intercultural 

en el conjunt de les polítiques d’acollida i delimitant les funcions i tasques de la primera 

acollida. Cal, alhora, adequar l’assessoria jurídica (SCAI) en el circuit d’acollida, 

perquè pugui atendre i donar resposta a les noves realitats que apareixen a la ciutat. 

També cal afavorir l’enfortiment de les competències lingüístiques. Cal millorar 

l’aprenentatge de les llengües oficials, millorant l’accés als cursos de llengües tenint 

en compte les necessitats específiques dels col·lectius i les persones. Propostes com 

les parelles lingüístiques o els cursos de competències lingüístiques per pares i mares 

d’alumnes de la ciutat són iniciatives que cal considerar. Per altra banda, cal millorar 

el (re)coneixement i aprenentatge de llengües maternes i d’origen tant en l’àmbit 

escolar com en els centres de persones adultes. Cal explorar alternatives formatives 

com les lectures d’actualitat a les biblioteques o a través de recorreguts per conèixer 

la ciutat. 

E 1.2. Equitat, igualtat d’accés i tracte en els serveis públics i equipaments municipals  

a. Incorporar la perspectiva intercultural en la lluita contra les desigualtats i 

reforçar l’atenció als col·lectius més vulnerables. Cal avançar en el 

desenvolupament de diagnòstics d’actuació interculturals en serveis com Acció Social, 

Habitatge o Planificació Urbanística, per mencionar-ne alguns, per tal de lluitar contra 

les desigualtats amb accions i instruments de caràcter transversal, intersectorial i 

interseccional. Es proposa una acció concreta amb Habitatge, per analitzar les 

situacions de discriminació existents, i articular una resposta per lluitar contra 
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discursos i accions discriminatòries en aquest àmbit (possible vinculació amb 

antirumors). 

b. Alhora, cal prestar una especial atenció a aquelles persones que poden ser subjecte 

de majors vulnerabilitats, com poden ser les persones refugiades (especialment quan 

surten del sistema d’acollida estatal) o les persones en situació administrativa 

irregular. Per la seva importància en els processos d’inclusió intercultural, cal prestar 

atenció específica a l’espai educatiu i de treball. 

c. Reforçar el sistema educatiu inclusiu. És imprescindible avançar en un sistema 

educatiu que afavoreixi la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat. En aquest sentit, 

cal vetllar pel desenvolupament del Pla d’equitat i èxit educatiu que té com a principals 

objectius reduir l’absentisme i l’abandonament escolar prematur, així com reduir la 

segregació escolar i facilitar l’accés equitatiu als recursos educatius, especialment a 

infants i joves en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica i/o amb necessitats 

educatives específiques. En aquest sentit, entre altres accions, cal reforçar el treball 

conjunt entre Administracions a través la Comissió de Garanties d’Admissió i de la 

Taula de Planificació, per tal de garantir una composició heterogènia dels centres i 

lluitar així contra la segregació escolar, detectant de manera precoç l’alumnat 

vulnerable i la seva redistribució equilibrada en el conjunt de la xarxa educativa. Així 

mateix, caldria impulsar la participació de tots els centres educatius al programa Ciutat 

i Escola, impulsar accions perquè la comunitat educativa s’impliqui en la lluita contra 

l’abandonament prematur (com per exemple, a través de la utilització del programa 

SASAT) i reforçar l’aplicació del Protocol d’absentisme escolar posant l’accent en 

l’absentisme crònic.  

d. Incorporar la perspectiva intercultural en l’àmbit de la promoció econòmica. Cal 

reforçar la perspectiva intercultural en el seguit d’instruments, serveis i recursos dels 

quals disposa l’ajuntament per facilitar i acompanyar la incorporació de les persones 

al mercat de treball (SLO, Promoció Econòmica de Sabadell S.L). Cal reforçar els 

instruments de comunicació, incloent-hi la traducció, i identificar espais on hi hagi 

carències informatives sobre l’activitat econòmica. Cal oferir formacions específiques 

sobre normativa municipal i regulacions laborals, sanitàries, etc. per a col·lectius 

professionals específics (restauració, petit comerç, etc.) que requereixen suport per 

participar en igualtat de condicions en l’economia local. Alhora, es proposa 

sensibilitzar sobre el valor de la diversitat entre el teixit empresarial de Sabadell, així 

com contemplar accions d’ocupació i formació per a col·lectius vulnerables o 

discriminats, reforçant els serveis de mentoria o de foment de l’emprenedoria, 

explorant oportunitats com, per exemple, el Programa Singulars del SOC. En aquesta 

línia, cal avaluar el projecte pilot que s’està duent a terme per regularitzar la situació 

de joves tutelats o extutelats i facilitar-los la seva incorporació al mercat de treball o 

en la continuació dels seus estudis, per valorar la possibilitat d’escalar-lo. Cal 

consolidar els serveis d’orientació, assessorament i formació de Sabadell Treball per 

facilitar la integració laboral de persones en tractaments de salut mental o persones 

amb alguna discapacitat. 
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e. Prevenir la segregació urbana dels centres de culte. Es busca d’aquesta manera 

evitar processos i contextos que puguin tenir efectes segregadors vers les religions 

minoritàries. Cal continuar la identificació dels centres de culte existents a la ciutat, 

per garantir la normalitat en el seu ús i la seva adequació a la normativa vigent i vetllar 

perquè el pla d’usos garanteixi l’equitat. Cal emfatitzar la participació de Sabadell en 

la xarxa ‘Municipios por la Tolerancia’ que promou la Fundació Pluralismo y 

Convivencia. 

E 1.3. Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi. 

a. Consolidar l’Oficina de Drets Civils. Cal revisar els objectius, accions i instruments 

de l’Oficina de Drets Civils, i definir un Pla d’Acció per a la prevenció, detecció de les 

discriminacions i la protecció de les víctimes al municipi. El Pla inclourà l’impuls del 

litigi estratègic per part de l’ajuntament, permetent personar-se com acusació personal 

en casos de vulneracions de drets. També s’avançarà en la millora de la recollida de 

dades en l'àmbit de les discriminacions. Proposta d’elaborar un protocol contra el 

racisme. 

b. Analitzar de manera integral la qüestió de la discriminació a Sabadell, per posar 

en marxa accions i polítiques públiques efectives d’igualtat i no discriminació. 

S’elaborarà un diagnòstic sobre discriminació a la ciutat. Finalment, es busca crear 

una caixa d’eines contra la discriminació per millorar els mecanismes de prevenció i 

identificació de discriminacions. Aquestes eines estaran disponibles a la pàgina web 

de l’ajuntament, creant un espai de divulgació en matèria de discriminació i discurs 

d’odi (tant en línia com fora) amb materials i recursos pedagògics i informatius per a 

la ciutadania.  

c. Reforçar els espais de lluita contra la discriminació i els discursos d’odi que ja 

existeixen a la ciutat. Entre aquests, destaca el paper de la Comissió per la 

Convivència, que fa seguiment i intervenció directa en casos de discriminacions; el 

Servei d'Atenció Integral LGBTI, tant en la seva tasca d’atenció, assessorament i 

acompanyament com en el disseny de programes i accions per sensibilitzar tota la 

ciutadania en l’àmbit de la diversitat sexual; i la Taula del Poble Gitano, que també 

treballa en la sensibilització i actuacions contra la discriminació i els discursos d’odi. 

Cal explorar l’oportunitat de campanyes conjuntes que ressaltin la importància de la 

mirada interseccionalitat i transversal en la lluita contra la discriminació i els discursos 

d’odi. 

d. Donar un nou impuls a l’Estratègia Antirumors i definir-ne un pla de treball. El pla 

reforçarà la formació antirumors a diferents perfils professionals de l’ajuntament i 

d’equipaments de proximitat així com a determinats actors de la societat civil i de la 

ciutadania en general. El Pla de Treball es plantejarà l’adaptació de  l’enfocament 

antirumors en diferents àmbits, implicant a diversos actors socials.  
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Eix 2. El valor de la diversitat  

Avançar en el reconeixement i respecte de la diversitat com una realitat estructural de la ciutat. 

Cal sumar reconeixement, visibilitat i empoderament de les diferents realitats que conformen la 

ciutadania de la ciutat. 

 

Malgrat que les nostres societats sempre han estat diverses, no sempre s’ha donat prou 

reconeixement o visibilitat a les múltiples diversitat. Avui, en el marc de les societats 

democràtiques, s’avança en aquest reconeixement de la diversitat, i per això es percep que 

la diversitat sociocultural dels veïns i veïnes de Sabadell ha augmentat en els últims anys. 

Aquestes diversitats vénen marcades pels contextos i realitats diferents, i inclouen la diversitat 

en origen, de llengua, de pertinença ètnica, de sexe, d’edat, d’orientació sexual, de religió o 

de pertinença a una determinada la classe social, per mencionar-ne algunes.  

Per a la construcció d’una ciutat més inclusiva i equitativa és necessari reconèixer la realitat 

diversa com un element estructural. D’una banda, és necessari impulsar una reflexió crítica 

sobre els condicionants històrics i socials que determinen desigualtats i discriminacions 

envers determinats col·lectius. D’altra banda, aquest reconeixement de la diversitat ha d’anar 

paral·lel al reconeixement dels elements comuns i les necessitats i interessos compartits des 

del respecte a les diferències i l’aposta per l’equitat. 

En primer lloc, el reconeixement cal abordar-lo des de la vessant simbòlica i institucional. 

Aquesta diversitat ha de ser present i fer-se visible al nomenclàtor de la ciutat, els premis que 

s’atorguen, la narrativa històrica de la ciutat o en el disseny i els elements que es troben a 

l’espai públic. A més, el reconeixement de la diversitat ha d’arribar als diferents espais de 

participació i presa de decisions: la mateixa administració pública, els centres educatius, el 

teixit associatiu, les empreses, els partits polítics o els mitjans de comunicació, entre d’altres, 

han de reflectir la diversitat sociocultural de la ciutat. 

En segon lloc, el reconeixement s’ha d’abordar des del dia a dia en el conjunt de serveis i 

equipaments de proximitat, Consells Municipals i en el teixit associatiu i en àmbits com 

l’educació i l’esport, destinant més esforços a la seva adaptació a una societat diversa.  

En tercer lloc, el reconeixement i respecte de la diversitat s’ha de treballar des de diferents 

àmbits com la cultura. Pel que fa a les celebracions i festivitats populars i religioses, s’ha 

d’incorporar la perspectiva intercultural sobre els calendaris, la comunicació i com 

s’incorporen imaginaris i codis culturals diversos. Les manifestacions que donen veu, espai i 

visibilitat a expressions culturals d’orígens diversos constitueixen un dels espais més 

rellevants de coneixement mutu i diàleg intercultural. Amb tot, es percep que encara són 

pensades i presentades de manera segregada.  
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E 2.1. Reconeixement i visibilitat de la diversitat des de l’àmbit institucional 

a. Ampliar el reconeixement simbòlic de la diversitat a la ciutat. Es busca donar 

visibilitat en l’espai públic a la història i la realitat de col·lectius que han estat discriminats 

i invisibilitats, com el poble gitano o persones migrades, mitjançant la revisió del 

nomenclàtor municipal i la incorporació de persones i associacions d’orígens 

socioculturals diversos en els reconeixements públics de la ciutat. 

b. Adequar els objectius i dinàmiques dels òrgans de participació d’àmbit territorial 

i sectorial a la perspectiva intercultural tal com estableix el nou Reglament de 

Participació. En aquest sentit, cal afavorir la presència de persones d’orígens i bagatges 

socioculturals diversos als Consells Municipals. Aquests espais de participació i 

representació (Consell de la Infància i l’Adolescència, Consell d’Acció Social, Consell 

de Solidaritat i Cooperació, Consell de Salut, Consell de Gent Gran, Comissió de la 

Convivència, Consell Escolar Municipal, etc.) han de representar a totes les veus de la 

ciutat i, per això, han de garantir i reflectir la diversitat sociocultural de la ciutat. També 

cal revisar els objectius i dinàmiques de la Taula del Poble Gitano en línia amb 

l’elaboració del programa d’acció del Poble Gitano. Es planteja acompanyar i 

sensibilitzar als Consells i les xarxes associatives per tal de dissenyar estratègies 

conjuntes de diversificació de la participació.  

c. Garantir la perspectiva Intercultural com a eix de treball en els Consells 

Municipals. Cal acompanyar i donar suport al treball dels Consells Municipals, Taules 

i Comissions de treball de la ciutat perquè incorporin la perspectiva intercultural en el 

seu eix de treball. Es pot començar per la Taula d’Acollida, la Comissió de la 

Convivència i la Taula de Creences, fins a arribar a la resta d’espais de participació 

sectorial i territorial. La incorporació de la perspectiva intercultural en el Consell de Gent 

Gran, per exemple, pot ser una oportunitat interessant per explorar. 

E 2.2. Adaptació dels serveis i programes municipals perquè incorporin la perspectiva 

intercultural  

a. Revisar les accions i activitats dels diferents serveis i programes des de la 

perspectiva intercultural. Es realitzarà un diagnòstic de les necessitats i reptes i una 

proposta d’adaptació i millora dels diferents serveis (funeraris, de seguretat...) i 

especialment dels centres i casals cívics municipals (programació, projectes, 

usuaris/usuàries, equips professionals). Es prestarà especial atenció a la incorporació 

de la perspectiva de la diversitat religiosa en la gestió del cementiri municipal, estudiant 

com fer viable que aquest servei sigui universal a tota la ciutadania respectant les seves 

creences. Per a l’elaboració del diagnòstic es dissenyarà un Check-list intercultural.  

b. Incorporar la interculturalitat com a criteri transversal per al conjunt de 

subvencions de l’ajuntament a les entitats. Un dels aspectes claus de les polítiques 

interculturals és mantenir i potenciar la cooperació i coordinació amb les accions que 

duen a terme les entitats de la ciutat. La perspectiva intercultural s’ha d’incorporar com 

a criteri en totes les subvencions de l’ajuntament, i cal revisar la nova ordenança de 
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subvencions, així com la línia de subvencions del Programa per adequar-les a l’actual 

Pla.  

c. Avançar en la incorporació de la perspectiva intercultural en el marc dels 

projectes de convivència dels centres educatius. Cal ampliar l’oferta de continguts 

relacionats amb el coneixement de la història de les migracions, el poble gitano, la 

diversitat de conviccions i creences, entre d’altres, la promoció del pensament crític i 

l’empatia, en el marc del Programa Ciutat i Escola. Es desplegarà el projecte pilot a 

altres centres educatius. 

d. Promoure un voluntariat divers. Sabadell és una ciutat amb un teixit associatiu fort, 

consolidat i de gran tradició que, a través, principalment, de la participació de persones 

voluntàries, es configura com una ciutat implicada i compromesa. Cal treballar per 

augmentar la participació de persones d’orígens i contextos diversos en els diferents 

projectes de voluntariat, i cal treballar amb les entitats per aconseguir-ho. 

E 2.3 Promoure la diversitat cultural a la ciutat 

a. Reforçar la visibilitat de la diversitat en els esdeveniments culturals i enriquir-ne 

la programació des de la perspectiva intercultural. Es busca reconèixer i fer visible 

la diversitat en actes tradicionals com les festes majors (Festa Major, festes de barris, 

etc.) i en la programació d’esdeveniments com la Biennal d’Art Manifesta 2024 o el 

Festival de Cinema de Terror. Per això cal impulsar la creació d’espais de diàleg entre 

les entitats organitzadores d’esdeveniments i els i les artistes i agents locals d’orígens 

socioculturals diversos. Per enriquir la programació dels esdeveniments interculturals 

des d’una perspectiva intercultural cal garantir una connexió entre la realitat diversa de 

la ciutat i la programació dels museus (Museu d’Art de Sabadell, Museu d’Història), dels 

centres de creació i exhibició (La Sala, L’Estruch), dels teatres (Teatre Principal, Teatre 

La Faràndula), del cinema o de les sales de concerts. Es busca potenciar una major 

coordinació municipal per al seguiment dels canvis en les programacions culturals (i la 

manera de fer-les) amb Cultura i la resta de serveis que estiguin implicats en el 

desenvolupament de propostes lligades a l’àmbit cultural. Cal incorporar la perspectiva 

intercultural a les accions previstes en el marc del programa Cultura Urbana SBD ON. 

b. Enfortir la perspectiva intercultural en les biblioteques, els casals i els centres 

cívics. Aquests equipaments culturals i de proximitat han de respondre de manera 

equitativa a les demandes d’oci i cultura d’uns veïns i veïnes diverses. La perspectiva 

intercultural s’ha d’incorporar de manera estructural. Algunes accions a implementar: 

Elaboració d’un document de benvinguda a les Biblioteques, casals i centres cívics en 

múltiples idiomes; Fons especialitzats al voltant de temes relacionats amb la diversitat i 

fons de llibres en les principals llengües d’origen dels i les residents de Sabadell; Clubs 

de lectura sobre temes relacionats amb la diversitat; Activitats de lleure – acollida a 

l’estiu; Pluralitat en l’oferta i diversitat temàtica i d’horaris en les activitats programades. 

Es pot explorar la possibilitat d’impulsar una iniciativa pilot de biblioteca humana. 
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c. Integrar les festivitats representatives de la diversitat cultural en el cicle festiu de 

la ciutat. L’organització i el suport a l’organització d’accions destinades a promoure el 

(re)coneixement de les diferents expressions i manifestacions culturals i religioses 

representatives de la diversitat de la ciutat ajuda no només a visualitzar-les sinó a 

trencar estereotips i prejudicis. La perspectiva intercultural requereix que aquestes 

festivitats tinguin lloc (i es comuniquin) de manera inclusiva, equitativa i no segregada 

(com és el cas de Mescla’t). Per això, s’integraran les diferents festivitats i celebracions 

en un únic calendari intercultural de la ciutat. 

d. Identificar experiències d’èxit en l’avantatge de la diversitat en l’àmbit 

empresarial. Amb l’objectiu de donar a conèixer i compartir iniciatives, projectes, 

recursos i agents que fan valer la diversitat i promouen el reconeixement de la diversitat 

i l’aposta per la interculturalitat com un actiu que genera oportunitats per la creativitat, 

la innovació social i el dinamisme econòmic. Es proposa la creació d’un banc de bones 

pràctiques.  

e. Treballar la perspectiva intercultural amb els mitjans de comunicació els mitjans 

de comunicació. Cal donar suport a projectes periodístics o iniciatives que promoguin 

un ús del llenguatge inclusiu i un tractament correcte de la diversitat. Mitjançant espais 

de trobada i diàleg ad hoc o a través de l’Estratègia antirumors, cal treballar amb els 

mitjans de comunicació existents a la ciutat, perquè no contribueixin a la discriminació 

o l’estigmatització, i puguin trobar experiències per fer valdre la diversitat. Es vol 

plantejar una col·laboració mensual en mitjans de la ciutat per parlar de diversitat i 

convivència (amb veus de persones implicades de tota la xarxa associativa de la ciutat). 
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Eix 3. Enfortint els vincles 

Avançar en la creació i suport d’espais i oportunitats que facilitin i promoguin la interacció positiva 

i la generació de vincles entre la ciutadania, en condicions d’igualtat, respecte i convivència 

democràtica. 

 

Partint dels principis d’igualtat i reconeixement de la diversitat, la mirada intercultural també 

posa l’accent en la importància de promoure espais i oportunitats per la interacció positiva, la 

participació, la generació de vincles i el diàleg intercultural. En un context marcat per les 

desigualtats, el repte implica generar una interacció real i positiva. Si aquesta interacció es 

produeix des de la igualtat d’estatus i en un context de confiança i cooperació, aconseguirem 

trencar prejudicis i fomentar el pensament crític, remarcant els elements comuns i generant 

un sentiment comú de pertinença local. 

En aquest sentit, es considera important que es faciliti la generació de vincles entre persones 

de diversos bagatges o orígens culturals. Aquí juguen un rol important els equipaments de 

proximitat o els centres educatius a partir del treball en xarxa amb diversos agents (entitats, 

altres equipaments culturals, el veïnat).  

Per això, cal identificar les barreres que impedeixen aquesta interacció i combatre els 

processos segregadors, tant físics com mentals. La suma de condicionants econòmics, 

laborals, el preu de l’habitatge, de desigualtats de drets, de prejudicis i discriminacions acaben 

determinant processos segregadors. Per superar aquesta mirada i afavorir la cohesió social, 

és necessari, per una banda, prevenir, abordar i gestionar les complexitats i tensions que es 

deriven de la diversitat sociocultural. En l’àmbit de l’educació cal seguir apostant per les 

accions destinades a combatre la segregació escolar: la barreja afavoreix l’aprenentatge i 

millora les oportunitats dels infants i fa l’ensenyament més inspirador i equilibrat. D’altra 

banda, s’ha de continuar treballant en la reducció dels condicionants que es troben en l’origen 

de les actituds discriminatòries i que també dificulten la convivència i la interacció a través, 

principalment, de l’Estratègia Antirumors. 

Finalment, una ciutat intercultural també implica la participació de la ciutadania diversa en els 

diferents espais de representació, organització i presa de decisions des de diversos àmbits 

de la societat civil. La participació ciutadana, entesa com a mecanisme de construcció de 

democràcia activa que implica un sentiment de pertinença, de coneixement i reconeixement 

mutu, ha de reflectir la diversitat existent a la ciutat i garantir que totes les veus són escoltades 

i es tenen en compte. En el marc del Pla Estratègic de Participació de Sabadell. Horitzó 2025, 

cal fomentar amb accions concretes, la diversitat de persones participants, no només amb 

presència de persones de contextos i orígens diversos, sinó també amb la inclusió de la 

diversitat en els diferents mecanismes participatius.  
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E 3.1. Impuls dels espais d’interacció positiva 

a. Reforçar els projectes de participació comunitària intercultural. Garantir la 

perspectiva intercultural en el Programa d’Intervenció Comunitària i Associacionisme 

com a eina de transformació social des de la vessant comunitària, vinculant els 

projectes de participació comunitària als equipaments de proximitat i als centres 

educatius, reforçant la implicació i coordinació amb els districtes, per afavorir els espais 

d’interacció i generació de vincles entre els veïns i veïnes. 

b. Enfortir la mirada comunitària del procés educatiu. Es vol fomentar la participació 

activa dels infants, joves i famílies en projectes dels barris. Cal revisar els espais actuals 

de participació de les famílies en l’àmbit educatiu, i promoure la vinculació entre els 

centres educatius i l’entorn en la línia de les accions que es porten a terme en els Plans 

educatius d’entorn. Es dissenyarà una acció conjunta entre centres educatius en 

diferents espais del territori, per enfortir els vincles entre la població jove de la ciutat. 

