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Compromís significa no desentendre’ns dels problemes, les 
necessitats i les crisis dels altres. Significa saber que la nostra 
ciutat no és una illa, sinó que es relaciona en un món on sovint 
s’hi vulneren els drets bàsics de les persones.

Els drets humans són garanties universals per a tothom, ja que 
tots i totes naixem lliures i iguals. Tenim drets tan bàsics com la 
dignitat, la llibertat, la igualtat, l’educació o la seguretat. Sabadell 
vetlla pel compliment i el coneixement dels drets humans i dels 
drets de ciutadania.

La ciutat esdevé l’espai on desenvolupem una democràcia de 
proximitat, augmentant la consciència política. Per això també 
recuperem la memòria històrica i combatem, totes les discrimi-
nacions, el fanatisme i el feixisme.

En aquests moments, en plena crisi humanitària, especialment 
per la crisi del dret d’asil i de refugi, l’Ajuntament de Sabadell 
lidera accions i projectes per dir ben clar i ben fort que Sabadell 
és una ciutat d’acollida.
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L’Oficina de Drets Civils és el servei municipal refe-
rent en la defensa i la garantia d’accés als drets de 
manera igualitària per a la ciutadania i les entitats, 
així com un espai de lluita contra les discriminaci-
ons.

L’ODC atén, assessora, gestiona i sanciona (en allò 
que sigui possible legalment) en casos de discrimi-
nació, principalment per motius d’origen, d’edat, de 
gènere