S’ampliarà l’àmbit d’actuació del projecte de mentoria Rossinyol, que actualment es duu 

a terme a Zona Nord, enfocat en el lleure entre estudiants voluntaris (universitaris o de 

grau superior) i alumnat de centres educatius situats en entorns vulnerables.  

c. Enriquir els processos de creació de l’Estruch a través de programes i projectes 

culturals que incorporin la perspectiva intercultural i que interaccionin amb els 

equipaments de proximitat i amb la ciutadania diversa. S’organitzaran dues creacions 

comunitàries a l’any amb les xarxes dels barris, en línia amb el programa SBDON. En 

la promoció de la cultura de proximitat, cal explorar la possibilitat d’ampliar les accions 

que es desenvolupen a la Biblioteca del Nord amb infants de 0 a 3 anys.  

d. Garantir una programació esportiva accessible per a tota la ciutadania. Cal 

continuar treballant en la implicació dels centres i casals cívics per apropar la 

programació esportiva i de salut a la ciutadania. Es continuaran amb les accions 

existents per diversificar l’oferta esportiva, i alhora arribar a un major nombre de 

persones, en concret a dones joves i nenes (adequació d’instal·lacions per la pràctica 

esportiva extraescolar, suport a entitats i fundacions). També es buscarà determinar si 

hi ha alguna activitat esportiva que no utilitzi l’espai públic de manera idònia, per evitar 

la generació de conflictes. S’analitzarà si les condicions de les federacions esportives 

garanteixen que totes les persones de Sabadell, especialment les més joves, puguin 

participar sense problemes (per exemple, explorant la situació del requisit de la 

nacionalitat). En col·laboració amb el Consell Esportiu de Sabadell, es definirà un 

projecte pilot conjunt per promoure la implantació d’esports de grup, que permeti la 

interacció entre les persones joves de la ciutat, en un espai de treball extraescolar. Es 

reforçarà la formació de monitoratge d’activitats esportives en perspectiva intercultural 

i de gènere. 

E 3.2. Impuls a la participació intercultural 

a. Promoure la participació cívica i política de les persones estrangeres. Es prestarà 

especial atenció a facilitar la participació política de les persones estrangeres amb dret 
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a vot a les eleccions municipals a través de campanyes d’informació i promoció de la 

inscripció al cens electoral. 

b. Reforçar la participació de persones d’orígens i bagatges culturals diversos en 

els espais de participació i en la xarxa associativa de la ciutat. En aquest sentit, es 

proposa un estudi de la participació en el Decidim en diferents iniciatives. Cal enfortir la 

difusió i coneixement de Decidim, i incorporar els mitjans i canals de comunicació 

diversos en la difusió de processos participatius (fer servir el carrer, incorporar a mitjans 

de comunitats d’orígens i contextos culturals diversos, comunicació en llengües 

minoritàries, etc.). Cal incorporar els criteris interculturals al Reglament de participació 

ciutadana (2019-2021) i aprofitar la guia de participació intercultural RECI-Kaleidos per 

promoure noves metodologies que facin possible una major diversitat en la participació 

ciutadana de la ciutat. Alhora, cal promoure i facilitar la participació de persones 

d’orígens i bagatges socioculturals diversos en les entitats i xarxes associatives de la 

ciutat, especialment en aquelles que reben finançament públic. En aquesta línia, cal 

també millorar la representació i participació de dones en els diferents espais de 

participació de la ciutat. Cal prestar especial atenció a la participació de dones de grups 

minoritaris i d’origen estranger. Cal promoure accions d’empoderament i capacitació per 

tal de facilitar la seva participació, presència i representació en els diferents espais de 

la ciutat. 

c. Consolidar i augmentar la participació en la iniciativa Mescla't com espai de 

trobada d’entitats i taules d’entitats de la ciutat que treballen amb l’objectiu comú 

d’avançar en el reconeixement de la diversitat i la interacció positiva. 

E 3.3. Enfortiment de l’espai públic intercultural 

a. Fomentar la participació ciutadana àmplia en els processos de presa de decisions 

sobre la transformació de l’espai públic. En la línia de processos participatius com 

els de Plaça Espanya, Arc del Nord, Vapor Cusidó, etc., es busca fomentar la cogestió 

i altres formes de gestió d’equipaments i espais (per exemple en la planificació d’accions 

i projectes), seguint l’exemple del procés ‘Som Torre-Romeu’. 

b. Reforçar les accions de mediació i resolució de conflictes amb perspectiva 

intercultural. A partir d’un diagnòstic de les necessitats i recursos disponibles per 

adaptar-los i respondre a les necessitats de les diferents àrees de l’ajuntament, cal 

reforçar les accions de mediació i resolució de conflictes. Avançar en els serveis de 

mediació en àmbits com el mercat de treball, la salut, el comerç, l’habitatge o l’ús de 

l’espai públic. 

c. Reforçar la qualitat de l’espai i els equipaments públics a cada barri. Per garantir 

la qualitat dels espais d’interacció positiva, cal revisar que tots els barris disposin 

d’equipaments i serveis diversos i de qualitat. Igualment, cal revisar la qualitat de l’espai 

públic i la possibilitat de replantejar-ne els usos per facilitar la interacció. 
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d. Promoure la creació de taules de barri, tot seguint i reforçant les taules comunitàries 

de salut, i incloent altres serveis com les biblioteques. En aquest marc, s’engegarà un 

projecte pilot “Civisme al carrer” amb l’elaboració d’un pla de treball dissenyat entre 

diverses àrees de l’ajuntament i l’actuació d’agents cívics i d’educadors/es de carrer. 
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Eix 4. Memòria i compromís global 

Avançar en el paper compromès de Sabadell amb la història passada i actual del món, per 

promoure la defensa dels Drets Humans i la Cultura de la Pau.  

 

En les societats democràtiques, és imprescindible reforçar el compromís permanent amb la 

protecció dels drets i llibertats fonamentals, reforçant la importància de valors universals com 

el respecte a la vida, la llibertat, la justícia, la solidaritat, la tolerància i la igualtat entre homes 

i dones d’arreu del món. La ciutat de Sabadell té un bagatge històric de compromís i treball 

amb la protecció dels drets humans, la lluita contra la discriminació i l’impuls de la memòria 

com a eina clau per no oblidar, aprendre i educar. 

Des de la perspectiva intercultural, és important tenir en compte la memòria com un 

coneixement i reconeixement del passat, que permet entendre els determinants històrics que 

poden tenir un impacte en l'estructura de la societat actual, i que poden ajudar a entendre 

factors estructurals de desigualtat. També cal tenir en compte la memòria històrica en la 

narrativa actual de la ciutat, perquè és crucial per a entendre la diversitat de les veïnes i veïns 

de Sabadell. 

Alhora, és cada vegada més important el compromís global en la defensa de drets humans i 

cultura de la pau, per a fomentar la cohesió social tant en l'àmbit local com en l'àmbit global, 

i reforçar la connexió de Sabadell amb el món. 

Finalment, cal recordar que Sabadell té una llarga tradició com a ciutat d’acollida de persones 

amb necessitat de protecció internacional, i que ha establert una àmplia xarxa relacional amb 

actors claus en aquest tema a Catalunya. 

Amb aquestes consideracions, l’Eix de Memòria i Compromís Global cerca recollir i reconèixer 

la trajectòria de la ciutat de Sabadell en la defensa de drets humans i la cultura de la pau. I 

alhora, busca consolidar la perspectiva intercultural tenint en compte la memòria històrica en 

la resposta als actuals desafiaments i en el compromís global per a abordar els mateixos. 
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E 4.1. Promoció del compromís amb els Drets Humans i Cultura de Pau 

a. Participar en xarxes externes dedicades a promoure els drets humans i altres 

causes alineades. Cal continuar la participació de la ciutat en xarxes com la ICC-RECI, 

Ciutat Refugi, la xarxa LGTBI de Catalunya i Municipios por la Tolerancia. Es poden 

explorar altres xarxes sempre que s’entenguin com a instruments claus per a ajudar a 

la ciutat a enfortir el seu compromís i vincle global amb els Drets Humans i la Cultura 

de Pau.  

b. Continuar el treball de defensa del dret d’asil a través de Sabadell Ciutat Refugi. 

Per a consolidar i reforçar el treball que s'ha dut a terme fins ara i el compromís de la 

Ciutat, no solament d'acollir a persones refugiades, sinó també per a garantir l'accés 

als seus drets. Seria convenient avaluar el programa Tenderol d’acompanyament a 

les persones refugiades que es realitza amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 

Aquesta valoració es presenta necessària no només per conèixer l’estat de la qüestió 

sinó per estar preparades per als reptes actuals i futurs de les persones a les quals 

se'ls ha denegat la seva sol·licitud de protecció internacional. En relació amb la 

protecció de les persones refugiades, s’explorarà la possibilitat d’engegar un projecte 

de patrocini comunitari. 

c. Reforçar el Programa de Drets Humans per a donar a conèixer, reflexionar i 

reivindicar els drets de les persones garantint una mirada intercultural i expandint 

l'abast del programa. En aquesta línia, és necessari treballar per a garantir una major 

diversitat en les entitats participants, incrementar el nombre de barris directament 

implicats així com el nombre d'actuacions que es duen a terme. Reforçar la visibilitat 

de la participació de Sabadell en el Programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. 

d. Alinear les accions promogudes des de l'ajuntament, amb la Carta de Drets 

Culturals (en procés d’elaboració). 

E 4.2. Reivindicació de la memòria i promoció del (re)coneixement 

a. Garantir la inclusió de la perspectiva intercultural en el nou Pla de Memòria 

Històrica de Sabadell 2022-2026 per a promoure la representació de la diversitat 

també a través de la memòria històrica de la Ciutat. 

b. Dissenyar i promoure accions de memòria històrica en l'espai públic. Es busca 

fer valer el valor formatiu de la memòria històrica, mitjançant el disseny i 

implementació d’accions de divulgació, sensibilització i reconeixement de la diversitat. 

Es busca fomentar el pensament crític i utilitzar el coneixement d'elements històrics 

per a proporcionar una major comprensió de les estructures de l'actualitat. Es proposa 

crear un concurs de curtmetratges (o vídeos tiktok) elaborats pels centres educatius 

de la ciutat per reflexionar sobre reptes històrics i actuals en el context de promoció 

de drets humans i cultura de la pau. 
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c. Enfortir la col·laboració amb centres educatius de tots els nivells i de públics de 

totes les edats per l’organització d’activitats de memòria històrica, incloent-hi no 

només els instituts, sinó també, per exemple, els centres de formació de persones 

adultes, els casals de persones grans, etc.  

d. Promoure accions de sensibilització i formació impulsades per la societat civil, 

que tenen com a objectiu conscienciar a la població i fomentar la memòria històrica 

diversa de la c a través de diferents eines i des de la perspectiva intercultural. Cal 

explorar enfortir la col·laboració amb l’Amical Mathausen i el projecte de la Xarxa Mai 

Més (Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més) per recuperar i defensar 

la memòria de la deportació republicana, i sensibilitzar i educar contra el feixisme i a 

favor dels Drets Humans. En aquest sentit, caldria elaborar un banc de recursos que 

permetés a les entitats i centres proposar i identificar experiències i accions de 

sensibilització. 

E 4.3. Enfortiment del compromís global 

a. Commemorar els Dies Internacionals assenyalats de lluita contra la 

discriminació i/o a favor de la convivència intercultural com pot ser el dia 

internacional del Poble Gitano; el dia internacional dels Drets Humans; el dia de les 

Persones Refugiades; el dia de les Persones Migrants; el dia de l’Orgull LGTBI o el 

dia internacional de la Diversitat Cultural per mencionar-ne alguns. 

b. Promoure projectes d’educació per a la ciutadania global així com projectes de 

cooperació amb component de sensibilització ciutadana per a garantir i aprofitar 

el potencial impacte que puguin tenir accions exteriors i internacionals també en la 

població de la ciutat.  

c. Fomentar accions d'agermanament o peer2peer amb Ciutats compromeses i / o 

en situació de risc en matèria de vulneració de drets humans com per exemple 

l'agermanament històric de Sabadell amb el Poble Sahrauí, que permès que la ciutat 

segueixi defensant els drets del Poble Sahrauí, i genera sensibilització i conscienciació 

entre la ciutadania de la ciutat. 

d. Incorporar la perspectiva intercultural en els projectes solidaris que proposen 

les entitats socials amb la finalitat de reforçar el compromís global des de la igualtat, 

interacció i reconeixement de la diversitat. 
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Eix 5. Governança  

Avançar en el conjunt d’instruments necessaris perquè el govern municipal incorpori els principis 

interculturals en l’acció pública, i en el desenvolupament dels instruments de governança 

necessaris per a la implementació, seguiment i avaluació del Pla Sabadell Intercultural. 

 

Per poder impulsar polítiques amb perspectiva intercultural és necessari establir instruments 

de governança que en facilitin la seva implementació, coordinació, seguiment i avaluació dels 

seus impactes.  

Reforçar la perspectiva intercultural exigeix un compromís per part de tothom, però alhora, 

requereix eines que facilitin la feina de totes les persones involucrades, per assolir amb èxit 

la participació de tota l’administració local, però també la cooperació amb altres nivells 

d’administració, amb el teixit associatiu de la ciutat i amb la ciutadania en general.  

Incorporar els principis d’igualtat i equitat, reconeixement de la diversitat i interacció positiva 

vol dir promoure espais de diàleg, de cooperació i treball en xarxa i identificar espais de millora 

que permetin assumir que som societats diverses, i que aquesta diversitat ha de ser visible 

també en l’ajuntament, en la provisió dels serveis i en les accions municipals que es duen a 

terme a la ciutat. 

La transversalitat, la mirada interseccional i la cooperació multinivell i multiactor són claus en 

el desenvolupament de les polítiques i accions interculturals, i les eines que es presenten a 

continuació volen servir per facilitar aquesta tasca a totes les persones implicades. 
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E 5.1. Coordinació transversal, territorial i multinivell 

a. Creació de la Comissió Interdepartamental Intercultural. L’objectiu de la mateixa 

és oferir un espai de treball compartit amb les diferents àrees de l’ajuntament, que 

permeti plantejar dubtes, identificar reptes i construir respostes per avançar en la 

implementació de la perspectiva intercultural. Cal fomentar la coordinació amb el 

treball del grup transversal de Garanties de Participació.  

b. Reforçar la perspectiva intercultural al territori. Les taules de barri (que ja 

existeixen en alguns territoris de la ciutat) han de tenir un caràcter interdepartamental, 

i han d’estar obertes als agents claus del territori, així com a la ciutadania interessada. 

Aquestes Taules busquen identificar reptes i espais de millora que permetin aterrar la 

perspectiva intercultural a la realitat de cada context. La regulació de les Taules de 

barri ha de quedar recollida en el Reglament de Participació Ciutadana. 

c. Incorporar la perspectiva intercultural en plans i estratègies de la ciutat. La 

construcció d’una ciutat intercultural no és cosa d’un departament o d’una àrea, sinó 

un repte que implica a tots els àmbits i a tots els espais que construeixen acció política 

pública. En aquest sentit, es definirà una figura i un seguit d’indicadors que 

acompanyaran i supervisaran la importància d’incorporar la perspectiva intercultural 

en el disseny de plans i estratègies de ciutat.  

d. Explorar les possibilitats d’afavorir la incorporació de la diversitat sociocultural 

en el personal de l’ajuntament. Cal treballar amb recursos humans per explorar els 

espais (com el coneixement de llengües minoritàries) que permetin incorporar a la 

plantilla de l’ajuntament persones de grups ètnics minoritaris i d’origen estranger, així 

com la possibilitat de convertir la seva presència en un valor afegit per a la contractació 

externa de provisió de serveis. Quan les funcions d’un lloc de treball permetin tenir en 

compte com a mèrits a valorar qüestions vinculades amb la diversitat sociocultural 

s’incorporaran a les bases. S’avançarà en la reflexió conjunta (estudi exploratori) amb 

Recursos Humans per analitzar la diversitat de la plantilla de l’ajuntament.  

E 5.2. Producció i transferència de coneixements 

a. Enfortir la comunicació intercultural. Elaboració de la guia de comunicació 

intercultural que permeti entendre la importància del llenguatge, i serveixi d’orientació 

a les diferents àrees i departaments de la ciutat. Cal també considerar la importància 

del llenguatge visual a l’hora d’explicar la interculturalitat.  

b. Millorar la formació en competències interculturals. La formació continuada en la 

perspectiva intercultural serveix per enfortir les capacitats de la plantilla municipal en 

la gestió de la diversitat, i alhora, identificar espais de millora necessaris per afrontar 

les realitats canviants de la ciutat. Les competències interculturals s’han de convertir 

en part de l’oferta permanent de la ciutat, i alhora cal valorar la possibilitat de fer 

formacions ajustades a les necessitats específiques d’alguna àrea o departament.  
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c. Acompanyar la formació intercultural de la xarxa associativa de la ciutat. La 

formació intercultural s’entén com una necessitat no només per a la plantilla municipal, 

sinó també per la xarxa associativa de la ciutat. A través de l’Oficina d’Entitats es pot 

oferir aquest acompanyament a la formació intercultural per entitats o actors claus de 

la societat civil de la ciutat. 

d. Crear un banc de recursos amb experiències i pràctiques interculturals. Aquesta 

sistematització de les pràctiques, accions i experiències interculturals busca facilitar 

que el personal de l’ajuntament conegui i tingui accés a les iniciatives diverses que ja 

s’han dut a terme (o estan en curs) a la ciutat. Es tracta de facilitar la transferència de 

coneixements interna, i sistematitzar les lliçons apreses. 

e. Promoure la investigació-acció. Cal enfortir les relacions de la ciutat amb els centres 

de recerca, com poden ser les universitats, que treballen i participen en el territori, per 

tal que acompanyin amb coneixement i recerca les preguntes i reptes que té 

l’ajuntament davant els reptes de la ciutat. S’establirà un espai de debat obert sobre 

reptes en la convivència i en la gestió de la diversitat i es definiran una sèrie de temes 

que requereixen d’una correlació investigació-acció.  

E 5.3. Seguiment i avaluació  

a. Establir els indicadors de seguiment del Pla Sabadell Intercultural. Com a punt de 

partida, s’estructuren els eixos i les actuacions del Pla seguint els indicadors d’avaluació 

que permet l’Índex ICC del Consell d’Europa. S’entén, però, que els mateixos es poden 

anar ampliant en la mesura que es requereixin o defineixin actuacions determinades, i 

que poden ser objecte de debat i consens en el marc de la Comissió Interdepartamental 

Intercultural. Completar l’Índex ICC és un exercici útil que s’haurà de fer cada tres anys. 

De manera complementària, cal elaborar un seguit d’indicadors per fer seguiment de la 

incorporació de la perspectiva intercultural en les diferents àrees i departaments.  

b. Dissenyar un baròmetre de percepcions sobre la convivència intercultural. 

Seguint la proposta de baròmetre de percepcions sobre la població estrangera que ha 

elaborat la Fundació ACSAR, o prenen com a exemple el baròmetre de percepcions de 

ciutats com Barcelona i Bilbao, es busca conèixer els reptes i fortaleses de la 

convivència intercultural a la ciutat amb una periodicitat de 3-4 anys.  

c. Informes de seguiment i avaluació. Cal elaborar un informe anual de seguiment dels 

objectius, aprofitant bona part dels indicadors ja facilitats. Cal una avaluació de 

seguiment a la meitat del Pla, per tal de, si fos necessari, acotar i corregir les possibles 

desviacions o incorporar actualitzacions. La finalització del Pla ha d’anar acompanyada 

d’una avaluació externa que permeti identificar lliçons apreses per a futures edicions. 

Per garantir el seguiment continuat de la feina feta, cal donar visibilitat al treball que 

s’està fent i compartir l’informe de seguiment del Pla amb les diferents àrees i 

departaments de l’ajuntament. Es pot aprofitar una sessió de la Comissió 

Interdepartamental Intercultural per fer-ho, i per enfortir el treball amb les diferents 

àrees. Amb caràcter biennal, cal donar a conèixer els resultats de seguiment del Pla 

amb entitats socials, actors socioeconòmics de la ciutat i la societat civil en general.  
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6. Quadre sinòptic  

El quadre sinòptic inclou els indicadors de seguiment i avaluació bàsics, i incloent els de l’ICC Índex. 

 

Eixos Objectius específics Accions Indicadors 

Eix 1. Drets i 
deures per a 
tothom 
 

E 1.1. Promoció de la 
igualtat i avançament en 
la lluita contra les 
desigualtats 
 
 

a. Promoure la igualtat entre homes i 
dones des de la perspectiva 
intercultural  

S’ha introduït mesures per facilitar la identificació de plans, estratègies i 
accions on s’hagi incorporat la perspectiva intercultural en la promoció de la 
igualtat entre homes i dones? Quines. Determinació numèrica. 
 
Existeixen mecanismes per a garantir que es respecti la igualtat de gènere 
en les organitzacions que participen en el procés de presa de decisions 
sobre afers relacionats amb la inclusió de persones d'origen migrant / 
minories a la ciutat? (83) 
 

b. Elaborar un programa d’acció del 
Poble Gitano 
 

S’ha dut a terme el programa d’acció? Incorpora els principis interculturals i 
els principis orientadors del pla? Incorpora mecanismes de seguiment?  
 
A la seva ciutat, existeixen grups de persones amb orígens, religions, 
idiomes o orientacions sexuals diversos que requereixin un enfocament 
especial? (2.9) 
 

c. Revisar les ordenances municipals 
i mapatge sobre les desigualtats 
d’accés i les pràctiques 
discriminatòries que es donen als 
serveis i equipaments municipals 

Ha realitzat la seva ciutat una revisió sistemàtica de totes les regles i 
regulacions municipals per identificar mecanismes que puguin discriminar 
les persones residents d'origen migrant / minories? (70) 
 
S’ha dissenyat un protocol de detecció de discriminacions i vulneracions de 
drets en els diferents serveis i equipaments municipals? Quants (numèric) 

d. Reforçar l’acollida per a la inclusió  
 

S’ha revisat i actualitzat el protocol de primera acollida i els protocols de 
derivació als diferents serveis? Quants (numèric) 
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La ciutat disposa d’una agència, unitat, persona o procediment designat per 
donar la benvinguda a les persones nouvingudes? (60) 
 
La ciutat disposa d’un paquet complet d'informació i suport específic per a 
la ciutat per a les persones nouvingudes? (61) 
 
Els diferents serveis i agències de la ciutat brinden un suport de 
benvinguda a grups particulars de persones nouvingudes (és possible 
obtenir múltiples respostes)? (62) 

Reagrupament familiar 
Menors no acompanyats 
Persones refugiades i sol·licitants d’asil  
Persones treballadores migrants 
Altres (indicar) 

 
La ciutat organitza la seva ciutat una cerimònia pública per a 'donar la 
benvinguda' a totes les persones que arriben a viure a la ciutat 
independentment del seu origen o nacionalitat? (3) 
 

E 1.2. Equitat, igualtat 
d’accés i tracte en els 
serveis públics i 
equipaments municipals  
 
 

a. Incorporar la perspectiva 
intercultural en la lluita contra les 
desigualtats i reforçar l’atenció als 
col·lectius més vulnerables 

Incorporació/revisió de la perspectiva intercultural en les accions i 
polítiques dissenyades per l’atenció a persones vulnerables (numèric) 
 
Seguiment acció contra la discriminació amb Habitatge 
 
Reforçar les competències lingüístiques entre les persones residents a la 
ciutat 
 
La ciutat proporciona algun dels següents serveis en el camp de les 
competències lingüístiques (múltiples respostes possibles)? (42) 

Sí, la capacitació en idiomes específics en l'idioma o idiomes 
oficials per a grups de difícil accés (per exemple, mares que no 
treballen, aturades, etc.) 
Sí, l'ensenyament d'idiomes d'immigrants / minories com a part del 
pla d'estudis regular a les escoles 
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Sí, l'ensenyament d'idiomes d'immigrants / minories com un curs 
de llengua materna només per a nens i nenes immigrants / 
minoritaris 
Sí, l'ensenyament d'idiomes d'immigrants / minories com una opció 
d'idioma regular està disponible per a tots 
Sí, suport a organitzacions del sector privat / civil que brinden 
capacitació en idiomes en idiomes minoritaris 
Sí, altres (especificar) 
No  
 

b. Reforçar un sistema educatiu 
inclusiu  
 

Evolució de l’absentisme per centre educatiu i projectes per evitar 

l’absentisme crònic. 

 
S’ha elaborat el pla de xoc contra l’absentisme escolar crònic? En quants 
centres? Seguiment de les mesures.  
 
S’ha posat en marxa el programa de tutoria entre iguals? Nombre de 
centres i de persones participants. 
 
L'origen ètnic / cultural del professorat a les escoles reflecteix la composició 
de la població de la ciutat? (14) 
 
La ciutat disposa una política per augmentar la barreja ètnica / cultural a les 
escoles (i, per tant, evitar la concentració ètnica)? (17) 
 
El professorat en escoles primàries / de preescolar reben capacitació en 
comunicació i pedagogia intercultural? (86) 
 
Hi ha mesures per garantir que les persones d'origen migrant / minories 
estiguin representades de manera justa a les institucions i organitzacions 
clau (consells escolars) (68). Quines mesures s’han pres per a garantir-ho? 
 
Té l'alumnat en escoles primàries el mateix origen ètnic / cultural (inclòs 
l'origen ètnic majoritari)? (13) 
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c. Incorporar la perspectiva 
intercultural en l’àmbit de la 
promoció econòmica 
 
 

Avaluació del projecte pilot per a regularitzar la situació de joves tutelats o 
extutelats. Valorar la seva escalabilitat. 
 
Sensibilització a entitats i empreses vers el valor de la diversitat. Nombre 
d’accions. Nombre d’entitats i persones participants.  
 
Pla de formació sobre normativa municipal per col·lectius professionals 
específics. Quants (numèric)? Valoració d’impacte. 
 
La ciutat disposa d’un pla de contractació per garantir una taxa adequada 
de diversitat dins de la seva força laboral? (23) 
 
La ciutat pren mesures per encoratjar una força laboral diversa, la barreja 
intercultural i la competència intercultural en empreses del sector privat? 
(24) 
 
Hi ha una organització empresarial local, regional o nacional que tingui 
entre els seus objectius la promoció de la diversitat i la no discriminació en 
el mercat laboral? (26) 
 
La ciutat pren mesures per encoratjar a les empreses de minories ètniques 
a anar més enllà de l'economia ètnica i entrar en l'economia 'mainstream' i 
en els sectors de més valor afegit? (27) 
 
En les decisions relacionades amb l'adquisició de béns i serveis, el consell 
municipal afavoreix a les empreses amb una estratègia d'inclusió / 
diversitat intercultural? (29) 
 

d. Prevenir la segregació urbana dels 
centres de culte 
 
 
 

Existeix un mapatge (actualització) dels centres de culte de la ciutat? 
 
En la planificació urbanística es promou evitar que els centres de culte de 
confessions minoritàries quedin segregats del nucli urbà? 
 
S’ha fet menció (indicar) de la participació de la ciutat en la xarxa 
‘Municipios por la Tolerancia’. 
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Hi ha alguna organització en la seva ciutat que s'ocupi específicament de 
les relacions interreligioses? (41) 

Sí, un servei municipal dedicat únicament a les relacions 
interreligioses. 
Sí, un servei municipal generalista que també tracta conflictes 
religiosos. 
Sí, un servei interreligiós dirigit per una organització de la societat 
civil. 
Sí, un servei interreligiós estatal 
Sí, altres (especificar) 
No 
 

E 1.3. Lluita contra la 
discriminació i els 
discursos d’odi. 
 
 

a. Consolidar l’Oficina de Drets Civils 
 

Revisió i actualització dels objectius de l’Oficina de Drets Civils, incloent-hi 
el litigi estratègic. 
 
Elaboració d’un protocol contra el racisme. 
 
La ciutat disposa d’una carta o un altre document vinculant que prohibeixi 
la discriminació contra persones o grups de persones per motius de raça, 
color, idioma, religió, nacionalitat, origen nacional / ètnic o orientació sexual 
a l'administració i els serveis municipals? (71) 
 
La ciutat disposa d’un servei dedicat que assessora i dóna suport a les 
víctimes de discriminació? (72) 
 

b. Analitzar de manera integral la 
discriminació a Sabadell 
 
 

S’ha elaborat un estudi diagnòstic sobre la discriminació a la ciutat.  
 
S’ha creat un espai de divulgació (online i físic) amb materials pedagògics i 
informatius sobre la lluita contra la discriminació i els discursos d’odi? 
 
Es fa seguiment/investiga regularment l’abast i caràcter de la discriminació 
a la ciutat (74) 
 

c. Reforçar els espais de lluita contra 
la discriminació i els discursos d’odi 
que ja existeixen a la ciutat.  

S’ha dut a terme una acció conjunta amb les diferents entitats que treballen 
en matèria de discriminacions. Quina? Seguiment i impacte. 
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 Es proporciona suport financer i / o logístic a les organitzacions de la 
societat civil que assessoren i donen suport a les víctimes de 
discriminació? (73) 
 
Es duen a terme campanyes contra la discriminació o es fomenten 
actuacions per crear consciència sobre la discriminació (75) 
 

d. Donar un nou impuls a l’Estratègia 
Antirumors  
 

Desenvolupament d’una Estratègia Antirumors 
 
La ciutat té una estratègia antirumors o implementa activitats antirumors 
seguint la metodologia oficial de Consell d'Europa? (77) 
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Eix 2. El 
valor de la 
diversitat  

E 2.1. Reconeixement i 
visibilitat de la diversitat 
des de l’àmbit 
institucional 
 
 
 

a. Ampliar el reconeixement simbòlic 
de la diversitat a la ciutat.  
 

S’ha revisat el nomenclàtor municipal des de la perspectiva intercultural? 
S’han fet propostes de canvi? Han resultat aprovades? 
 
Hi ha un reconeixement a persones o organitzacions locals que treballen 
en la promoció de la convivència intercultural a la ciutat (12) 

b. Adequar els objectius i dinàmiques 
dels òrgans de participació d’àmbit 
territorial i sectorial a la perspectiva 
intercultural tal com estableix el nou 
reglament de participació  

Diagnòstic de participació de persones d’orígens i bagatges socioculturals 
diversos als espais de diàleg municipal. Identificació de mancances i 
propostes d’intervenció. 
 
La ciutat ha introduït mecanismes de participació, a més dels drets de vot 
o un cos consultiu, per permetre que totes les persones residents, 
independentment de l’origen o col·lectiu al qual pertanyin, participin en 
igualtat de condicions en el procés de presa de decisions (múltiples 
respostes possibles)? (80) 

Sí, en xarxes de participació pública 
Sí, en pressupostos participatius 
Sí, en plataformes de diàleg intercultural/taules de treball 
Sí, en altres mecanismes (especificar) 
No 

c. Garantir la perspectiva 
Intercultural com a eix de treball en 
els Consells Municipals 

Diagnòstic de participació de persones d’orígens i bagatges socioculturals 
diversos als Consells Municipals. 
 
Existeix un òrgan consultiu independent a través del qual les persones 
amb origen migrant / minories poden expressar les seves inquietuds i 
assessorar el consell municipal sobre qüestions de diversitat i integració 
(67) 
 
S’ha incorporat la perspectiva intercultural en l’agenda de treball dels 
Consells Municipals? Quants (numèric). Es disposa d’un full de ruta per 
assolir l’objectiu? Accions empreses en aquest sentit. 
 
La ciutat supervisa la seva ciutat la participació de les residents d'origen 
migrant/minories en el procés de presa de decisions? (81) 
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E 2.2. Adaptació dels 
serveis i programes 
municipals perquè 
incorporin la perspectiva 
intercultural  
 
 

a. Revisar les accions i activitats dels 
diferents serveis i programes des de 
la perspectiva intercultural, prestant 
especial atenció a la incorporació de 
la perspectiva religiosa en la gestió 
del cementiri municipal 

Elaboració d’un diagnòstic de necessitats amb proposta d’adaptació dels 
diferents serveis 
 
La ciutat té en compte l'origen migrant / minories de la ciutadania a l’hora 
d’oferir els següents serveis (diverses respostes possibles)? (25) 

Sí, serveis de funeral / enterrament 
Sí, menjars escolars 
Sí, Horaris o seccions només per a dones en instal·lacions 
esportives. 
Sí, altres (especificar) 
No, no s’ofereixen aquests serveis 

 
El cementiri contempla espais d’enterrament adequats per: 

les persones laiques/aconfessionals 
les persones cristianes 
les persones musulmanes 
les persones jueves 
altres (especificar) 

b. Incorporar la interculturalitat com 
a criteri transversal per al conjunt de 
subvencions de l’ajuntament a les 
entitats 

Revisió de l’ordenança de subvencions i incorporació del criteri 
intercultural en les subvencions (d’altres departaments: quants). 
 
L’Ajuntament utilitza la interculturalitat com a criteri quan assigna fons a 
associacions i iniciatives? (30) 
 

c. Avançar en la incorporació de la 
perspectiva intercultural en el marc 
dels projectes de convivència dels 
centres educatius 

Propostes d’ofertes sobre convivència intercultural en el marc del 
Programa Ciutat i Escola. Tipus i quantitat 
 
Projecte pilot ‘Identitats’ a dos centres educatius per any. 
 
Les escoles realitzen projectes interculturals? (16) 

d. Promoure un voluntariat divers 

S’ha fet una campanya informativa per afavorir la participació diversa en 
programes de voluntariat? 
 
S’ha treballat amb les entitats que gestionen persones voluntàries per 
promoure el voluntariat divers? Quines? Com. 
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E2.3. Promoure la 
diversitat cultural a la 
ciutat 
 
 

a. Reforçar la visibilitat de la 
diversitat en els esdeveniments 
culturals i enriquir-ne la programació 
des de la perspectiva intercultural 
 

Perspectiva intercultural en els actes tradicionals de la ciutat (Festa 
Major; festes de barri, etc.). Com i en quantes. 
 
Perspectiva intercultural al programa SBD ON. 
 
Perspectiva intercultural en la Biennal Art Manifesta 2024 i el Festival de 
Cinema de Terror. Altres espais. 
 
Impuls espais de diàleg per a la creació cultural intercultural. Treball amb 
La Sala i l’Estruch 
La ciutat crea consciència sobre les llengües de les persones migrants/de 
grups minoritaris i proporciona suport logístic o financer? (Múltiples 
respostes possibles) (43) 

Sí, diaris / revistes de minories locals en l'idioma (s) de les 
persones migrants / grups minoritaris minoritari (s) 
Sí, programes de ràdio de minories locals en l'idioma (s) de les 
persones migrants / grups minoritaris 
Sí, programes de televisió locals en l'idioma (s) de les persones 
migrants / grups minoritaris 
Sí, un altre suport per crear consciència sobre l'idioma (s) de les 
persones migrants / grups minoritaris (especifiqui) 
No 

 
La ciutat dóna suport a projectes que busquen donar una imatge positiva 
de les llengües de les persones migrants / minories? (44) 

Sí 
No 
Ocasionalment 

 

b. Enfortir la perspectiva intercultural 
en les biblioteques, els casals i els 
centres cívics 

Projecte pilot de Biblioteca Humana en una biblioteca de la ciutat 
Revisió i seguiment de la programació/accions interculturals de les 
biblioteques, casals i centres cívics. Quantes. Com. 
 
Esdeveniments i activitats en l'àmbit de les arts, la cultura i l'esport per 
fomentar la interacció amb persones de diferents orígens (31) 
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c. Integrar les festivitats 
representatives de la diversitat 
cultural en el cicle festiu de la ciutat 

Elaboració del calendari intercultural 
 
Identificació de festes i manifestacions culturals diverses: accions 
conjuntes en el marc de Mescla’t. 

d. Identificar experiències d’èxit en 
l’avantatge de la diversitat en l’àmbit 
empresarial 
 

Estudi de viabilitat sobre l’elaboració d’un banc de bones pràctiques 
empresarials sobre la gestió de la diversitat. 
 
Ha pres mesures seva ciutat per encoratjar els "districtes de negocis / 
incubadores" a involucrar un percentatge adequat d'empresaris / es 
d'origen migrant / minories i oferir activitats que els encoratgin a participar 
i desenvolupar nous productes / serveis juntament amb altres empresaris i 
empresàries autòctones? (28) 

e. Treballar la perspectiva 
intercultural amb els mitjans de 
comunicació els mitjans de 
comunicació 
 

Espais de diàleg amb premsa per evitar l’estigmatització (Estratègia 
antirumors i media).  
 
Seguiment de la col·laboració mensual amb els mitjans (difusió, etc.) 
 
La ciutat té una estratègia de comunicació per millorar la visibilitat i la 
imatge de les persones d'origen migrant / minories en els mitjans locals? 
(45) 
 
El departament de comunicació de la ciutat té instruccions de destacar la 
diversitat com un avantatge de forma regular i en diversos tipus de 
comunicació? (46) 
 
La ciutat dóna suport a la promoció / capacitació de mitjans / mentoria / 
creació de noves empreses de mitjans en línia per a periodistes d'origen 
migrant / minories? (47) 
 
La ciutat examina com els mitjans de comunicació locals i/o nacionals 
tradicionals representen a les persones d'origen migrant / minories? (48) 
 
La ciutat supervisa la manera en què les xarxes socials representen a les 
persones d'origen migrant / minories? (49) 
La ciutat es relaciona amb els mitjans locals quan retraten a persones 
d'origen migrant / minories a través d'estereotips negatius? (50) 
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Eix 3. 
Enfortint els 
vincles 
 

E 3.1. Foment dels espais 
d’interacció positiva 
 
 

a. Reforçar els projectes de 
participació comunitària intercultural 

Incorporació de la perspectiva intercultural en el Programa d’Intervenció 
Comunitària 
 
Hi ha mesures per fomentar la barreja i interacció interculturals 
significatives en l'espai públic (museus, parcs, places) (34) 
 

b. Enfortir la mirada comunitària del 
procés educatiu 

Organització d’una acció conjunta entre centres educatius  
 
Projecte de mentoria Rossinyol en altres centres (1 per any?) 
 
Hi ha escoles que facin esforços per involucrar les famílies d'origen 
migrant / minories en la vida escolar (a més de convidar-los a les 
reunions d'AMPAS o amb el professorat)? (15) 
 

c. Enriquir els processos de creació 
de l’Estruch a través de programes i 
projectes culturals que incorporin la 
perspectiva intercultural  

Realització de dues creacions comunitàries amb les xarxes de barri. 
 
Ampliació del projecte europeu a la biblioteca (0-3) 

d. Garantir una programació 
esportiva accessible per a tota la 
ciutadania 
 

Anàlisi de les condicions de federació pels esports que es duen a terme 
a la ciutat. 
 
Posada en marxa d’una iniciativa per fomentar la implantació d’esports 
de grup, que permetin la interacció entre les persones participants.  
 
Formació del monitoratge d’activitats esportives en perspectiva 
intercultural i de gènere. 
 
Es col·labora amb la societat civil i les organitzacions de base que estan 
actives en els diversos camps relacionats amb la inclusió intercultural 
(85) 
 

E 3.2. Promoció de la 
participació intercultural 
 

a. Promoure la participació cívica i 
política de les persones estrangeres 

Campanya informativa pel dret a vot (eleccions locals, autonòmiques i 
generals). 
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Totes les persones estrangeres poden presentar-se com a candidats en 
les eleccions locals? (64) 
 
Totes les persones estrangeres poden votar en les eleccions locals? 
(65) 
 
Nº de persones electes en el consell municipal d'origen estranger o amb 
doble nacionalitat (66) 
 
Existeixen iniciatives per encoratjar les persones d'origen migrant / 
minories a participar en la vida política (69) 
 
La ciutat ha introduït mecanismes de participació, a més dels drets de 
vot o un cos consultiu, per permetre que totes les persones residents, 
independentment de l’origen o col·lectiu al que pertanyin, participin en 
igualtat de condicions en el procés de presa de decisions (múltiples 
respostes possibles)? (80) 

Sí, xarxes de participació pública 
Sí, pressupost participatiu 
Sí, plataformes de diàleg intercultural / taules rodones 
Sí, altres mecanismes (si us plau especifiqui) 
Encara no, però la ciutat està considerant seriosament la 
introducció d'aquests mecanismes 
No 
 

b. Reforçar la participació de 
persones d’orígens i bagatges 
culturals diversos en els espais de 
participació i en la xarxa associativa 
de la ciutat 
 
 

Elaboració d’un estudi per la participació en el Decidim 
 
Incorporació de criteris interculturals al Reglament de Participació 
Ciutadana 
 
Accions per promoure la representació i participació de dones. Nombre 
d’accions. Impacte. 
 
La ciutat supervisa la seva ciutat la participació dels residents de la 
ciutat d'origen migrant / minories en el procés de presa de decisions? 
(81)  
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Es col·labora amb la societat civil i les organitzacions de base que estan 
actives en els diversos camps relacionats amb la inclusió intercultural 
(85) 
 

c. Consolidar i augmentar la 
participació en la iniciativa Mescla't 

Avaluació de les diferents iniciatives del Mescla’t 
 
Encoratja la ciutat les accions on les persones residents d'un barri es 
reuneixen i interactuen les d'altres barris? (20) 
 
La ciutat té una política per encoratjar a les persones residents d'origen 
migrant / minories a reunir-se i interactuar amb altres persones que 
viuen al mateix veïnat? (21) 
 

E 3.3. Enfortiment dels 
vincles a l’espai públic  

a. Fomentar la participació ciutadana 
àmplia en els processos de presa de 
decisions sobre la transformació de 
l’espai públic 

Iniciatives dues a terme en processos de cogestió d’equipaments i 
espais 
 
La ciutat ha adoptat un procés de consulta de polítiques i / o co-
disseny que inclogui persones de tots els orígens ètnics o culturals? (7) 
 
Es fa ús de diferents mètodes i llocs de consulta per a garantir la 
participació de persones amb diferents orígens en la reconstrucció / 
redisseny d'una àrea (36) 
 

b. Reforçar les accions de mediació i 
resolució de conflictes amb 
perspectiva intercultural.  
 
 

Diagnòstic de les necessitats i recursos de mediació amb perspectiva 
intercultural 
 
Quin tipus d'organització ofereix un servei professional per a la mediació 
de la comunicació intercultural i / o el conflicte a la seva ciutat? 
(Múltiples respostes possibles)? (39) 

Un servei de mediació municipal generalista que també tracta 
conflictes culturals. 
Un servei de mediació municipal dedicat únicament a temes 
interculturals. 
Un servei de mediació intercultural dirigit per una organització 
de la societat civil. 
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Un servei de mediació regional / estatal. 
Altres (si us plau especifiqui) 
No es brinden serveis de mediació professional. 

 
 
En quin context es proporciona la mediació intercultural (múltiples 
respostes possibles)? (40) 

En institucions especialitzades com hospitals, policia, clubs 
juvenils, centres de mediació, cases de retir, etc. 
En l'administració de la ciutat per a fins generals. 
En els veïnats, als carrers, buscant activament reunir-se amb 
els residents i discutir problemes. 
En altres contextos (si us plau especifiqui) 
No es proporciona mediació intercultural a la ciutat. 
 

c. Reforçar la qualitat de l’espai i els 
equipaments públics a cada barri  
 
 

Diagnòstic i revisió dels equipaments i espais d’interacció a cada barri. 
 
Es té en compte la diversitat de la població en el disseny, renovació i 
administració de nous edificis o espais públics (35) 
 
La ciutat té una política per augmentar la diversitat de residents als 
barris i evitar la concentració ètnica? (19) 
 

d. Promoure la creació de taules de 
barri 
 

Desenvolupament del Reglament de Participació des de la perspectiva 
intercultural 
 
Desenvolupament del projecte pilot “Civisme al carrer” 
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Eix 4. 
Memòria i 
compromís 
global 
 

E 4.1. Promoció del 
compromís amb els Drets 
Humans i Cultura de Pau 
 
 

a. Participar en xarxes externes 
dedicades a promoure els drets 
humans 

Identificació de les xarxes en les quals es participa 
 
Identificació de les accions que es desenvolupen en el marc de les 
mateixes (memòria comú) 
 

b. Continuar el treball de defensa del 
dret d’asil a través de Sabadell Ciutat 
Refugi 

Manteniment de la xarxa Sabadell Ciutat Refugi. Pla de treball i 
actuacions 
 
Avaluació del programa Tenderol 
 
Explorar la possibilitat d’un projecte de patrocini comunitari local 

c. Reforçar el Programa de Drets 
Humans per a donar a conèixer, 
reflexionar i reivindicar els drets de 
les persones 

Visibilitat del Programa Ciutats Defensores dels Drets Humans 
 
Veure E.4.2.d 

d. Alinear les accions promogudes 
des de l'ajuntament, amb la Carta de 
Drets Culturals 

Seguiment del desenvolupament de la Carta de Drets Culturals. 
Alineament amb la perspectiva intercultural 

E 4.2. Reivindicació de la 
memòria i promoció del 
(re)coneixement 

a. Garantir la inclusió de la 
perspectiva intercultural en el nou Pla 
de Memòria Històrica de Sabadell 
2022-2026  

Inclusió i seguiment de la perspectiva intercultural al nou Pla de 
Memòria Històrica 2022-2026 

b. Dissenyar i promoure accions de 
memòria històrica en l'espai públic 

Concurs de curtmetratges (tiktok) entre centres educatius 
 
Veure E.4.2.d 
 

c. Enfortir la col·laboració amb 
centres educatius de tots els nivells i 
de públics de totes les edats per 
l’organització d’activitats de memòria 
històrica 

Número de noves entitats implicades 
 
Nombre d’accions desenvolupades (escolars; centres de persones 
grans, etc.) 

d. Promoure accions de 
sensibilització i formació impulsades 
per la societat civil 

Repositori d’accions per promoure la reivindicació de la memòria 
històrica 

E 4.3. Enfortiment del 
compromís global 

a. Commemorar els Dies 
Internacionals assenyalats de lluita 

Elaboració calendari de Dies Internacionals en els quals es vol 
participar. Accions vinculades a xarxes i propostes participatives 
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 contra la discriminació i/o a favor de 
la convivència intercultural 

 
Memòria d’accions anuals realitzades 
 

b. Promoure projectes d’educació per 
a la ciutadania global així com 
projectes de cooperació amb 
component de sensibilització  

Identificació i visibilització de projectes d’educació per la ciutadania 
global 
 
La seva ciutat té una política explícita i sostenible per encoratjar la 
cooperació internacional en àrees econòmiques, científiques, culturals 
o altres? (51) 
Hi ha una provisió financera específica per a aquesta política? (52) 
 
La ciutat es dirigeix a persones estudiants estrangeres o altres grups 
juvenils que arriben a través de programes d'intercanvi? (54) 
 
La ciutat busca desenvolupar relacions comercials amb els països / 
ciutats d'origen dels seus grups de la diàspora (múltiples respostes 
possibles)? (55) 

Sí, en involucrar la diàspora i als principals empresaris en 
visites i reunions internacionals 
Sí, per associació / acords comercials amb ciutats / països 
d'origen. 
Sí, a través del suport a organitzacions que busquen 
desenvolupar relacions amb empreses de les ciutats i països 
d'origen dels grups de la diàspora 
Sí, per altres mitjans (especificar) 
No 
 

c. Fomentar accions d'agermanament 
o peer2peer amb Ciutats 
compromeses i / o en situació de risc 
en matèria de vulneració de drets 
humans  

Identificació de propostes per promoure l’agermanament 
 
Acció peer2peer amb una ciutat sobre un tema seleccionat 

d. Incorporar la perspectiva 
intercultural en els projectes solidaris 
que proposen les entitats socials 

Incorporació de la perspectiva intercultural com a criteri positiu pels 
projectes solidaris que proposen les entitats socials 
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Eix 5. 
Governança  
 

E 5.1. Coordinació 
transversal, territorial i 
multinivell 
 
 
 

 a. Creació de la Comissió 
Interdepartamental Intercultural 

Creació de la Comissió Interdepartamental Intercultural: objectius, 
composició i pla de treball 
 
La ciutat ha adoptat formalment una declaració pública sobre què és, 
o vol ser, una ciutat intercultural? (3) 
 
La ciutat ha adoptat una estratègia d'integració intercultural o de 
diversitat / inclusió? (4) 
 
La ciutat ha adoptat un pla d'acció intercultural? (5) 
 
La ciutat té assignat un pressupost per a la implementació de 
l'estratègia intercultural i / o el pla d'acció? (6) 
 
La ciutat té un organisme dedicat o una estructura de coordinació 
interdepartamental responsable d'implementar l'estratègia 
intercultural? (11) 
 
La ciutat ha adoptat una estratègia d'integració intercultural o una 
estratègia de diversitat / inclusió, ¿va ser aquest el resultat d'un procés 
de consulta que va incloure a persones d'origen migrant / minories? 
(78) 
 
Si la ciutat ha adoptat un pla d'acció intercultural, ¿és el resultat d'un 
procés de consulta que va incloure a persones d'origen migrant / 
minories? (79) 

b. Reforçar la perspectiva 
intercultural al territori 

Sessions de treball sobre interculturalitat en les taules de barri 
(número per any) 
 
Quants districtes / barris de la seva ciutat són cultural / ètnicament 
diversos? (18) 
 
Hi ha espais o àrees que estiguin dominades per un grup ètnic 
(majoria o minoria) i on altres persones se sentin inoportunes o 
insegures (37) 
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Hi ha una política per resoldre aquesta situació (vigilància, treball 
social, comunicació, consultes amb la població)? (38) 

c. Incorporar la perspectiva 
intercultural en plans i estratègies de 
la ciutat 

Identificació de plans i estratègies de la ciutat i seguiment de la 
incorporació de la perspectiva intercultural  
 
Designació d’una persona responsable de fer-ne seguiment 
 

d. Explorar les possibilitats de 
millora en la incorporació de la 
diversitat sociocultural en el personal 
de l’ajuntament 

Estudi diagnòstic del perfil del personal públic de l’ajuntament i de les 
possibilitats d’ampliar la contractació de persones d’origen migrant o 
pertanyents a grups ètnics minoritaris 
 
El perfil migratori/minoritari del personal públic reflecteix la composició 
de la població de la ciutat? (22) 
 

E 5.2. Producció i 
transferència de 
coneixements 
 

a. Enfortir la comunicació 
intercultural 
 

Elaboració d’una guia de comunicació intercultural d’ús intern 
 
Les comunicacions oficials de la seva ciutat fan referència clara al 
compromís intercultural? (9) 
 
La ciutat té una pàgina web oficial que comuniqui la seva declaració, 
estratègia i / o pla d'acció intercultural? (10) 
 

b. Millorar la formació en 
competències interculturals 
 
 

Incorporar la formació intercultural al pla de formació municipal 
 
Sessions de formació intercultural ad hoc per determinats grups 
professionals (policia, mediació, etc.) 
 
La ciutat promou la competència intercultural del personal públic i dels 
serveis públics? (Múltiples respostes possibles) (59) 

Sí, seminaris i xarxes interdisciplinaris. 
Sí, cursos de formació. 
Sí, altres (especificar) 
No 

c. Acompanyar la formació 
intercultural de la xarxa associativa 
de la ciutat 

Organització de sessions formatives per les entitats de la ciutat 
(Oficina d’Entitats) 
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La ciutat té una base de dades de totes les organitzacions de la 
societat civil que estan actives en els diversos camps relacionats amb 
la inclusió intercultural? (84) 

d. Crear un banc de recursos amb 
experiències i pràctiques 
interculturals 

Creació d’un banc de recursos amb experiències i pràctiques 
interculturals a la ciutat. Establiment d’un model de formulari per la 
seva elaboració 

e. Promoure la investigació-acció 

Creació d’un espai de trobada amb centres de recerca per proposar 
accions d’investigació-acció 
 
S'ha incorporat informació estadística i qualitativa sobre diversitat i 
relacions interculturals per informar el procés de formulació de 
polítiques del consell local / municipal? (56) 

E 5.3. Seguiment i avaluació  
 
 

a. Establir els indicadors de 
seguiment del Pla Sabadell 
Intercultural 

Emplenar anualment els indicadors de seguiment del Pla 
 
Emplenar cada tres anys l’Índex ICC (preguntes amb números) 

b. Dissenyar un baròmetre de 
percepcions sobre la convivència 
intercultural 

Elaboració d’un baròmetre sobre la convivència intercultural a la ciutat 
(cada dos anys) 
 
La ciutat, directament o a través d'un organisme extern, realitza 
enquestes que inclouen preguntes sobre la percepció pública de les 
persones migrants / minories? (57) 
 
La ciutat, directament o a través d'un organisme extern, realitza 
enquestes sobre el sentiment de seguretat pel que fa a les persones 
d'origen migrant / minories? (58) 

c. Informes de seguiment i avaluació 
 

Elaboració anual d’un informe de seguiment.  
 
Informe d’avaluació (meitat del Pla) 
 
Informe final d’avaluació (final del Pla) 
 
Existeix un procés d'avaluació i actualització de l'estratègia 
intercultural / pla d'acció? (8) 
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7. Annexos 

Annex 1. Llistat d’activitats, trobades i reunions del procés d’elaboració del Pla 

Annex 2. Resum enquesta participativa 

Annex 3. Índex Intercultural Sabadell 2019 
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Annex 1. Llistat d’activitats i trobades en el procés d’elaboració del 

Pla 

 

FASE 1. Impuls del procés 

 

En novembre de 2020 es va engegar el treball de disseny del Pla Intercultural de 

Sabadell. La primera reunió va celebrar-se el 2 de novembre i va assistir l’equip referent 

del Departament de Drets Civils i Gènere de l’ajuntament de Sabadell, en Jordi Pérez 

en representació de la Diputació de Barcelona i l’equip de Diversit. Arran d’aquesta 

reunió, es va elaborar un calendari de treball trimestral que s’ha anat actualitzant i una 

carpeta compartida al Google Drive per dipositar tota la informació rellevant i adient per 

l’elaboració del Pla.  

 

El 3 de desembre es va per públic l’inici de l’elaboració del Pla d’Interculturalitat de 

Sabadell en un acte que va comptar amb Marta Morell, Segona tinenta d'alcaldessa de 

l’ajuntament de Sabadell - Feminisme, Benestar Animal i Participació; Lluisa Moret, 

Presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona i 

Gemma Pinyol de Diversit. 

 

Per part de Diversit, el punt de partida va ser el disseny metodològic per l’elaboració del 

diagnòstic i la reflexió estratègica transversal interna. 

 

En paral·lel, es va constituir l’equip motor que ha estat fent el seguiment de tot el procés 

i participant en el codisseny del Pla. L’equip motor ha estat format per les següents 

àrees: Acció social; Cicles de vida; Salut; Promoció econòmica; Cultura; Educació; 

Esports; Espai Públic; Comunicació. 

FASE 2. Diagnòstic i definició del marc conceptual intercultural 

 

En aquesta fase s’ha analitzat l’evolució de la ciutat en els últims anys, elaborant una 

“fotografia” sobre la situació actual, identificant debilitats, fortaleses i principals reptes 

de present i futur pel que fa a la gestió de la diversitat. Per això, s’han dut a terme les 

següents accions: 

 

 L’anàlisi de dades estadístiques. L’Ajuntament de Sabadell va proporcionar dades 

que no es trobaven disponibles en fonts com Idescat, complementant i alimentant 

la informació. 

Fase 1. Impuls Fase 2. Diagnòstic 
Fase 3. Elaboració del 

Pla
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 L’anàlisi d’informes, estudis, documents de treball, plans, estratègies i memòries 

de plans.  

 L’anàlisi de l’Índex Intercultural Cities elaborat el 2019. 

 El procés de reflexió transversal intern amb les àrees. El dia 11 de gener ens 

vam reunir amb els i les responsables dels diferents serveis de l’ajuntament. Van 

assistir caps i representants de 15 àrees28. La sessió va contextualitzar l’objectiu 

de dissenyar un nou Pla Intercultural. Es va presentar el programa Intercultural 

Cities del Consell d’Europa i la RECI, la Xarxa de Ciutats Interculturals, així com 

la perspectiva intercultural en el disseny de polítiques públiques. Alhora, es va 

realitzar una breu presentació dels resultats de l’Índex Intercultural Cities de la 

ciutat de 2019. A continuació, cada àrea va intervenir per donar resposta a les 

següents qüestions:  

 

o Quines accions i instruments uses en el teu àmbit de treball què tinguin en 

compte la diversitat de la ciutadania? I per garantir la igualtat, el respecte a 

la diversitat i la interacció positiva? 

o Quines accions i instruments creus que es podrien desenvolupar en el teu 

àmbit de treball per garantir i implementar els principis interculturals? 

o Quines accions i instruments creus que es podrien desenvolupar de manera 

general des de l’ajuntament per garantir i implementar els principis 

interculturals? 

 

Després de la sessió, es va enviar a cada àrea una plantilla perquè elaboressin 

una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) i que van 

retornar a l’equip de Diversit en el mes de març.  

 

 El procés de reflexió amb els grups municipals. El 18 de gener va tenir lloc una 

sessió de treball amb els diferents grups municipals. La sessió va seguir un format 

similar a la que va organitzar amb els i les caps de serveis: context, objectius i 

procés d’elaboració del Pla Intercultural, reflexions compartides al voltant dels 

reptes de la ciutat relacionats amb la convivència i formulació de propostes per 

incloure al Pla.  

 

 El procés de reflexió amb la Comissió de Convivència. La primera reunió va tenir 

lloc el 16 de novembre i va consistir en una presentació de la proposta de 

l’elaboració del Pla (objectius, procés) i una breu introducció a la perspectiva 

intercultural (principis, riscs d’una mala gestió de la diversitat). 

 

 El procés de reflexió amb les entitats. El 16 de desembre va tenir lloc una sessió 

amb les entitats de la Comissió de Convivència per parlar al voltant dels reptes, 

però també de les propostes a incloure al Pla. Posteriorment, el 7 de gener de 

2021 es va organitzar una sessió amb el Cercle d’entitats. 

 

 
28 Interseccionalitat, Contractació, Salut pública, Educació, Policia, Cultura, Acció Social, 
Economia, Transformació urbana, Comunicació, Esports, Intervenció Comunitària i mediació, 
Cooperació i Benestar Animal, Cicles de vida, Habitatge.  
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 Procés de consulta ciutadana a través de la plataforma Decidim. L’equip de 

Diversit va elaborar una sèrie de preguntes que van estar consensuades amb 

l’equip del Departament. Es va difondre el qüestionari i va estar penjat als 

equipaments municipals, centres educatius i CAPs. Va estar obert del 9 de març 

al 6 d’abril (veure Annex 3). 

 

El primer esborrany del diagnòstic es va enviar a l’equip de referència del Departament 

de Drets Civils i Gènere en desembre de 2020. Aquest s’ha anat revisant, ampliant i 

millorant fins a la seva última versió del 27 de maig de 2021. Aquest document ha estat 

clau per determinar prioritats i objectius, tant a curt com mitjà i llarg termini, i per guiar 

el desenvolupament de les línies d'actuació del Pla. 

 

De manera paral·lela, l’equip de Diversit va treballar en la definició del marc conceptual 

i els principis interculturals que sustenten el Pla Intercultural, posant especial atenció a 

la seva vinculació amb els reptes identificats per al futur de la ciutat, així com les 

oportunitats que suposa, emmarcant-los en el treball i les reflexions promogudes tant en 

el marc del projecte Intercultural Cities com de la RECI. 

 

Durant aquesta fase, s’han organitzat quatre reunions de treball amb l’equip de 

referència del Departament de Drets Civils i Gènere.  

FASE 3. Elaboració del Pla Intercultural 

 

L'objectiu de la tercera fase ha estat definir els objectius generals i específics del Pla 

Intercultural, vincular-los amb el marc conceptual de la interculturalitat i dissenyar un 

marc operatiu que permetés la seva implementació en les diferents àrees de 

l'Administració.  

 

Durant aquesta fase s’ha treballat amb les diferents àrees identificades com a prioritàries 

i amb l’equip de referent del Departament de Drets Civils i Gènere, vinculant les seves 

accions i activitats al desenvolupament i enfortiment del Pla Intercultural. 

 

En concret, s’han organitzat:  

 

 Cinc sessions de reflexió i de caràcter propositiu amb àrees clau per al 

desenvolupament d'accions vinculades a l'enfortiment de la convivència 

intercultural: Acció Social, Educació, Promoció Econòmica, Salut i Espai Públic. 

Aquestes sessions s’han organitzat durant els mesos d’abril i maig amb l’objectiu 

d’aprofundir en les necessitats i propostes d’accions.  

 

 Tres sessions de treball amb l’equip referent del Departament, una d’elles 

presencial per consensuar i definir els eixos – línies estratègiques del Pla a partir 

dels resultats de la fase de diagnòstic. El 7 d’abril Diversit va presentar un primer 

esborrany de les possibles línies d’actuació o eixos del Pla Intercultural i, a partir 

d’aquest, s’ha anat treballant en la definició de les principals accions a 

desenvolupar en els diferents eixos. El 27 de maig de 2021 es va presentar un 
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primer esborrany del Pla a l’equip del Departament de Drets Civils i Gènere. 

Després de la sessió de treball presencial amb el Departament el passat 14 de 

juny, s’ha elaborat un segon esborrany del Pla.  

 

En aquesta darrera reunió també es va plantejar la revisió final de les següents 

qüestions: 

 

 Disseny del sistema d'indicadors de monitoratge i avaluació que permetin 

conèixer el desenvolupament i impacte del Pla, la seva sostenibilitat i la 

necessitat d'adaptació. 

 Devolució del contingut del Pla als principals actors implicats. 

LLISTAT DE SESSIONS I REUNIONS 

 
 2 de novembre de 2020: primera reunió de treball amb l’equip del Departament 

de Drets Civils i la Diputació de Barcelona 

 16 de novembre de 2020: presentació del projecte davant la Comissió de 

Convivència 

 23 de novembre de 2020: reunió de treball amb el Departament. 

 3 de desembre de 2020: presentació de l’impuls del Pla per part de 

l’ajuntament amb la participació de la Diputació de Barcelona i Diversit.  

 11 de desembre de 2020: reunió de treball amb el Departament.  

 16 de desembre de 2020: sessió amb les entitats de la Comissió de 

Convivència 

 22 de desembre de 2020: reunió de treball amb el Departament.  

 7 de gener de 2021: sessió amb el Cercle d’Entitats 

 11 de gener de 2021: sessió de treball amb els i les caps de serveis. 

 14 de gener de 2021: reunió de treball amb el Departament. 

 18 de gener de 2021: sessió amb els Grups Municipals. 

 7 d’abril de 2021: reunió de treball amb el Departament. 

 8 d’abril de 2021: sessió amb representants d’Educació. 

 12 d’abril de 2021: sessió amb representants d’Acció Social i Salut. 

 11 de maig de 2021: sessió amb representants d’Espai públic i Cultura. 

 18 de maig de 2021: sessió amb representants de Promoció Econòmica.  

 7 de juny de 2021: reunió de treball amb el Departament. 

 14 de juny de 2021: sessió presencial de treball amb el Departament.  
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Annex 2. Resum de l’enquesta participativa 

Per a facilitar la participació de la ciutadania en l’elaboració del Pla Intercultural de 

Sabadell, s'ha consultat els veïns i veïnes de Sabadell a través d'una enquesta en la 

plataforma virtual “Decidim” durant el període de març-abril 2021. L'enquesta ha recollit 

l'opinió de 254 ciutadanes i ciutadans de Sabadell.  

 

A continuació, s’ofereix un resum de les respostes de l'enquesta. 

 
 

1. Em sento sabadellenc/sabadellenca: 0-10 
 

 
 

2. Respostes per sexe 

 

0 20 40 60 80 100 120

"0"
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Dona Home No binari sense resposta



 
 
93 

 

 

 
3. Edat de la persona que respon el qüestionari 

 
 

 
3. Lloc de naixement 
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8. Districte de residència habitual 
 
 

 
 
 
 
9. Quan parlem de diversitat, quina és la primera cosa que li ve al cap? (primera 
opció de diverses possibles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90

2021
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22
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Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4

Districte 5 Districte 6 Districte 7
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Diversitat de capacitats
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Orientació sexual
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10. A Sabadell la convivència és? 
 

 
 
 
11. Al meu barri la convivència és? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%

36%

51%

8% 0%

Molt bona Bona Acceptable Dolenta Molt dolenta

13%

48%

34%

3% 2%

Molt bona Bona Acceptable Dolenta Molt dolenta
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12. Quins factors dificulten la convivència entre veïns i veïnes a la ciutat de 
Sabadell? (Resposta oberta: selecció de factors més repetits) 
 
 

 
 
 
13. En quins espais considera que es pot complicar/es complica la convivència? 
(primera opció de diverses possibles) 
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14. Quins factors afavoreixen la convivència entre veïns i veïnes a la ciutat de 
Sabadell? (Resposta oberta: selecció de factors més repetits) 
 
 

 
 
 
 
15. En quins espais considera que es pot afavorir/s’afavoreix la convivència? 
(primera opció de diverses possibles) 
 
 

 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Al barri

En l’àmbit escolar

En l’ús de l’espai públic

En equipaments de proximitat

En l’àmbit laboral



 
 
98 

 

 

 
 
16. Coneix alguna iniciativa per promoure la convivència a la ciutat? 
 
 

 
 
 
17. Podries proposar algun tipus d’iniciativa per promoure la convivència a la 
ciutat? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

128

97

NO SÍ (Exemples)

77

133

15

NO SÍ (Exemples) Sense resposta
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18. Considera que la diversitat sociocultural de la ciutat queda suficientment 
reflectida en el relat de la ciutat, en com es presenta aquesta diversitat? 
 
 

 
 
 
19. Coneix alguna iniciativa per promoure el reconeixement i el respecte de la 
diversitat sociocultural de la ciutat? 
 
 

 
 
 
 
 
 

119

52

51

3

NO SÍ NS/NC Sense resposta

157

64

4

NO SÍ (Exemples) Sense resposta
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20. En algun moment t’has sentit discriminat o discriminada a la ciutat? 
 
 

 
 
 
21. Si t'has sentit discriminat/da, per quina raó creus que ha estat? (Resposta 
oberta: selecció de factors més repetits) 
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1%

SI NO NS/NC
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22. En quin àmbit t’has sentit discriminat o discriminada? (primera opció de 
diverses possibles) 
 
 

 
 
 
23. Consideres que hi ha persones que pateixen discriminació a la ciutat? 
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24. Quins són els elements comuns que haurien de marcar la convivència a 
Sabadell? (primera opció de diverses possibles) 
 

 
 

 

 

28

23

7

42
52

27

20

La participació, El diàleg intercultural/interacció,

El respecte i reconeixement de la diversitat La igualtat de drets i deures

La lluita contra la discriminació La pluralitat

Els valors democràtic
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Annex 3. Índex Intercultural Sabadell 2019 

 

 
Publicat el 14 de febrer de 2020 
 
Traducció no oficial 
 

Intercultural Cities 
Consell d’Europa 
F-67075 Strasbourg Cedex 
França 
www.coe.int/interculturalcities   
 

http://www.coe.int/interculturalcities


 

 

INTRODUCCIÓ  
 
Intercultural Cities és un programa del Consell d’Europa. Es busca explorar el potencial 
d'un enfocament intercultural de la integració en comunitats amb poblacions 
culturalment diverses. Les ciutats que participen al programa revisen la seva 
governança, política, el discurs i les pràctiques des d'un punt de vista intercultural. 
 
En el passat, aquesta revisió prenia la forma d’informes narratius i perfils de ciutats, una 
forma molt rica en contingut i detall. Tanmateix, els informes narratius per si sols eren 
relativament febles com a eines de control i comunicació del progrés. Per això, s'ha 
dissenyat un "Índex de ciutats interculturals" com a eina de referència per a les ciutats 
que participen al programa, així com per als futurs participants. 
 
Mentre s’escriu aquest informe ( DESEMBRE 2019 ), 136 ciutats van adoptar el 
programa ICC, i 101 (incloent Sabadell) han analitzat les seves polítiques interculturals 
mitjançant l’Intercultural Índex de ciutats. Els informes respectius es poden trobar aquí: 
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/index-results-per-city  
 
Entre aquestes ciutats, 25 ciutats (incloent Sabadell) tenen MÉS de 200.000 i menys 
de 500.000 in - HABITANTS i 32 (inclòs Sabadell) tenen entre un 10% i un 15% de 
residents de naixement estranger. 
Aquest document presenta els resultats de l’anàlisi de l’Índex Intercultural de Ciutats de 
Sabadell, Espanya, el 2019, i proporciona conclusions i recomanacions relacionades 
amb les polítiques interculturals. 
 
DEFINICIÓ DE CIUTAT INTERCULTURAL 
 
La ciutat intercultural té persones amb nacionalitat, origen, idioma o religió / creença 
diferents. Els líders polítics i la majoria de ciutadans consideren positivament la diversitat 
com un recurs. La ciutat combat activament la discriminació i adapta la seva 
governança, institucions i serveis a les necessitats d’una població diversa. La ciutat té 
una estratègia i eines per fer front a la diversitat i els conflictes culturals i millorar la 
participació.  Fomenta una major barreja i interacció entre diversos grups en els espais 
públics. 
 
METODOLOGIA 
 
L’anàlisi de l’índex de ciutats interculturals es basa en un qüestionari que inclou 73 
preguntes agrupades en 12 indicadors amb tres tipus diferents de dades. S'han ponderat 
els indicadors per tenir una importància relativa. Per a cada indicador, les ciutats 
participants poden assolir fins a 100 punts (que es consoliden per al general Índex ICC). 
 
Aquests indicadors inclouen el següent (inclosos els dos nous indicadors en groc a 
continuació): 
 

Compromís   

Lent intercultural Educació  

Mediació i resolució de conflictes Barris  

Llengua  Serveis Públics 

Mitjans de comunicació i comunicació Empreses i mercat laboral 

Perspectives internacionals Vida cultural i social 

Intel·ligència i competència intercultural Espai 
públic 

Espai públic 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=ca&u=https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/index-results-per-city


 

 

Acollida nouvinguda 

Lideratge i ciutadania 

Antidiscriminació 

Participació 

Interacció 

 
La comparació entre ciutats és estrictament indicativa, atesa la gran diferència entre 
ciutats en termes de desenvolupament històric, tipus i escala de diversitat, models de 
governança i nivell de desenvolupament econòmic. La comparació es basa en un 
conjunt de criteris formals relacionats amb l’enfocament intercultural de les polítiques 
urbanes i destinats únicament a una eina de comparació / aprenentatge comparatiu , 
per motivar les ciutats a aprendre de les bones pràctiques. 
 
Tenint en compte les diferències esmentades entre les ciutats i un nombre creixent de 
ciutats noves disposades a adherir-se a l’Índex de ciutats interculturals, s’ha decidit 
comparar les ciutats no només dins de tota la mostra, sinó també segons criteris 
específics. D’aquests dos s’han assenyalat en la mesura que la mida (per sota de 
100.000 habitants, entre 100.000 i 200.000, entre 200.000 i 500.000 i per sobre de 
500.000 habitants) i el percentatge de residents nascuts a l’estranger (inferior al 10%, 
entre el 10 i el 10%) 15 per cent, entre el 15 i el 20 per cent i superior al 20 per cent ). Es 
creu que aquest enfocament permetria una comparació més vàlida i útil, una presentació 
visual i un filtrat dels resultats. 
 
Fins ara, cinc ciutats han utilitzat l’índex que conté els nous indicadors en les seves 
avaluacions, inclòs Sabadell. Així, la ciutat es compararà amb la mostra completa de 
tots els indicadors i amb la nova mostra dels nous indicadors relatius a la participació i 
la interacció. 
 
Segons els resultats de l’índex global, Sabadell té un índex agregat de ciutats 
interculturals de 69 (sobre 100 punts possibles). Els detalls d’aquest resultat 
s’explicaran a continuació.  
 
Per habitants -  
Índex de ciutats interculturals (ICC) - Mostra de ciutat (habitants 200'000 - 500'000) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Per nacionalitat     
Índex de ciutats interculturals (ICC) -  Mostra de ciutats (no nacionals / estrangers 
nascuts del 10% al 15%) 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

 

SABADELL: UNA VISIÓ GENERAL 
 
Sabadell és una ciutat catalana, co-capital del Vallès Occidental i té una població de 
207.540 habitants registrats. Situada a només 26 quilòmetres de Barcelona, és la 
cinquena ciutat més gran de Catalunya, una de les comunitats autònomes espanyoles. 
 
Durant els segles XIX i XX va ser pionera en la revolució industrial de el sector tèxtil a 
Catalunya, convertint-se en una de les majors productores de llana dins de l'estat 
espanyol i guanyant el sobrenom de "el Manchester català". Als anys 60, la ciutat va 
experimentar el seu primer gran desenvolupament urbanístic, rebent un gran nombre de 
nous ciutadans de la resta d’Espanya, majoritàriament de Múrcia i Andalusia. A finals 
del segle XX, amb la subcontractació econòmica, el sector dels serveis es va fer més 
important i el focus econòmic va passar a mans d'institucions comercials, empresarials 
i financeres, que van absorbir la major part de treballadors. La ciutat del segle XXI fa de  
Sabadell una ciutat adaptada als reptes de les noves tecnologies i que aspirava a 
transformar en un lloc de referència en la societat de la informació i el coneixement. En 
aquest sentit, pertany a les "Ciutats del Coneixement" i compta amb una important xarxa 
econòmica i social i una gran comunitat estudiantil (a causa de la presència de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i les Escoles Superiors de Disseny). També és 
destacable la seva important xarxa associativa amb més de 800 organitzacions 
d’orientació diversa (cultural, mediambiental i juvenil), de les quals 56 s’ocupen de 
qüestions migratòries. 
 
Des del 2000 fins ara, la ciutat va viure un canvi significatiu en la seva composició 
demogràfica: entre el 2000 i el 2008 es va produir un augment constant de la població 
estrangera, que va passar de l’1% de la població al 12% aproximadament. Des de 
llavors, el percentatge s’ha estabilitzat amb variacions menors en els meus casos a 
l’alça (13% el 2013) i en altres a la baixa, però sempre mantenint-se en un rang entre el 
10 i el 12,5% de la població, ja que és el percentatge actua l d’11,67 (Padrón 
2018). Segons les dades del 2018 (IDESCAT-Institut Català d’Estadística) , el 4,2% dels 
ciutadans prové d’Amèrica Llatina (Bolívia i Equador principalment), el 2,4% del Magrib 
(Marroc), el 0,9% de Romania , El 0,7% de la Xina i el 0,6% de l'Àfrica subsahariana. A 
més, la diversitat de conviccions religioses està representada per les vuit comunitats 
religioses i els més de 70 centres culturals de tota la ciutat. A més, i pel que fa als grups 
ètnics, la Fundació Secretariado Gitano calcula (2008) que al voltant de 8.000 habitants 
(4%) de Sabadell són gitanos. 
  
Amb la finalitat d’afrontar aquesta nova composició sociodemogràfica i l’aparició de 
nous reptes de gestió, l’ajuntament va crear el 2006 l’anomenada Oficina 
Intercultural. La ciutat va crear un departament amb la principal responsabilitat en la 
integració intercultural, és a dir, el Departament de Drets Civils i Ciutadania, i actualment 
es denomina Departament de Drets Civils i Gènere . Gestiona diferents àrees com 
"Nova ciutadania", que ofereix serveis d'acollida, informació i orientació als nouvinguts i 
"Diversitat i interculturalitat", que inclou l'Oficina de Drets Civils (oficina 
antidiscriminació) i les xarxes antirumors, entre d'altres.   
 
COMPROMÍS 
Perquè es produeixi la inclusió intercultural, les autoritats de la ciutat han d’enviar un missatge 
clar i ben publicitat que emfatitzi el seu compromís amb els principis interculturals, és a dir, la 
diversitat, la igualtat i la interacció. L’ideal seria que la majoria dels càrrecs electes i els principals 
responsables polítics tinguessin una clara comprensió d’aquests principis bàsics i de les seves 
implicacions en la formulació de polítiques. Les autoritats de la ciutat també han d’iniciar un 
procés institucional per traduir els principis d’interculturalitat en polítiques concretes i accions. El 
més important és que una ciutat intercultural intenta incloure residents de totes les nacionalitats, 



 

 

orígens, idiomes, religions / creences, orientacions sexuals i grups d’edat en el procés de 
formulació de polítiques. Les autoritats també destaquen i fomenten qualsevol pràctica 
intercultural que pugui existir a la ciutat. 

  
La puntuació de Sabadell en el camp del Compromís és de 90, considerablement 
superior al resultat mostral de la ciutat. El compromís de la ciutat amb l’enfocament 
intercultural es demostra mitjançant l’adopció de declaracions públiques, com la 
declaració institucional “Sabadell lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia” (gener de 
2014); l’aprovació de la proposta de l’alcaldia per fomentar polítiques de sensibilització 
per desmantellar els rumors contra la diversitat i a favor de la convivència (desembre de 
2014); i més recentment, la junta de govern va declarar Sabadell ciutat lliure de feixisme 
i racisme i favorable a la convivència en la diversitat (febrer de 2019). 
 
Sabadell també fa una clara referència al seu compromís en el seu pla de mandat, que 
no és específicament una estratègia intercultural, sinó que inclou la gestió de la diversitat 
i la interculturalitat com a objectius específics. Per al període 2016-2019, el pla reconeix 
la cohesió social com una prioritat en totes les polítiques que afecten la vida dels 
ciutadans. Més concretament, dins de la secció 1.5 de Drets Civils, es fixen els següents 
objectius específics: a) comunicar-se, formar-se, oferir eines i organitzar accions per 
promoure la igualtat de totes les persones que viuen a Sabadell; b) garantir el procés de 
recepció dels nouvinguts; i c) Gestionar la diversitat i la interculturalitat de manera 
transformadora.  
 
“Contribuir a l’empoderament dels ciutadans des d’una perspectiva intercultural, basada 
en la creació de llaços i el coneixement i respecte mutu.  
Mantenir una posició radical contra els discursos d’odi i de discriminació treballant 
conjuntament amb la Comissió de la Convivència, fomentant la xarxa antirumors i 
accions i formació de sensibilització. La Comissió serà un instrument de seguiment i 
d’intervenció directa en els casos d’agressions o discriminacions per xenofòbia, racisme 
i / o homofòbia. 
Gestionar la diversitat de creences i conviccions de manera justa i inclusiva, seguint el 
principi del laïcisme. 
Mantenir l’Oficina de Drets Civils com a oficina de referència d’informació, orientació i 
assessorament, recepció i acompanyament per a la defensa dels drets humans ”. 
  
Cada any un pla d’acció municipal s’elabora desglossant els objectius establerts en el 
pla de mandats en accions que es poden ajustar d’any en any. Així mateix, aquest pla 
estableix el calendari de les accions i en supervisa la implementació. A més, la ciutat ha 
assignat un pressupost per a la implementació del seu pla de mandat, cosa que significa 
que tots els objectius tenen un pressupost assignat vinculat a la seva implementació. 
  
El Departament de Drets Civils i Gènere té un lloc web dedicat i, amb 2 clics, qualsevol 
persona pot accedir a la informació diversa i intercultural. El lloc web conté informació 
sobre la Xarxa Antirumors, Creences i Condemnes, l’Oficina dels Drets Civils i la 
Memòria Històrica. Tot i això, el pla de mandat no està disponible en aquest lloc web i 
és difícil de trobar.  
  
Pel que fa a les comunicacions oficials, sovint es refereixen al compromís intercultural 
de la ciutat. Alguns exemples d’aquestes comunicacions són: “Sabadell és diversitat i 
integració. La seva pluralitat és un dels valors que cal preservar com a signe 
d’identitat ”; "Mescla't 2018 reivindica els valors de la diversitat i la convivència contra 
qualsevol tipus de discriminació" 5 ; “Sota el lema 'Defensem-nos, tenim 
dret. Respecteu-me, teniu l'obligació: "Sabadell presenta el seu programa de drets 
humans" 6 .  



 

 

  
Finalment, els ciutadans locals que han realitzat alguna cosa excepcional per fomentar 
els valors interculturals a la comunitat local són reconeguts.  
 
Índex de ciutats interculturals (ICC): compromís 
Mostra de ciutat (habitants 200'000 - 500'000) 
 

 
 
Índex de ciutats interculturals (ICC): compromís 
Mostra de ciutats (no nacionals / estrangers nascuts del 10% al 15%) 
 

 
Bones pràctiques 
" Ciutat del refugi" : l'Ajuntament de Sabadell afirma que és una ciutat compromesa 
amb la seva ciutadania, que aspira a fer dignitat i qualitat de vida reals per a tothom 
sense distinció d'ètnia, edat, gènere, origen, diversitat sexual, creença o diversitat 
funcional. Sabadell acull els nouvinguts del valor de l’hostaleria, que participen 
activament a favor de la igualtat entre dones i homes i contra tot tipus de violència, que 
treballen a favor de l’autonomia i la llibertat personals, que aposten per 
l’emancipació dels joves i que, a través de l’amor, el respecte i l’austeritat, creiem que 
la diversitat i la interacció són la base de la convivència. 
  
L’Ajuntament treballa per defensar el dret a l’asil i als refugiats en les següents àrees: 
cooperació internacional, advocacia , sensibilització, recepció, observació de mitjans 
locals.  

 



 

 

L’Ajuntament organitza anualment un esdeveniment per reconèixer persones i 
organitzacions implicades en els programes d’acollida. L’esdeveniment té lloc al Teatre 
Principal i els que han participat en els tallers i la formació en el marc del Camí de 
recepció reben un diploma. El 2018, unes 700 persones van participar a l'esdeveniment.  
  
La ciutat llança anualment el Memorial Alex Seglers per reconèixer la tasca de les 
persones, organitzacions i institucions en la promoció dels valors de la convivència i la 
convivència, basada en el respecte de la diversitat cultural i de creences i la defensa 
dels drets humans.   
 
Recomanacions 
Promoure un pla d’acció intercultural és un fort pas endavant per aconseguir un 
compromís més intercultural a la ciutat. S'hauria d'assignar un pressupost específic i 
s'hauria d'aplicar plenament un mecanisme de seguiment i avaluació. A més, el procés 
de disseny ha d’incloure la participació de persones de diferents orígens culturals i ètnics 
i organitzacions que treballin en camps relacionats. En aquest sentit, s’han d’explorar 
mecanismes nous o millorats per promoure la participació intercultural.  
  
La coordinació de l’estratègia intercultural correspon al Departament de Drets Civils i 
Gènere, cosa que significa que es podria explorar una estructura més formal per enfocar 
transversalment l’enfocament intercultural a tots els departaments municipals. 
  
Finalment, s’haurien de dedicar alguns esforços per aconseguir més consens sobre 
l’enfocament intercultural entre les diferents par- titats polítiques . 
  
LA CIUTAT A TRAVÉS DE LES LENTS INTERCULTURALS  
 
Tot i que les funcions formals que assumeixen les ciutats i altres autoritats locals varien 
considerablement d'un país a un altre, totes les ciutats tenen la responsabilitat principal 
de mantenir la cohesió social i preservar la qualitat de vida a la ciutat. Per tant, les 
polítiques dissenyades per assolir aquests objectius es tornaran a concebre i 
configurar per garantir que proporcionin un servei adequat a tots els residents 
independentment de les seves nacionalitats, orígens, idiomes, religions / creences, 
orientació sexual i grup d’edat. Aquest és el cas de les polítiques relatives a l'educació, 
els barris, els serveis públics, les empreses i el mercat laboral, la vida cultural i social i 
l'espai públic. 
 
Educació 
L’educació formal i les activitats extraescolars tenen una influència poderosa sobre com els nens 
percebran la diversitat a mesura que creixen. Per tant, les escoles tenen un fort potencial per 
reforçar o, al contrari, desafiar els prejudicis i els estereotips negatius. Tot i que els programes 
escolars es defineixen principalment a nivell nacional o regional, les escoles locals poden buscar 
maneres alternatives i innovadores de proporcionar oportunitats als nens de diferents cultures 
per construir confiança i respecte mutu, i crear, per tant, condicions d’aprenentatge favorables 
per a tots els alumnes, independentment de les seves nacionalitats, orígens, idiomes, orientació 
sexual o identitat de gènere, religions / creences. Des de la perspectiva intercultural, les 
diversitats culturals i altres, inclòs el multilingüisme, es tracten com a oportunitats positives i es 
nodreixen en conseqüència. Les escoles interculturals també consideren els pares d’alumnes 
amb origen migratori / minoritari en igualtat de condicions que els altres pares. Prenen mesures 
per garantir que tots els pares superin les reticències que puguin tenir en relacionar-se amb 
l’escola i els donen en aquesta possibilitat de jugar el paper educatiu que normalment s’espera 
dels pares. 

 
Sabadell va assolir una taxa de 81, que és superior a la taxa d’assoliment de la mostra 
de la ciutat, de 68.  
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Només algunes de les escoles reflecteixen la diversitat de la ciutat i el rerefons ètnic 
dels professors de Sabadell rarament reflecteix la diversitat de la població de la 
ciutat. Tot i això, la capacitat de la ciutat o de les escoles per contractar personal divers 
és limitada, ja que no hi tenen competències.   
 
La majoria de les escoles implementen projectes interculturals i promouen el paper de 
les famílies de persones migrants a les associacions de pares. Aquests inclouen 
l’organització de jornades gastronòmiques, festes interculturals, projectes relacionats 
amb països específics, etc. Tot i que no existeix una política específica per augmentar 
la interacció ètnica i cultural, la ciutat la prepara mentre treballa conjuntament amb la 
Comissió d’Educació per intentar evitar la segregació distribuint d’una manera més 
equitativa els estudiants amb necessitats especials.  
 
Bones pràctiques  
Els projectes interculturals es desenvolupen a la majoria de centres educatius de la 
ciutat. Entre les diferents activitats realitzades, el projecte de Joventut i 
Cooperació implica als joves en la interculturalitat i la cooperació. La ciutat, juntament 
amb el Departament d’Ensenyament, ofereix als centres educatius propostes educatives 
que complementen els currículums escolars i aprofundeixen l’educació en valors 
(serveis d’aprenentatge i voluntariat, campanyes solidàries , curses i mercats, cuines 
comunitàries i fins i tot un projecte per experimentar multilingüisme).  



 

 

Educació en valors: el Consell solia oferir 20 propostes educatives sobre diversitat i 
convivència per a escoles i instituts. El centre va haver de reservar una de les activitats 
amb el Departament de Drets Civils i Gènere. Per esmentar algunes accions: narració 
d’històries al voltant de la població gitana; el rap de "convivència", un joc per trencar els 
prejudicis sobre la pobresa, l'acció per combatre l'assetjament fomentant l'empatia, etc.  
El programa MUS-e promou la interacció i la cohesió social a través de les arts. 175 
alumnes de diferents edats de l’Escola Joan Maragall (Sabadell) han participat en els 
tallers, sessions de dansa i teatre, impartides per artistes actius amb una alta formació 
artística i experiència pedagògica. El MUS-E és una iniciativa de la Fundació Yehudi 
Menuhin amb el suport de diferents entitats i institucions. A Sabadell compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. A més dels tallers, l’Escola i alguns estudiants han 
participat a la trobada MUS-E inter-center, celebrada a Barcelona. Durant la trobada, 
cada grup d’alumnes va mostrar el treball realitzat durant el curs a través d’actuacions 
de dansa, música i teatre. Tot això sota el lema comú de "Llocs de trobada". El projecte 
també ha arribat a altres membres de la comunitat educativa, com ara professors i 
famílies. 
 
Recomanacions 
Assumint que les competències de la ciutat són limitades en matèria d’educació, el 
Consell encara podria treballar cap a més educació intercultural. En primer lloc, s’ha de 
dissenyar un pla o una estratègia, ja sigui a través de l’àrea Joventut o l’Estratègia 
Antirumors. Alguns dels objectius haurien de ser l’augment de les interaccions ètniques 
/ culturals (a les aules, però també entre les escoles amb cada vegada menys 
diversitat); l’augment de les competències interculturals tant entre professors com 
estudiants; el redreçament de la xarxa i la comunitat al voltant de les escoles, que inclou 
la participació i implicació de pares i mares amb minoria i migrants antecedents. La ciutat 
podria tornar a implementar el projecte "Educació en valors", actualitzant les activitats 
segons nous coneixements i bones pràctiques d'altres territoris. 
 
Sabadell hauria de continuar treballant amb la Comissió d’Educació per evitar la 
segregació a escoles. 
 
Barris 
Dins d’una ciutat, els districtes, barris o altres subunitats territorials poden ser més o menys 
diversos culturalment / ètnicament. De fet, la gent és lliure de desplaçar-se i establir-se al barri 
que triï. Per ser intercultural, una ciutat no requereix una barreja estadística de persones per tots 
els barris. Tanmateix, s’assegurarà que la concentració ètnica en un barri no es converteixi en 
una segregació sociocultural i que no actuï com una barrera al flux interior i exterior de les 
persones, les idees i les oportunitats. En particular, la ciutat intercultural garanteix la mateixa 
qualitat de prestació de serveis públics a tots els barris i planifica l’espai públic, les 
infraestructures, les activitats socials, culturals i esportives per fomentar la barreja i la 
interacció interculturals i socioeconòmiques . 

 
Sabadell va assolir una taxa de 100, que és considerablement superior a la taxa 
d’assoliment de la mostra de la ciutat, de 65. La majoria dels barris de la ciutat són 
diversos, és a dir, que la concentració d’ètnies específiques o la guetització no són 
presents a la ciutat. En aquest sentit, la ciutat no ha posat en marxa cap pla o política 
específica per augmentar la diversitat en alguns barris.  
  
La ciutat promou la barreja i la interacció entre veïns diversos a través de diferents 
accions destinades a establir vincles i vincles de convivència. Per exemple, la "festa 
major" dels barris, concursos esportius, activitats a biblioteques públiques i centres 
cívics. La iniciativa Mescla't és un bon exemple de foment de la interacció. A més, 
alguns programes d’acollida dirigits a persones estrangeres tenen com a objectiu facilitar 
la seva autonomia i participació activa als diferents espais de la ciutat . 
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Bones pràctiques 
Mescla't (Mix It Up) és una festa d' un dia per celebrar la diversitat de la ciutat, 
fomentant la inclusió social i els drets humans. El programa d’aquell dia inclou diferents 
activitats a l’espai públic: concerts, música tradicional, tallers diversos, seminaris, 
exposicions fotogràfiques, etc. El 2018 va ser la 5a edició d’aquesta activitat, i amb el 
lema 'Sabadell, compromès amb el món ', la festivitat va afegir una àrea gastronòmica 
amb plats especials de diferents països. Tot i que està dirigit per l’Ajuntament, està 
dissenyat i desenvolupat amb les organitzacions que formen part de les diferents 
comissions del Departament de Drets Civils i Gènere: Gènere, feminisme i LGBTI; Nova 
ciutadania; Diversitat religiosa; Gitanos; Joventut; Solidaritat i Cooperació. A l’edició del 
2018, hi van participar un total de 50 organitzacions. D'abril a octubre, algunes de les 
organitzacions es reuneixen a la comissió d'organització de Mescla't per col·laborar en 
el programa. El novembre, aquesta comissió es reuneix per avaluar l'acció i proposar 
millores per a la propera edició. "Mescla't" és una oportunitat única per reunir 
organitzacions i persones amb un programa compromès amb els drets de tots els 
ciutadans i la igualtat a l'espai públic. Es tracta, doncs, d’un espai on l’Ajuntament i les 
organitzacions del tercer sector treballen conjuntament i consciencien per la igualtat 
respectant totes les diferències. "Mescla't" també és útil perquè les organitzacions es 
trobin en un espai comú i es coneguin millor, de manera que comencen col·laboracions 
que plantegen diferents àrees (per exemple, per implementar projectes junts amb un 
doble propòsit: gènere i humà). drets, o LGTBI i cooperació). L'impacte de l'acció se 



 

 

sotmet a un procés d'avaluació per part de la comissió d'organització i els professionals 
de l'ajuntament. 
  
El programa “Espai Dona” es posa en marxa a diferents barris de la ciutat, per 
proporcionar eines personals a les dones i crear vincles dins de la comunitat. El 
programa ofereix espais d’aprenentatge relacional ubicats a quatre punts de la ciutat 
(Sabadell nord, Sabadell sud, Can Puiggener i Torre-romeu i diferents activitats 
centrades en temes relacionats amb la salut física i mental dels participants 
(coneixement del medi, dones salut, creixement personal, drets de les dones, violència 
masclista, etc.). “L’Espacio Mujeres” també ofereix a les dones estrangeres amb poc 
domini de l’idioma la possibilitat de participar en activitats al barri i a la ciutat. 
  
Cosir els nostres drets: el punt de partida d’aquesta iniciativa va ser la reflexió sobre 
la Declaració Universal dels Drets Humans i les dones de Sabadell s’han reunit per 
compartir les seves experiències i cosir-les. Per tant, cada obra va acompanyada d’un 
article d’aquesta legislació fonamental sobre els drets de les persones. Es realitzen 
tallers a centres cívics i s’anima a les dones a compartir les seves històries amb altres 
dones del barri. Es van exposar treballs al centre cívic en els tallers.  

 
Recomanacions 
Sabadell fomenta la interacció principalment dins dels barris i s’haurien de 
destinar alguns recursos per afavorir la interacció entre barris. És possible que la 
concentració ètnica no es percebi com un problema actual, però caldria prendre 
mesures de prevenció.  
  
La transversalitat de la perspectiva intercultural en la planificació urbana és una 
estratègia eficaç (encara difícil). La ciutat hauria de continuar realitzant processos 
participatius per decidir qüestions relacionades amb el barri i garantir que els participants 
reflectissin la diversitat de la ciutat.  
  
També seria interessant recopilar dades sobre els participants en esdeveniments 
públics organitzats pel Consell i analitzar-los, com ara la festa “Mescla't” (és a dir, quins 
són els perfils dels participants? En quin veí viu?) O les festes dels barris (és a dir, ve 
gent d’altres barris?).  
 
Serveis públics 
Com el seu propi nom indica, els serveis públics funcionen en benefici del públic en general. Si 
la població és diversa, els serveis públics seran més eficients a l’hora d’oferir informació i 
avantatges adequats si els funcionaris municipals, a tots els nivells d’antiguitat, són tan diversos 
com la població en general. Això requereix molt més que simplement garantir la igualtat 
d’oportunitats per accedir a l’ocupació del servei públic. Quan s’actua per fomentar una força de 
treball municipal diversa, una ciutat intercultural reconeix que un enfocament «únic per a tots» 
als serveis públics i les accions no garanteixen l’accés igualitari als beneficis públics. La ciutat 
també reconeix que els residents amb antecedents migratoris / minoritaris mai no han de ser 
tractats com a consumidors passius d’avantatges públics, sinó que poden contagiar-se 
activament suggerint noves idees i solucions innovadores als problemes públics.  

 
La puntuació de Sabadell en l’àmbit dels serveis públics és de 50, lleugerament superior 
al resultat de la mostra de ciutat de 43. 
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El personal públic no reflecteixen la diversitat d’orígens de la ciutat i no hi ha cap política 
pública per millorar la contractació i presència de minories al personal local, ja que no 
és competència de l’autoritat local. Malgrat això, la ciutat ha dissenyat accions per 
promoure aquesta diversitat a les empreses privades del municipi. Per exemple, a la 
Borsa de Treball de Promoció Econòmica de Sabadell, SL, empresa 100% municipal, 
capital que gestiona polítiques actives a la ciutat, el Consell promou la selecció 
mitjançant "habilitats transversals". Vol dir que la ciutat ha dissenyat ofertes de treball 
que descriuen els nivells d’habilitats necessàries, prioritzant criteris de idoneïtat a les 
d'ocupació. 
 
Paral·lelament, el Consell està dissenyant una campanya de sensibilització per 
combatre estigmes que dificulten la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables. 
 
La ciutat ofereix diferents serveis per a grups minoritaris nacionals, principalment 
enfocats a proporcionar diferents menús a les escoles públiques i serveis funeraris. Pel 
que fa als menús alternatius a les escoles públiques, els menús sense carn de porc 
s'ofereixen a petició, però no es pot garantir que siguin halals o segons altres religions 
amb necessitats alimentàries específiques. Pel que fa als serveis funeraris, hi ha una 
capella no consagrada al cementiri per organitzar diferents cerimònies. Tanmateix, el 
cementiri no és adequat per l’enterrament musulmà. 
 
 
 



 

 

Recomanacions 
Sabadell hauria d’adoptar un pla de reclutament específic per garantir el bagatge ètnic 
del municipi, la plantilla representa la dels seus habitants. És possible que la ciutat no 
pugui canviar la legislació, però es podrien adoptar diverses accions per promoure la 
diversitat, com la sensibilització sobre les vacants en concret, associacions que treballen 
amb migrants o minories ètniques o mitjançant el llançament de pràctiques per a 
estudiants amb antecedents minoritaris o migrants. 
 
També seria interessant incloure competències interculturals (a més de les 
competències transversals) com a requisit en el procés de selecció a la Borsa de Treball 
de Promoció Econòmica de Sabadell. 
 
Negocis i mercat de treball 
L’accés als mercats laborals del sector públic sovint està restringit per la legislació nacional o 
regional. Quan aquest sigui el cas, el sector privat pot proporcionar una ruta més fàcil per a les 
persones amb origen migratori o amb diversitat d’exercicis en activitats econòmiques. Com 
a resultat, les empreses i activitats privades tendeixen a oferir entorns de treball molt més 
diversos que el sector públic. La investigació també ha demostrat que la diversitat cultural a les 
empreses privades, i no l’homogeneïtat, fomenta la creativitat i la innovació. B i destacant 
constantment l'avantatge de la diversitat en els negocis, i l'associació amb les seves càmeres de 
comerç i els empresaris, les ciutats poden influir en com la diversitat es percep en el sector privat 
en diversos sectors com ara botigues, clubs, restaurants, industria, serveis tècnics i la ciència. 

 
La puntuació de Sabadell en l'àmbit empresarial i laboral és de 33, inferior al resultat de 
la mostra de ciutat, de 45. L’ Ajuntament de Sabadell ha signat un conveni de 
col·laboració amb CIESC (Consell Intersectorial de Empreses de Sabadell i Comarca), 
una organització paraigua que té associades 15.000 empreses (amb uns 200.000 llocs 
de treball) per facilitar la inserció dels grups més vulnerables, prioritzant els que 
participen en programes d’emergència social i els refugiats. Sabadell també té acords 
de col·laboració amb la Secretaria Gitana (Secretariado Gitano) i amb la Federació 
ECOM (persones amb discapacitat) per desenvolupar accions que afavoreixin la 
inserció laboral a aquests col·lectius.  
 
El servei de promoció econòmica de la ciutat proporciona serveis a empresaris d'origen 
migrant o de minories ètniques i culturals. Tanmateix, la ciutat no té un programa per 
ajudar els negocis de les minories ètniques / culturals a anar més enllà de les economies 
localitzades i entrar a l’economia generalitzada i no ha pres cap mesura per implicar 
empresaris de minories ètniques o culturals a districtes de negocis o incubadores. 
 
Pel que fa a la contractació d’ aliments i serveis, i malgrat que la legislació nacional no 
contempla mesures per afavorir les empreses amb una estratègia d’inclusió o diversitat 
intercultural, l’Ajuntament treballa actualment per incloure clàusules socia ls a totes les 
seves licitacions.  
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Bones pràctiques 
Enfocament intercultural en la contractació. El Consell treballa en licitacions que 
incloguin aspectes relacionats amb la inclusió i la interculturalitat en els criteris tècnics 
d’adjudicació. El programa bianual 2018-2019 de subvencions públiques a Sabadell 
inclou la interculturalitat com a crit . 
  
Recomanacions 
Sabadell podria plantejar-se fomentar les seves iniciatives empresarials i laborals, en 
primer lloc, desenvolupant accions per animar les empreses a incloure perfils més 
diversos en la seva plantilla, per exemple, reconeixent públicament el paper 
dels empresaris com a empresaris i destacant la seva contribució a l’economia local. En 
segon lloc, animant les empreses de minories ètniques / culturals a anar més enllà de 
les economies localitzades per entrar a l'economia dominant, per exemple, fomentant el 
treball en xarxa. En aquest sentit, el servei de promoció econòmica de la ciutat podria 
oferir serveis específics (assessorament, formació) a empresaris d'origen migrant o de 
minories ètniques i culturals. Finalment, la ciutat hauria de continuar treballant en una 
carta que beneficiï els diversos proveïdors de subministraments en la contractació 
local. El repte és avançar cap a un model on s’eliminin les barreres per a les empreses 
de propietat d’immigrants en la licitació de contractes i no només beneficiïn les empreses 
que “marquen la casella intercultural”.  
  
Per assolir aquests objectius caldrà treballar en cooperació amb el Servei de Promoció 
Econòmica i transversalitzar l'enfocament intercultural. S'ha realitzat un treball 
interessant a través del projecte DELI,  en el qual van participar les ciutats espanyoles 
de Cartagena i Getxo. Es recomana un intercanvi d’experiències i opinions.  
  
Vida cultural i social 
Tot i que les persones que viuen a una ciutat poden tenir origen migrant/minories o altres 
procedències diferents, sovint comparteixen els mateixos interessos i satisfacció quan participen 
en activitats d’oci, especialment en els camps de les arts, la cultura i els esports. Aquestes 
activitats de vegades s’estructuren segons línies ètniques. Això és molt comprensible quan 
pretenen preservar les tradicions folklòriques o la llengua i la història dels països d’origen. El que 
és problemàtic és quan s’organitzen activitats lúdiques interculturals en línia ètnica, per exemple 
quan un equip de futbol només accepta jugadors d’un grup ètnic. La ciutat intercultural pot 
fomentar l’obertura cultural a través de les seves pròpies activitats i mitjançant la introducció de 
criteris interculturals a l’hora d’assignar recursos a organitzacions artístiques, culturals i 
esportives. 

 



 

 

Sabadell va assolir un índex de 75, que és lleugerament superior al percentatge 
d’assoliment de la mostra de la ciutat, de 73. La ciutat, en particular el Departament de 
Drets Civils i Gènere, inclou la dimensió intercultural com a criteri a l’hora d’assignar 
subvencions i fons a associacions i iniciatives. . Altres departaments municipals també 
inclouen el criteri intercultural a l’hora de concedir projectes i iniciatives, anomenats 
Educació (activitats d’estiu a l’aire lliure), Cultura (difusió d’idees i cohesió; difusió de la 
cultura tradicional i popular), Participació (projectes d’associacions de veïns). 
 
La ciutat organitza regularment diferents esdeveniments culturals i socials en els quals 
es tenen en compte la diversitat i l'enfocament intercultural . La majoria de les accions 
són gratuïtes i obertes a tot el públic. Totes les activitats es publiquen a l'Agenda de la 
ciutat (joves, esports, gent gran). 
  
A més, Sabadell organitza regularment campanyes de sensibilització i debats sobre el 
tema de la diversitat cultural i la convivència conjunta. S'han mantingut discussions amb 
la premsa local i pública per reflexionar sobre el tractament de la diversitat als mitjans 
de comunicació i l'efecte de la difusió de rumors i prejudicis. A més, la ciutat dóna suport 
a les organitzacions locals en les seves activitats i campanyes sobre diversitat cultural 
(difusió, logística).  
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Bones pràctiques 
Programa de Drets Humans. Sabadell ha programat una sèrie d’activitats, amb la 
col·laboració d’una cinquantena d’organitzacions, per conèixer, reflexionar i reivindicar 
els drets de les persones. El 10 de desembre º 2018 de Consell commemora 70 anys 
des de la signatura de l'universal Declaració dels Drets Humans. Al llarg d’aquestes 
dècades, el contingut d’aquest document inicial s’ha desenvolupat àmpliament, 
reconeixent específicament els prejudicis racials o la diversitat cultural, entre 
d’altres. Aquest avanç ha estat el resultat d’un gran efecte multisectorial que inclou no 
només els àmbits institucional i polític, sinó també, i especialment, les lluites ciutadanes 
que sempre han treballat per la reivindicació dels drets de les persones. Sabadell 
considera que la ciutat és un espai clau per a la implementació i garantia real d'aquests 
drets i, en aquest sentit, el municipalisme treballa en xarxa cap a la construcció d'eines 
per defensar i garantir els drets de les persones. Com a resultat, el 2000 es va signar la 
Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de Sabadell. Aquest 
programa ofereix més de 30 propostes d’activitats de novembre a desembre per 
aprofundir en el coneixement i el compromís compartit en la defensa dels Drets Humans. 
a Sabadell i a tot arreu. Inclouen cinema, jocs per a nens, exposicions de fotos , 
seminaris, teatre i concerts.   
  
Seminari “Joventut, Trajectòria i Identitats” (2018). Els atacs terroristes a Barcelona 
a l’agost del 2017 van ser un punt d’inflexió a partir del qual es van generar moltes 
preguntes i debats a la nostra societat, especialment sobre les implicacions amb els 
joves. L’objectiu del seminari era entendre els processos que conformen la identitat 
d’adolescents i joves, ja nascuts a Catalunya amb una família d’origen migrant respecte 
al seu entorn relacional, cosa que ens permet tenir en compte els aspectes preventius 
per continuar avançant en aquests processos. Encara cal treballar per trencar barreres 
en les relacions interculturals positives i per crear una pertinença efectiva a la ciutat de 
manera plural, inclusiva i cooperativa entre nens, joves i famílies de tots els orígens. El 
seminari es va dirigir a caps d’estudis i professors d’escoles secundàries i primàries, 
escoles d’adults i centres de formació professional, educadors de centres juvenils i / o 
de lleure i tot el personal municipal que tingui relació amb la població jove.  
  
Recomanacions 
El Departament de Drets Civils i Gènere hauria d’establir un mecanisme (formal) per 
treballar amb altres zones del municipi per incorporar la inclusió de la dimensió 
intercultural com a criteri a l’hora d’assignar les subvencions. Sabadell també hauria de 
considerar fomentar i promoure organitzacions culturals per tractar la diversitat i les 
relacions interculturals en les seves produccions. 
  
Al mateix temps, la ciutat podria explorar la possibilitat de desenvolupar més accions a 
llarg termini entorn de temes concrets (diversitat i mitjans de comunicació; radicalització, 
etc.) que podrien incloure campanyes, debats, seminaris, accions a nivell escolar, etc. 
any o diversos mesos. Una opció interessant és ampliar els actors amb els quals treballa 
el Consell (empreses privades, nous mitjans de comunicació, centres de recerca, altres 
ajuntaments, etc.) 
  
Finalment, la ciutat pot explorar la possibilitat d'incloure l'agenda intercultural a la pàgina 
de destinació del lloc web del Consell. Aquesta pàgina principal mostra l’agenda 
relacionada amb esdeveniments esportius, juvenils i culturals. No obstant això, per 
accedir a les activitats en el camp del diàleg interreligiós, la cooperació, la recepció, els 
antirumors i altres esdeveniments interculturals, cal accedir especialment al lloc web de 
Drets Civils i Gènere, és a dir, més de 3 clics.  
 
 



 

 

Espai públic 
Els espais públics (carrers, places, parcs, etc.) i els equipaments (edificis públics, centres de dia, 
escoles, centres de salut, etc.) són llocs que la majoria dels ciutadans estan obligats a 
utilitzar. Ofereixen la possibilitat de conèixer gent de diferents nacionalitats, orígens, idiomes, 
religions / creences, orientacions sexuals i grups d’edat. Per tal que es produeixin trobades entre 
diverses persones, aquests espais i instal·lacions haurien de ser dissenyats i animats de manera 
que tots els residents se sentin còmodes quan els utilitzen. Al contrari , els espais mal gestionats 
poden convertir-se en llocs de sospita i por de l’altre. Quan aquest és el cas, la ciutat intercultural 
es compromet activament amb totes les persones interessades, en primer lloc per entendre el 
context local des de la seva perspectiva i, en segon lloc, per identificar solucions que en gran 
part donen suport. 

  
La puntuació de Sabadell en l’àmbit de l’espai públic és de 100, considerablement 
superior al resultat de la mostra de la ciutat, de 66. 
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Tots els espais públics de la ciutat acullen activitats diverses que inclouen la promoció 
de la diversitat com a valor positiu. Hi ha una distribució territorial d’equipaments públics 
que permet un accés proper i descentralitzat a diferents equipaments i 



 

 

activitats generant espais d’interacció i convivència. Aquests inclouen biblioteques, 
instal·lacions esportives, parcs i parcs infantils.  
  
El disseny d’una nova infraestructura o servei local es realitza mitjançant la participació 
ciutadana i a través de la plataforma "Decidim Sabadell" es fomenta i es facilita la 
participació de diferents grups. Com a exemple, es va organitzar un procés participatiu 
per a la configuració de l’antic espai Vapor Cusidó,  atenent les reivindicacions veïnals i 
tenint en compte totes les visions existents.  
  
Finalment, Sabadell no compta amb zones dominades per una ètnia i no hi ha zones 
amb fama de perillós.  
  
Bones pràctiques 
La plataforma Decidim Sabadell  és la plataforma de participació digital de la ciutat. Es 
va posar en funcionament el 2017 i avui compta amb més de 10.000 participants 
registrats, 71 propostes presentades i 38 realment aprovades. Actualment, la plataforma 
allotja 3 processos de participació. Inclouen propostes d'espai públic, un pressupost 
participatiu i el programa "Construint la ciutat", que té un milió d'euros de pressupost per 
assignar a les iniciatives o propostes seleccionades.  
  
Recomanacions 
Un bon exemple (la remodelació del Vapor Cusidó) ja es va donar a la ciutat per 
dissenyar una instal·lació de manera que tots els residents se sentissin còmodes quan 
l’utilitzessin. S’hauria d’analitzar aquest tipus de processos participatius (la 
participació era representativa de la diversitat de la ciutat?) i se n’haurien d’extreure 
algunes lliçons apreses.  
  
En particular, cal destacar la Mesura de Govern de l’ajuntament de Barcelona per 
promoure la participació de persones d’orígens i cultura diverses. La Guia del RECI 
sobre participació intercultural és una eina útil d’inspiració, amb molts exemples en el 
camp de la participació intercultural i l’espai públic.  
  
Mediació i resolució de conflictes 
En diverses societats sempre hi ha el potencial de malentesos i conflictes sobre valors, 
comportament o recursos. A les ciutats, on persones amb diferents antecedents culturals i estats 
socioeconòmics conviuen juntes molt a prop, aquestes tensions són naturals i de fet formen part 
de la vida quotidiana. En lloc de negar, ignorar o reprimir els conflictes, la ciutat intercultural 
pretén anticipar, identificar, abordar i resoldre qüestions per a la satisfacció de tots els 
protagonistes sense comprometre els principis dels drets humans, la democràcia i l’estat de 
dret. La ciutat intercultural veu el conflicte com una característica normal de les comunitats lliures, 
dinàmiques i comunicatives i veu el mateix procés de mediació i resolució de conflictes com una 
oportunitat per a la innovació i la cohesió social sostenible. 
 

La puntuació de Sabadell en el camp de la mediació i la resolució de conflictes és de 
89, considerablement superior al resultat de la mostra de la ciutat de 60.  
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La ciutat disposa d'un sistema de mediació municipal que tracta tots els conflictes 
i situacions, inclosa la mediació intercultural. La mediació i la dinamització interculturals 
són proporcionades per dos professionals del Consell: un perfil funciona amb magribins 
i l’altre amb subsaharians. El servei s’ofereix a professionals dels diferents serveis 
municipals (serveis socials, educació, promoció econòmica, habitatge, etc.), així com a 
institucions supramunicipals (hospital, ambulatoris, etc.) i a entitats i associacions que 
ho requereixin. . A més, els mediadors proporcionen acompanyament sempre que sigui 
necessari a diversos serveis externs (seguretat social, impostos, jutjats, etc.). 
  
Finalment, i pel que fa al Diàleg Interreligiós, hi ha una persona especialitzada al 
Departament de Drets Civils i Gènere que ofereix suport a les activitats implementades 
per les diferents confessions, assessora sobre els establiments de nous centres de culte 
i s’ocupa de l’administració (altres departaments). sobretot en temes relacionats amb 
llicències d’activitat o la construcció de nous centres. Aquesta persona també coordina 
la Taula de les Creences Religioses, un espai de debat, que reflecteix i busca el consens 
en els àmbits de la gestió de la diversitat religiosa a la ciutat, participa en l’actualització 
del Mapa de les Creences (vegeu Bones Pràctiques) i any després any col·labora en 
l’organització de la Jornada de portes obertes per als centres de culte (vegeu Bones 
pràctiques). La taula és un espai de debat, reflexió i consens de totes les àrees de gestió 
de la diversitat religiosa de la ciutat.  
 
Bones pràctiques 
El mapa de la diversitat de creences de Sabadell totes les comunitats, representants 
de les tradicions espirituals, religioses o no religioses, humanista, present a la ciutat, 
amb informació com en els seus llocs de culte són, quan es troben, com contactar , amb 
qui pots parlar, etc. Les religions i els corrents humanístics, patrimoni comú de tots els 
ciutadans, tenen recursos comunitaris i espirituals que, si es gestionen adequadament, 
poden contribuir molt positivament a l’assoliment d’una cultura de pau i 
d’una societat més justa . . El mapa és una eina per apropar-los, apropar-los i animar-
los a establir projectes comuns. A través d’aquest mapa interactiu es pot fer un viatge 
per la diversitat cultural i religiosa de la ciutat.  
 
La Jornada de portes obertes per als centres de culte celebra el seu 10 ª edició. El 
programa ofereix diferents activitats per promoure el coneixement de la diversitat 
religiosa i la llibertat de consciència, combatre la desconfiança, afavorir la convivència i 
plantejar en comú els valors en què es basen aquestes creences. L’activitat central 
consisteix en una visita guiada i portes obertes a diversos centres de culte a Sabadell.   
 
 
 



 

 

Recomanacions 
 
El Consell proporciona la mediació intercultural amb especialització en dos perfils 
particulars. La ciutat potser desitgi millorar encara més les seves iniciatives de mediació 
complementant el servei amb serveis similars gestionats per organitzacions del tercer 
sector (que puguin proporcionar experiència en treballar amb altres perfils on la ciutat 
no té cap especialització) o la policia. En aquest sentit, la policia local podria formar-se 
específicament en l'enfocament i la mediació interculturals.  
  
L'atenció de la ciutat es dirigeix cap a l' experiència de la Policia Comunitària des de 
Fuenlabrada, integrada en el treball de la seva policia local. Ha creat una unitat 
especialitzada (Gesdipol o Equip per a la gestió policial de la diversitat), per servir la 
seva diversa societat local, animar la gent a barrejar-se , dedicar-se a fer la ciutat més 
segura i prevenir o perseguir efectivament els delictes d’odi. El Consell d’Europa va 
organitzar el novembre de 2018 un Curs de formació sobre policia 
comunitària. Sabadell, com a membre de les xarxes RECI i ICC, podria explorar 
aquestes pràctiques i un intercanvi directe d’experiències 
 
Llengua 
La provisió de cursos i altres facilitats perquè les persones amb antecedents migrants aprenguin 
les llengües del país receptor són importants per garantir la integració econòmica i social. No 
obstant això, sí que necessita ser complementat amb activitats que posen en relleu el valor 
d'altres idiomes, i permetre que les persones amb orígens migratoris no només per preservar i 
transmetre les seves llengües als seus fills i altres membres de la comunitat, sinó també per 
prendre orgull en ells com una patrimoni que enriqueix la comunitat local. Una ciutat intercultural 
promou el multilingüisme com a recurs per a l'educació, els negocis, el turisme, la vida cultural, 
etc. Subratlla el valor de totes les llengües presents a la ciutat, per exemple, donant oportunitats a 
diversos parlants de llengües per expressar-se en la seva llengua materna en públic i en 
esdeveniments culturals i promovent tots els esdeveniments que ofereixen oportunitats 
d’intercanvi i mescla lingüística. 

  
Sabadell va assolir una taxa de 47, una mica més alta que la mitjana d’ICC, de 44. La 
ciutat ofereix diversos serveis en l’àmbit de les competències lingüístiques. En primer 
lloc, s’ofereixen formacions lingüístiques específiques a la comunitat de migrants en les 
llengües d’acollida: formació per a dones amb poc coneixement de les llengües oficials 
(Espai de Dones) i suport lingüístic per a joves reagrupats (en el marc del programa "Ey 
Youth, Sabadell us dóna la benvinguda") ). Finalment, la ciutat ofereix formació 
lingüística en llengües migrades o minoritàries als menors en coordinació amb 
associacions com és el cas de l’àrab i l’amazic amb l’organització “Anaruz N Àfrica - 
Associació catalano-Amaziga”. 
  
La ciutat dóna suport a projectes que pretenen donar una imatge positiva de les llengües 
migrants / minoritàries amb l’objectiu de reunir les diferents llengües presents a la ciutat 
com a element comú d’expressió cultural. Per exemple, a través de contes i cançons, 
com al bloc 'Afrocatalan' i al projecte 'Cantem Àfrica' (Singing Africa).  
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Bones pràctiques 
" Ei jove, Sabadell us dóna la benvinguda" va néixer el 2017 amb l'objectiu d'oferir 
una benvinguda especialitzada als joves que arriben a la ciutat a través de la reunificació 
familiar. Aquest grup respon de diferents maneres a la separació i la reunió de les seves 
famílies. Així mateix, el temps de separació entre pares i mares i entre aquests i els fills 
també és un factor que intervé en l'experiència de la reunificació familiar. La transició 
pot generar reaccions diverses, com ara emoció, anticipació i esperança, així com 
ansietat, ira o depressió . En la seva segona edició, 20 nens i nenes d'edats compreses 
entre 12 i 19 van participar en el programa, que es divideix en dues fases: en aquesta 
primera fase, que reben classes de català i, en la segona fase, es van organitzar sortides 
per reforçar la cohesió del grup d’oci.  
 
Recomanacions 
Més enllà dels serveis que s’ofereixen per aprendre les llengües oficials, la ciutat hauria 
de reforçar les seves accions en ressaltar el valor de les llengües minoritàries. El 
plurilingüisme s’ha de promoure a tots els nivells i àmbits, començant des de l’escola i 
estenent el seu suport actual a les llengües àrab i amaziga. A més, és possible que 
Sabadell vulgui promoure iniciatives que fomentin l’intercanvi lingüístic.  
  
Convidem Sabadell a explorar el Programa de polítiques lingüístiques (Consell 
d’Europa), responsable del desenvolupament de polítiques i orientacions per promoure 
la diversitat lingüística i el plurilingüisme, i dels instruments de referència per a la 
planificació i les normes de polítiques. Una pauta clau és la de "Llengües per a la 
democràcia i la cohesió social. Diversitat, equitat i qualitat ', que explora 
l' educació plurilingüe i intercultural com a valor i com a concepte i recull iniciatives i 
pràctiques que es podrien replicar.  
  
L’Ajuntament de Barcelona està desenvolupant algunes iniciatives que cal destacar en 
aquest punt. S'ha posat en marxa un programa per reconèixer i promoure la diversitat 
lingüística, amb un enfocament especial a permetre i enfortir els vincles entre la 
comunitat educativa (escoles i associacions de pares) i les comunitats de cada barri. El 
programa s’ha implementat a cinc districtes de la ciutat i s’han ensenyat diversos 
idiomes (urdú, bengalí, àrab, romanès). 
  
La ciutat hauria de plantejar-se oferir suport a iniciatives de minories locals, com ara 
premsa escrita o ràdio. Com a alternativa, la ràdio local podria incloure alguns 
programes dirigits per veïns i veïnes de minories ètniques o migrants que s’expressen 
en la seva llengua materna.  
  



 

 

Cal fer un esforç addicional per tenir tota la informació al lloc web del Consell en castellà 
i anglès.  
 
Mitjans de comunicació 
Els mitjans de comunicació tradicionals i socials tenen una influència molt poderosa en les 
actituds envers la diversitat cultural i altres diversitats. Gran part de la informació a què accedeix 
la gent la generen grups de notícies internacionals, mitjans nacionals o persones privades en el 
cas de les xarxes socials. No obstant això, encara hi ha molt que les autoritats de la ciutat puguin 
fer per aconseguir un clima d'opinió pública més propici a les relacions interculturals positives. En 
la seva comunicació, una ciutat intercultural destaca constantment la contribució positiva de les 
persones amb antecedents migrants / minoritaris al desenvolupament social, cultural i econòmic 
de la ciutat. El que és més important, la ciutat s’associa amb agències de mitjans locals perquè 
transmetin un missatge similar i cobreixin els esdeveniments que es produeixen a la ciutat d’una 
manera objectiva i imparcial. 

 
La puntuació de Sabadell en l'àmbit dels mitjans de comunicació i la comunicació és de 
75, considerablement superior al resultat mitjà ICC de 46. La ciutat té un programa 
acollidor  i una campanya de comunicació associada que inclou imatges, pòsters, notes 
de premsa i xarxes socials. A més, s’instrueix al departament de comunicació per 
ressaltar la diversitat com un avantatge.  
  
La ciutat realitza un seguiment dels mitjans locals i de les xarxes socials per saber com 
representen els immigrants o els grups minoritaris. De fet, quan els mitjans de 
comunicació locals retraten persones amb antecedents migrants / minoritaris 
mitjançant estereotips negatius , el departament de comunicació s’ha posat en contacte 
amb els mitjans de comunicació locals per explicar la política de comunicació del 
Consell. A més, la ciutat ha dut a terme sessions de formació adreçades als mitjans de 
comunicació per evitar estereotips negatius en el marc de l'Antirumours Strategy i 
"Sabadell Antirumors". 
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Bones pràctiques 
"Assessorament en matèria de mobilitat" és un servei ofert pel Consell (el 
Departament de Drets Civils i Gènere) que proporciona informació, orientació i 
assessorament sobre les opcions disponibles per als joves per a una estada a un altre 
país. La mobilitat inclou estudiar a l’estranger, treballar amb una feina qualificada o no 
qualificada, de curta o llarga durada, estades amb beques de pràctiques o investigació, 
realitzar pràctiques solidàries i voluntàries (treball voluntari europeu, camps de treball, 
etc.) i la participació en joves projectes (intercanvis, formació internacional ,  
etc.).  
  
Recomanacions 
La ciutat hauria de plantejar-se millorar les seves perspectives internacionals promovent 
accions destinades a enfortir el paper i les connexions de la ciutat a nivell 
internacional. Per exemple, els funcionaris municipals podrien tenir un paper més actiu 
en el programa de l'ICC participant en esdeveniments de xarxa, la creació de capacitats 
o l'intercanvi de pràctiques. La ciutat també podria acollir un esdeveniment internacional 
de l’ICC. 
  
Tot i això, Sabadell ha desenvolupat un gran nombre d’iniciatives per fomentar la 
cooperació internacional, en particular amb 24 països del sud, la ciutat podria prestar 
especial atenció als països d’origen dels seus habitants. Això es podria fer, per exemple, 
treballant amb les diàspores per facilitar la interacció amb les ciutats o pobles d'origen. 
  
La ciutat encara s’enfronta al repte d’atraure estudiants estrangers perquè puguin tenir 
un paper actiu a la ciutat. En aquest sentit, s’haurien de dissenyar iniciatives en 
cooperació amb les universitats per atreure i retenir aquesta població. 
  
Intel·ligència i competència intercultural 
Ningú no pot ser expert en totes les llengües i cultures que conviuen a les ciutats 
contemporànies. Tot i això, en una ciutat intercultural, els funcionaris tenen una "mentalitat" 
intercultural que els permet detectar diferències culturals i modular les seves respostes en 
conseqüència. La intel·ligència i la competència interculturals requereixen un coneixement 
específic per afrontar situacions desconegudes i no un coneixement profund i sovint esquiu de 
totes les cultures. Aquesta sensibilitat i autoconfiança no es veu habitualment. És una habilitat 
tècnica que es pot adquirir mitjançant la formació i la pràctica. En una ciutat intercultural, 
les autoritats consideren que aquestes habilitats són igualment importants i essencials per al bon 
funcionament de la ciutat com les altres habilitats professionals i tècniques que normalment 
s’esperen dels empleats públics.  
 

La puntuació de Sabadell en el camp de la intel·ligència i competències interculturals és 
de 55, inferior al resultat de la mostra de ciutat de 67. La informació estadística sobre la 
diversitat està disponible a través de l’ actualització bianual de l’informe estadístic del 
cens municipal. Alguns departaments sol·liciten informació qualitativa i diagnòstics quan 
sigui necessari. Tot i això, la ciutat va realitzar una enquesta sobre la percepció pública 
de les persones migrants / minoritàries en el marc del projecte C4i, aquesta iniciativa no 
s'ha reproduït els anys següents.    
 
El personal municipal té accés a una àmplia gamma de cursos de formació que ofereix 
la Diputació de Barcelona. A més, tots els cursos de formació s’organitzen 
directament d’acord amb les necessitats locals, com ara drets humans i discriminació, 
interseccionalitat, diversitat sexual i de gènere, diversitat religiosa, etc. 
 



 

 

Actualment s’està treballant per desenvolupar un pla de formació coordinat per al 
personal municipal que respongui a la normativa vigent i als compromisos i objectius de 
la ciutat en matèria de no discriminació. 
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Recomanacions 
Actualment, la ciutat està desenvolupant un pla de formació i hauria d’aprofitar 
l’oportunitat per incloure competències interculturals, que haurien de 
ser integrades. Alguna inspiració es podria trobar en el projecte “competències per  a la 
cultura democràtica i el diàleg intercultural” i la publicació Marc de referència de 
competències per a la cultura democràtica.    
 
Cal fomentar l’ús de dades qualitatives i posar-les a disposició de tots els 
departaments. Es podria dissenyar una enquesta en cooperació amb diferents àrees 
municipals i coordinar-la mitjançant l'Estratègia Antirumors, per exemple. Establir acords 
amb centres de recerca és una altra estratègia interessant a explorar per recopilar dades 
d’anàlisi, controlar la integració i el benestar de les persones migrants i de les minories 
ètniques, de l’opinió pública i dels efectes de les polítiques de la ciutat sobre la població 
objectiu.  
 
Acollida 
Les persones que arriben a una ciutat per a una estada prolongada, siguin quines siguin les 
seves circumstàncies (expatriats, treballadors migrants, cònjuges, refugiats, menors no 
acompanyats, jubilats, etc.), probablement es troben desorientades. Com menys familiaritzin 



 

 

amb el nou entorn, més suport necessitaran per sentir-se prou còmodes i segurs per començar 
a construir una nova xarxa social i professional. La forma en què la ciutat es coordina i 
proporciona efectivament diverses mesures de suport condiciona fortament la seva capacitat 
d'integració o, al contrari, la seva tendència a romandre confinada a un "gueto" cultural. Això 
també depèn en gran mesura de si la resta de la població de la ciutat està oberta a la idea d’acollir 
nouvinguts en la seva condició de residents i ciutadans o, al contrari, està acostumada a veure 
els nouvinguts com a forasters que representen una amenaça potencial. De nou, és el missatge 
que les autoritats transmeten sobre la diversitat, en la comunicació o mitjançant accions 
concretes, el que determina fins a cert punt les actituds envers les persones nouvingudes. 

  
La puntuació de Sabadell en l’àmbit de l’acollida de nouvinguts és de 100, 
considerablement superior al resultat de la mostra de ciutats ICC de 62.  
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La ciutat té diverses iniciatives polítiques acollidores. El primer servei d’acollida s’ofereix 
en coordinació amb l’ organització de base que gestiona programes específics de 
recepció, com ara CEAR, SCAI, Càritas, Apip-Acam, entre d’altres. El servei inclou un 
paquet complet d’informació sobre com inscriure’s al registre municipal, sessions 
mensuals sobre els diferents serveis que ofereix el consistori, formació en idiomes, 
tallers sobre com accedir al mercat laboral i idees per entendre millor la societat 
d’acollida. Les sessions de benvinguda es realitzen en cinc espais diferents de la ciutat 
per cobrir tot el territori i tenir-ne servei de traducció. Es proporciona informació general 
en català i castellà, però el Consell també disposa de material acollidor en anglès, 
francès, àrab, xinès i romanès. S’implementen programes específics per a grups 
particulars, concretament dones i joves. Altres serveis a residents amb antecedents 



 

 

migrants inclouen el retorn voluntari, la reunificació familiar i els procediments de 
nacionalitat. 
  

 
  
Finalment, la ciutat també organitza una cerimònia de reconeixement als nouvinguts en 
la qual estan representats els representants polítics. 
  
Bones pràctiques 
Sabadell dóna suport a l’ organització Refugees Welcome en el seu projecte dirigit a 
posar en contacte els refugiats amb persones de Sabadell que vulguin compartir casa 
seva en condicions d’igualtat i respecte mutu. També ofereix als ciutadans locals altres 
possibilitats de col·laboració mitjançant el voluntariat. En el cas de les persones 
interessades a compartir la seva casa, és necessari disposar d’una habitació moblada 
gratuïta i acordar una convivència mínima de 6 mesos amb el refugiat, acordant un 
lloguer social. Amb el seu projecte, aquesta organització sense ànim de lucre, amb 
presència a 14 països, vol fer un pas més en la implicació de la ciutadania en l’acollida 
de persones desplaçades.  
  
L’Ajuntament organitza anualment un esdeveniment per reconèixer persones i 
organitzacions implicades en els programes d’acollida. La informació s'ha proporcionat 
a la secció primera, a Compromís.  
  
El programa Tenderol està coordinat per la Comissió Catalana de Refugiats amb el 
suport de l’Ajuntament. Sorgeix de la necessitat de respondre a persones a les quals 
se'ls ha denegat la sol·licitud de protecció internacional o que han quedat fora del 
programa estatal. Però també, a les persones que, després d’haver completat el 
programa estatal, encara no tenen plena autonomia. En aquestes situacions, on hi ha 
risc d’exclusió social, es requereixen equips d’intervenció interdisciplinaris i els 
municipis són l’administració més propera que gestiona les necessitats de les persones 
que hi viuen. 
  
Recomanacions 
Tenir diferents maneres d’accedir als serveis de primera recepció pot ser un actiu, si la 
comunicació i la coordinació són clares. La ciutat podria proporcionar informació al seu 
lloc web d’una manera més clara.  



 

 

La ciutat també pot voler llançar diferents campanyes de comunicació i sensibilització 
sobre acollida dirigides a diferents grups de persones (és a dir, aquells amb més 
dificultats d’accés, com ara el servei domèstic).  
 
Per últim, Sabadell podria plantejar-se elaborar un pla d’acollida local basat en 
l’avaluació de les necessitats actuals (en cooperació amb les persones beneficiàries del 
servei i les organitzacions del tercer sector que treballen en el camp). El pla podria reunir 
totes les activitats que hi ha i proposar accions per assolir els objectius definits a partir 
de l'avaluació de les necessitats.   
  
Lideratge i ciutadania 

L'acció més poderosa i de gran abast que pot fer una ciutat per ser més intercultural és obrir la 
representació democràtica i la presa de decisions a tots els residents de la ciutat, 
independentment del seu origen, nacionalitat o estat de residència. Els drets polítics formals a 
nivell local es determinen a nivell nacional o regional en alguns estats federals. No obstant això, 
hi ha molt que un ajuntament pugui fer per influir en la manera com diversos grups interactuen i 
cooperen al voltant de l'assignació de recursos i recursos. Una ciutat intercultural s’esforça per 
incloure a tots els residents en el procés de formulació de polítiques i, per tant, garanteix que els 
serveis públics es prestin d’acord amb les seves diverses necessitats i no en funció de la seva 
proximitat cultural o política amb els decisors públics. 
 

Sabadell va aconseguir un resultat de 55, que és superior a la mitjana de la mostra ICC, 
de 48.  
 
Tot i que la legislació espanyola no permet que la ciutadania estrangera pugui votar a 
les eleccions locals (amb l’exempció dels nacionals de la UE i de l’EFTA i nacionals 
dels països amb acord de reciprocitat), al Consell elegit de Sabadell hi ha persones amb 
antecedents migrants. A més, la ciutat té un òrgan consultiu on els migrants i les 
associacions que representen les persones migrants debaten sobre qüestions 
d’ integració i inclusió. La ciutat encara no ha desenvolupat cap acció per promoure la 
presència de grups minoritaris en tots els òrgans de supervisió de la ciutat. No obstant 
això, es desenvolupen algunes iniciatives per animar les persones amb antecedents 
migrants / minoritaris a participar en la vida política. És el cas de la taula de participació 
de Nova Ciutadania, formada per representants de diferents organitzacions que 
representen els ciutadans nouvinguts. Aquesta taula rodona està presidida pel 
representant del municipi responsable de les polítiques acollidores i interculturals . En 
aquest espai, es discuteixen qüestions relacionades amb els drets i deures de ciutadania 
o les dificultats legals amb què es troben les persones migrants. Les propostes es 
traslladen a altres òrgans polítics, judicials i socials. Alhora, aquest espai 
permet elaborar propostes d’activitats col·lectives i obertes a tota la ciutadania, posar 
en valor i visibilitzar els diversos grups culturals que conviuen a la ciutat i facilitar 
l’intercanvi, fomentar el respecte i el coneixement. 
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Bones pràctiques 
La Taula de Nova Ciutadania és un òrgan assessor que inclou diferents associacions i 
organitzacions d’immigrants que treballen en l’àmbit migratori, així com representació 
de l’administració local. Les seves funcions són: la transferència d’informació, 
trobar- nos consensos sobre les línies de treball, detectar els interessos, les 
preocupacions i els problemes de les persones migrants i de les minories ètniques i 
abordar aquests problemes en cooperació. 
  
Recomanacions 
Sabadell hauria de desenvolupar encara més les iniciatives per animar les persones 
amb origen migratori / minoritari a participar en la vida política. Les iniciatives per millorar 
el coneixement dels llocs de treball dels polítics locals i del personal municipal entre 
persones d’orígens culturals diversos podrien animar-les a participar en la política. 
  
De la mateixa manera, el Consell podria establir normes interculturals bàsiques en la 
representació de les minories/persones migrants en diferents òrgans de supervisió. Dins 
de l’administració, incorporant les característiques de la Junta de Nova Ciutadania a 
altres juntes i àmbits, i fora de l’administració, per exemple en consells escolars o 
associacions de veïns. A més, el Consell podria vincular aquesta representació a l'accés 
al finançament públic.  
  
Antidiscriminació 

El racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, la intolerància contra determinats grups religiosos, la 
discriminació de gènere, els prejudicis i l’etnocentrisme, són propicis per a actituds i pràctiques 
discriminatòries. Sovint subsisteixen en la ment de les persones malgrat les lleis que prohibeixen 
la discriminació de persones o grups de persones per raó de raça, color, idioma, religió, 
nacionalitat, origen nacional / ètnic o orientació sexual. Una ciutat intercultural garanteix que es 
faci tot el possible per garantir la no discriminació en totes les seves polítiques, programes i 
activitats. La ciutat treballa en col·laboració amb organitzacions de la societat civil i altres 
institucions que lluiten contra la discriminació i ofereixen suport i reparació a les víctimes. També 
comunica àmpliament sobre els riscos que representa la discriminació per a la cohesió social, la 
qualitat de vida i l'economia local. 
 

La puntuació de Sabadell en el camp de la lluita contra la discriminació és de 100, 
considerablement superior al resultat mitjà ICC de 74. 
 
L’any 2000, Sabadell va signar la Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets 
Humans a la ciutat, comprometent-se a incorporar els seus principis i normes al seu 
entorn local. legislació. Aquesta carta reconeix la garantia de drets a totes les persones 
que resideixen a la ciutat sense discriminació per raó de color, edat, sexe, elecció 
sexual, idioma, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos. S'ha 
revisat la normativa municipal per garantir que compleixin els successius canvis 
legislatius, per exemple, la llei de llocs de culte, la llei per garantir els drets LGTBi, etc. 
Totes les noves ordenances s'elaboren tenint en compte la perspectiva de la diversitat 
i, en particular, es contempla com una prioritat en la legislació sobre convivència que 
s’està elaborant actualment. A més, el Departament de Drets Civils i Gènere treballa en 
la revisió de tota la legislació municipal per incorporar els articles de la Carta Europea 
per a la Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. 
 
El municipi proporciona informació i protecció a les víctimes de discriminació ètnica i 
racial a través de l'Oficina de Drets Civils. A més de l'atenció a les víctimes i la gestió de 
casos de discriminació, l'Oficina també forma i sensibilitza sobre els drets i deures 
reconeguts a la ciutat. Un altre òrgan, la Comissió de convivència , format per 
representants de partits municipals i polítics, organitzacions del tercer sector i la policia, 



 

 

controla i intervé en casos d’agressions o discriminacions per xenofòbia, racisme o 
homofòbia. La ciutat també compta amb el Defensor del Poble municipal.  
 
Sabadell organitza regularment programes i campanyes contra la discriminació. Per 
citar alguns exemples: el programa Drets Humans, la iniciativa 'Mescla't' , el dia dels 
gitanos, la Jornada de portes obertes als centres de culte, la campanya 'Ventilar els 
armaris'. El municipi també dóna suport a diferents organitzacions que promouen 
tasques i pràctiques antidiscriminatòries com la Secretaria dels gitanos, la Plataforma 
Ciutadana per al Suport a Refugiats i Migrats, el Servei d’Atenció a les 
Persones Immigrants (SCAI), l’Institut de Drets Humans de Catalunya. IDHC, el Col·legi 
d’Advocats de Sabadell. Un dels mecanismes és el llançament de subvencions per a 
campanyes de sensibilització contra la discriminació. 
  
El municipi treballa a nivell nacional i internacional amb organitzacions i projectes 
dedicats a combatre la discriminació. La ciutat participa al programa ICC i a la Xarxa 
espanyola de ciutats interculturals, Ciudades Refugio (Shelter Cities) per coordinar el 
treball municipal en l’acollida de refugiats i el grup de treball de la Diputació de Barcelona 
sobre drets civils i no discriminació. També participa a la Xarxa de municipis LGTBIQ de 
Catalunya. 
 
Per últim, Sabadell porta a terme una Estratègia Antirumoral des del 2015, quan la ciutat 
va participar en el projecte C4i. Actualment, les xarxes antirumors tenen 150 membres.  
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Bones pràctiques 
Sabadell disposa d’un servei específic d’ atenció i acompanyament LGTBI , fruit d’ un 
acord entre la Direcció General per a la Igualtat de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament. Ofereix informació, assessorament i acompanyament a lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals, així com a persones del seu entorn immediat i 
professionals de diferents àmbits i entitats. En aquest marc, facilitarà el coneixement 
dels recursos disponibles al territori per donar resposta a les persones LGTBI, promourà 
el respecte a la diversitat i proporcionarà suport específic en casos de discriminació per 
orientació sexual, identitat o expressió de gènere. 
 
La commemoració a Sabadell del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la 
Transfòbia i el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI van voler destacar especialment els 
reptes de les famílies i la importància del seu treball d’acompanyament en la construcció 
d’identitats i gèneres cada vegada més lliures. Sota l’epígraf " Ventilar els armaris. 
Sabadell amb els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i x interiors " , el programa 
inclou diferents activitats: conferències, un cicle de cinema documental, sessions de 
contes per a públic familiar, jornades de formació i sensibilització o una jornada de portes 



 

 

obertes al Servei d’Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI El programa està 
elaborat conjuntament pel Consell i les organitzacions de la Taula Gènere, Feminismes 
i LGTBI. 
  
Recomanacions 
La tasca del Departament de Drets Civils i Gènere d’incorporar els articles de la Carta 
Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat en totes les legislacions 
municipals hauria de ser ben difosa i valorada.  
  
Pel que fa a l'atorgament antirumors, la ciutat hauria de participar en l'índex antirumors 
i prendre nota de les recomanacions que es faran. A més, es podria dur a terme una 
avaluació de l’estratègia per detectar necessitats potencials. Es podrien 
preveure sessions de formació per a funcionaris públics i treballadors sobre serveis 
públics. 
  
Participació 
La inclusió, l'intercanvi de poder i la participació són les claus d'or de la formulació de polítiques 
interculturals . Diversos estudis han demostrat que les polítiques d’integració inclusiva 
produeixen millors resultats en termes de cohesió social, confiança en l’administració, seguretat, 
qualitat dels serveis, benestar, bon govern i creixement econòmic. Les persones 
amb antecedents i experiències diferents poden aportar solucions innovadores a reptes comuns, 
així com preveure els problemes que puguin sorgir. Per contra, quan les persones es troben amb 
barreres a la participació o, de qualsevol altra manera, decideixen intencionadament no 
participar-hi, passen passivament per la vida social i pública o opten per viure activament fora de 
les lleis i costums socials vigents. Una ciutat intercultural busca activament la participació de tots 
els residents en els diversos processos de presa de decisions que afecten la vida de la ciutat. En 
fer-ho, augmenta el suport i, per tant, la sostenibilitat de les polítiques locals, alhora que redueix 
significativament els costos econòmics d’exclusió i inestabilitat social. 

  
Al gener de 2019 s’han inclòs indicadors de participació a l’Índex ICC. Les dades 
recollides fins ara no són rellevants a efectes estadístics. Deu ciutats han respost fins 
ara a aquest nou capítol índex. La puntuació de Sabadell en el camp de la participació 
és de 48, superior al valor mostrat de la ciutat de 42. 
  
La ciutat disposa de mecanismes específics per promoure la participació de ciutadans 
amb antecedents minoritaris / migrants en la definició i el disseny d'accions públiques, 
com ara un pressupost participatiu i altres accions participatives reunides a la plataforma 
"Decidim Sabadell". Tot i així, la ciutat no pot controlar la seva participació, ja que les 
dades disponibles són parcials.  
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La ciutat ha pres diverses mesures per garantir que la igualtat de gènere estigui ben 
representada en les organitzacions que treballen amb el municipi i participen en la presa 
de decisions sobre qüestions relacionades amb l'acollida i la inclusió de persones  
migrants i minories ètniques. El pla de gènere 2018-2022 tracta aquests problemes en 
els eixos 3 i 4 de "Diversitat i interseccionalitat" i "Visibilitat i participació social i 
política". Aquests eixos contemplen diferents línies d’actuació que inclouen 
l’apoderament de les dones migrades i gitanes i la promoció de la 
seva activitat associativa ; així com la diversificació dels participants en els diferents 
espais de participació i presa de decisions incorporant la perspectiva interseccional.  
 
Bones pràctiques 
L'Ajuntament de Sabadell ha impulsat el procés comunitari " Som Torre-Romeu " amb 
l'objectiu que veïns, associacions i professió treballin conjuntament per planificar 
accions i projectes que millorin la vida del barri. El retorn d’un diagnòstic es va fer per 
determinar els aspectes de millora i es van prioritzar dues àrees. A partir d'aquí, es van 
constituir tres grups de treball comunitaris : "Participació i participació"; "Enfortiment de 
la comunitat educativa"; "Xarxa de professionals Torre-Romeu". Cadascuna d’aquestes 
taules té objectius i propostes d’actuació definits.  
 
Recomanacions 
La ciutat, departament de participació, ha elaborat un pla estratègic de participació 
(Horitzó 2025). El seu eix 2 identifica la necessitat de millorar els processos i els espais 
de participació, qüestionant la baixa diversitat dels participants. També s’indica la 
necessitat de treballar estretament amb el departament d’Educació. A continuació, es 
recomana la intervenció de l’equip intercultural en el disseny i implementació d’aquests 
plans estratègics, ja que la diversitat de participants no només es refereix a l’edat i el 
gènere, sinó a la diversitat de les minories culturals i ètniques. El Departament de Drets 
Civils i Gènere podria proposar estratègies per difondre processos participatius, així com 
metodologies noves o adaptades. També s’hauria de plantejar millorar els existents per 
tal de garantir que els processos de participació arribin a la població diversa, 
com Decidim Sabadell. 
   
Una lectura molt recomanable és la Guia "El desenvolupament de processos 
interculturals a nivell local”. La Guia inclou bones pràctiques i una autoavaluació per 
determinar si un procés participatiu és prou intercultural (incloent el lideratge i el 
compromís, la comprensió dels grups objectiu, els objectius, els canals i mètodes de 
comunicació, les eines de participació i l’avaluació i les lliçons après). Es podria 
organitzar una sessió de treball amb el Departament de Participació al voltant d'aquesta 
Guia.  
 
La ciutat hauria d’ aprofitar l’oportunitat d’incorporar la participació de la població diversa 
al Pla Intercultural que s’està dissenyant actualment.  
 
Interacció 
La interacció entre persones de tota mena és el que dona a la ciutat intercultural el seu valor 
distintiu. La identitat y no es "dóna" en un sentit passiu, sinó quelcom que es "promulga" i es 
defineix mitjançant la interacció. Malgrat les lleis de protecció, els prejudicis i la discriminació 
poden prosperar quan hi hagi segregació o manca de contacte i diàleg entre les persones. Hi 
ha proves suficients per demostrar que, en determinades condicions, com més persones tenen 
contactes amb antecedents i estils de vida diferents, menys probabilitats tenen de pensar i de 
comportar-se de manera perjudicial. Per tant, una ciutat intercultural desenvolupa, 
en col·laboració amb altres organitzacions, una sèrie de polítiques i accions per fomentar una 
major barreja i interacció entre diversos grups. 



 

 

Com s'ha esmentat anteriorment, els indicadors d'interacció també són nous. La 
puntuació de Sabadell en el camp de la participació és de 88, superior al valor de la 
mostra mitjana d’ICC, de 70.  
 
La ciutat té una base de dades amb totes les organitzacions socials que treballen en el 
camp de la diversitat, la inclusió o la antidiscriminació, que a més s’actualitza 
periòdicament. Els professionals de la ciutat supervisen i actualitzen el registre, 
gestionat pel govern regional . Sabadell col·labora activament amb aquestes 
organitzacions a través de la Nova Junta de Ciutadans, la Plataforma Ciutadana de 
Suport a les persones refugiades i migrants, i la Comissió de Convivència, mantenint 
reunions periòdiques i proporcionant informació periòdicament sobre l’organització 
d’esdeveniments i activitats, així com les polítiques relacionades amb qüestions 
interculturals.  
 
Finalment, i tot i que la ciutat no té competències en la formació de professors de 
primària / preescolar, està considerant proporcionar formació específica en comunicació 
intercultural. S'han dut a terme algunes accions pilot en un projecte de sensibilització 
per a la coeducació dirigit a educadors d'educació infantil. 
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Bones pràctiques 
La Comissió de convivència és l'instrument d'un ciutadà per al monitoratge i la 
intervenció directa en els casos d'assalt o la discriminació basada en la xenofòbia, el 
racisme o l'homofòbia. Integrat per representants de l'Ajuntament, grups municipals, 
cossos de seguretat, el Col·legi d'Advocats de Sabadell, els defensors, les 
organitzacions cíviques i socials i els sindicats, l'organisme treballa per a l'atenció 
integral de les víctimes i proporciona assistència jurídica com a acusació privada. En 
alguns casos, el propi Ajuntament apareix com a acusació popular. Des de la seva 
creació el 2004, la Comissió de Convivència ha tramitat unes 60 denúncies per defensar 
la diversitat i combatre els delictes d'odi. 
 
Recomanacions 
La comunicació amb les organitzacions locals és clau per cooperar millor i hi ha 
sempre espai per millorar aquesta comunicació (qualitat, freqüència). El Consell hauria 
d’explorar diferents opcions en aquest sentit i escoltar les percepcions de les parts 
interessades. A més, el municipi hauria de garantir que els diferents espais d’interacció 
no dupliquin tasques i tinguin un impacte en la planificació conjunta.  
              

  



 

 

Conclusions 
  

COMPROMÍS 

 

 

La ciutat ha declarat formalment la seva participació a la xarxa de 
ciutats interculturals . Els discursos públics sovint fan referència 
clara al compromís intercultural de la ciutat. Sabadell ha adoptat 
un pla de mandat , que inclou gestionar la diversitat i la 
interculturalitat com a objectius específics. Té un pressupost 
assignat. 
  
La ciutat encara no ha adoptat un pla d’acció intercultural, tot i que 
hi està treballant.  

EDUCACIÓ 

 

 

Els diferents plans i estratègies involucren els joves en la 
cooperació i les relacions interculturals. La majoria dels projectes 
interculturals s’implementen a les escoles.   
  
Sabadell no té una política per augmentar la barreja cultural, tot i 
que s’està plantejant. 

BARRIS 

 

 

Sabadell no té problemes de concentració ètnica als barris. Es 
fomenten moltes accions / activitats per augmentar la interacció. A 
més, la ciutat compta amb diferents programes dirigits a persones 
migrants/refugiades. 
  
La ciutat no ha dissenyat cap pla en particular per augmentar la 
diversitat en alguns barris ni promoure la interacció entre barris. 

SERVEIS 

PÚBLICS 

 
 

Sabadell pren mesures per fomentar una plantilla diversa en el 
sector privat. Els serveis funeraris i els menjars escolars tenen en 
compte les demandes culturals (no el 100%).  
  
El personal públic no reflecteixen la composició de la població de 
la ciutat. Tampoc compta amb un pla de contractació per 
garantir una taxa adequada de diversitat dins de la plantilla 

EMPRESES I 

TREBALL 

 
 

L’Ajuntament col·labora amb diferents organitzacions per millorar 
la inserció de grups vulnerables al mercat laboral. Actualment, 
Sabadell treballa per incloure clàusules socials a les seves 
licitacions. 
  
Sabadell no pren mesures per animar les empreses de minories 
ètniques a entrar en sectors de més valor afegit. Tampoc no 
fomenta la participació d’un% adequat d’emprenedors amb origen 
migrant / minoritari en districtes empresarials o incubadores. No 
hi ha un servei de suport específic dirigit a empreses o 
empresariat migrant.  

  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=ca&u=http://www.sabadell.cat/images/transparencia/documents/Plamandat.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=ca&u=http://www.sabadell.cat/images/transparencia/documents/Plamandat.pdf


 

 

VIDA CULTURAL 

I SOCIAL  

 

Sabadell utilitza la interculturalitat com a criteri per assignar 
recursos, organitza regularment debats / campanyes públiques i 
esdeveniments en el camp de la cultura / diversitat cultural. 
  
  

ESPAI PÚBLIC 

 
 

Sabadell té en compte la diversitat de la població a l’hora de 
dissenyar nous edificis i espais públics, alhora que fomenta la 
barreja intercultural en diferents equipaments públics.  
Sabadell no compta amb zones dominades per un grup ètnic i no 
hi ha cap zona amb fama de perillós.  
  
Les mesures per fomentar i controlar la diversitat en la presa de 
decisions sobre l’espai públic són incipients. 

MEDIACIÓ 
 

 

El servei de mediació el proporciona un servei de mediació 
municipal dedicat a qüestions interculturals. Sabadell compta 
amb una persona especialitzada en el diàleg i les qüestions 
interreligioses, que coordina la Taula de les Creences Religioses. 
  
  

LLENGUA 

 
 

S'ofereix formació lingüística a les persones migrants en els 
idiomes d'acollida. Les llengües migrants s’ensenyen a les 
escoles com a llengua materna per als nens migrants. La ciutat 
dóna suport a les associacions per proporcionar formació 
lingüística en llengües migrants o minoritàries i en projectes que 
intentin donar una imatge positiva de les llengües migrants / 
minoritàries. 
  
El lloc web i els materials de la ciutat haurien d’incloure una 
varietat més àmplia d’idiomes. No es dóna suport financer i 
logístic a iniciatives minoritàries locals, com ara premsa escrita o 
ràdio. 

MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 

 
 

Sabadell compta amb estratègies de comunicació per millorar la 
imatge dels migrants / minories, la diversitat es destaca com un 
avantatge. Sabadell també fa un seguiment de com els mitjans 
socials i tradicionals retraten persones amb antecedents migrants 
/ minoritaris.  
  
Sabadell no pren mesures per donar suport a la formació i 
assessorament de periodistes amb origen minoritari o migrant i 
fomenta la seva contractació. 

INTERNACIONAL 

PERSPECTIVA 

 

 

  

Sabadell té una política per fomentar la cooperació internacional 
i promou en particular la participació dels joves.  
 
Sabadell no aconsegueix ni atrau els joves que arriben dels 
programes d’intercanvi a la vida de la ciutat. L’intercanvi entre la 
diàspora i les ciutats d’origen és encara limitat.  



 

 

INTEL·LIGÈNCIA I 

COMPETÈNCIA 

 
 

Es recull informació estadística sobre la diversitat. Informació 
qualitativa a demanda dels departaments.  
  
Manca de coneixement sobre la percepció pública de les 
persones migrants i el sentiment de seguretat respecte a les 
persones migrants / minories.  
 
Manca de formació intercultural per al personal municipal en 
desenvolupament. 

ACOLLIDA 

 

 

Sabadell té una agència i un procediment designats per donar la 
benvinguda als nouvinguts, proporcionant un paquet d'informació 
i serveis de suport en primera recepció. Altres serveis inclouen el 
retorn voluntari, la reunificació familiar i els procediments de 
nacionalitat. 
 
La ciutat reconeix els nouvinguts que han participat en el sistema 
d’acollida en una cerimònia pública.  

LIDERATGE I 

CIUTADANIA 

 
 

Alguns membres elegits del consell municipal tenen antecedents 
migrants. Sabadell té un òrgan consultiu que representa (però no 
hi participa) migrants / minories. 
  
Només els nacionals de certs països poden presentar-se com a 
candidats a les eleccions locals i votar. La ciutat encara no ha 
desenvolupat cap acció per promoure la presència 
de grups minoritaris en tots els òrgans de supervisió de la ciutat.  

ANTI- 

DISCRIMINACIÓ 

 

 

Sabadell va signar la Carta Europea per a la Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat i el Departament de Drets Civils i 
Gènere treballa en la revisió de tota la legislació municipal per 
incorporar els articles de la Carta. El municipi proporciona 
informació i protecció a les víctimes de discriminació ètnica i 
racial a través de l’ Oficina de drets civils . La ciutat té una 
estratègia antirumors.  
  
  

PARTICIPACIÓ 

 
 

Hi ha mecanismes per garantir la igualtat de gènere en els 
processos de presa de decisions i per permetre als residents de 
la ciutat participar igualment en el procés de presa de decisions 
(és a dir, pressupostos participatius)  
  
No es controla la participació de ciutadans amb antecedents 
minoritaris / migrants en la definició i el disseny d’estratègies i 
accions públiques. Es tracta d’una manca d’instruments i 
metodologies per facilitar la participació intercultural 

INTERACCIÓ 

 

 

Les organitzacions locals estan registrades i la base de dades 
s’actualitza regularment.  El Consell es reuneix periòdicament 
amb diferents plataformes ciutadanes representades per diversos 
actors i organitzacions, com la Comissió de Convivència, la Junta 
de Nous Ciutadans i la plataforma de suport a refugiats i migrants. 
  
La comunicació intercultural i la pedagogia s’han d’oferir als 
professors.  

  



 

 

Els resultats de l’índex del 2019 s’han millorat respecte als del 2017, sobretot en els 
camps dels mitjans de comunicació i la comunicació i els idiomes. Sabadell 
també obté puntuacions més altes en tots els aspectes en relació amb la resta de ciutats 
espanyoles, llevat de la intel·ligència i les competències interculturals.  
  
S’ha realitzat un treball destacat en l’àmbit de l’acollida de nouvinguts, sobretot en la 
gestió de l’arribada de refugiats. De la mateixa manera, les iniciatives de no 
discriminació han estat al capdavant, on les qüestions relacionades amb el gènere han 
fet un pas endavant. El compromís amb l’enfocament intercultural és present a la ciutat 
i Sabadell és un membre clau de la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals. 
  
A la vista de l’anterior, volem felicitar Sabadell per l’esforç realitzat i confiem que si la 
ciutat segueix les nostres directrius i les pràctiques d’altres ciutats interculturals, els 
resultats seran ràpidament visibles i tangibles. 
   

RECOMANACIONS 
Quan es tracta d’esforços interculturals, en referència a l’enquesta, Sabadell podria 
millorar els sectors següents introduint diferents iniciatives: 
Compromís: Sabadell pot considerar la possibilitat de desenvolupar un pla d’acció 
intercultural que inclogui un pressupost i mesures d’avaluació. És possible que la ciutat 
vulgui buscar una estructura més formal per transversalitzar l’ enfocament intercultural a 
tots els departaments municipals. El Consell potser desitgi unir forces i augmentar el 
consens polític sobre l'enfocament intercultural.  
  
Educació: Sabadell potser desitgi elaborar un pla per incorporar l’enfocament 
intercultural a l’Educació per tal d’incrementar les interaccions ètniques i culturals, així 
com les competències interculturals de professors i estudiants. El municipi no hauria de 
deixar de dedicar esforços per evitar la segregació a les escoles. 
  
Veïns: és possible que Sabadell vulgui transversalitzar la perspectiva intercultural en la 
planificació urbana. La ciutat hauria de continuar realitzant processos participatius per 
decidir qüestions relacionades amb el barri i garantir que els participants reflectissin la 
diversitat de la ciutat.  
  
Serveis públics: és possible que el municipi vulgui buscar un pla de 
contractació local per garantir una taxa adequada de diversitat dins de la plantilla 
municipal. 
  
Negocis i mercat de treball: la ciutat pot considerar la possibilitat d’incorporar perfils més 
diversos a la seva plantilla i animar el sector privat a fer-ho. Recomanem a Sabadell 
oferir un servei a mida a les empreses propietàries de migrants o empresaris amb origen 
migrant o ètnic. A més, és possible que la ciutat vulgui definir una carta local que 
beneficiï els proveïdors dels diversos proveïdors en la contractació local . 
  
Vida cultural i social: la ciutat pot estudiar establir un mecanisme (formal) per incorporar 
la inclusió de la dimensió intercultural com a criteri a l’hora d’assignar les 
subvencions. Sabadell també hauria de tenir en compte el foment i la promoció de les 
organitzacions culturals a tractar la diversitat i les relacions interculturals en les seves 
produccions. 
  
Mitjans de comunicació i comunicació: la ciutat pot considerar establir una cooperació 
més estable i a llarg termini amb els mitjans locals per augmentar la seva consciència 
sobre la responsabilitat en la cohesió i la convivència. Suggerim a Sabadell per donar 



 

 

suport a la formació i periodista de tutoria amb una minoria o migrants fons i fomentar la 
seva contractació. 
  
Perspectives internacionals: Sabadell pot ser que explori treballar amb les diàspores, 
desenvolupant projectes per facilitar la interacció i les relacions amb els residents de la 
ciutat i les ciutats d’origen. A més, la ciutat pot considerar la possibilitat de dissenyar 
accions coordinades amb universitats per atraure i retenir estudiants 
internacionals perquè puguin tenir un paper actiu a la ciutat.  
  
Intel·ligència intercultural: es recomana incloure sessions de formació 
sobre competències interculturals al seu pla de formació. 
  
Acollida: Sabadell podria plantejar-se elaborar un pla d’acollida local basat en 
l’avaluació de les necessitats actuals. El pla podria reunir totes les activitats que hi ha i 
proposar accions per assolir els objectius definits a partir de l'avaluació de les 
necessitats.   
  
Lideratge i ciutadania: Sabadell hauria de desenvolupar encara més les iniciatives per 
animar les persones amb origen migratori / minoritari a participar en la vida política . De 
la mateixa manera, el Consell podria establir estàndards interculturals bàsics en la 
representació de les minories migrants en diferents òrgans de supervisió .  
  
Participació : La ciutat de Sabadell podria considerar el desenvolupament d’un conjunt 
d’eines i metodologies per facilitar la participació intercultural en processos públics . A 
més, la ciutat hauria d’aprofitar l’oportunitat per incorporar la participació de la població 
diversa al Pla Intercultural que s’està dissenyant actualment.  
  
En resum, Sabadell s’hauria de centrar en els següents aspectes clau:  

- Transversalitzar l'enfocament intercultural amb tot el municipi, especialment amb 
la planificació urbana, la participació i el desenvolupament econòmic.            

- Els objectius a curt termini haurien de ser finalitzar el pla d’acció intercultural i el 
pla de formació.            

- A mig termini , la ciutat pot contemplar l'elaboració d'un pla local de contractació 
per diversificar la plantilla, una carta local per diversificar els proveïdors en la 
contractació local i un pla d'acollida / acollida.          

- S'hauria de promoure la participació intercultural, principalment per augmentar 
la participació política dels immigrants / minories ètniques, així com la seva 
participació en el co-disseny de l'espai públic. A més, és possible que el municipi 
vulgui explorar i consolidar la cooperació amb els mitjans de comunicació.            

  
Sabadell pot voler considerar els seus exemples implementats per altres ciutats 
interculturals com a font d’aprenentatge i d’inspiració per guiar iniciatives 
futures. Aquests exemples es proporcionen anteriorment per a cada sector, així com a 
la base de dades de ciutats interculturals. 

 
  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=ca&u=https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/good-pratice
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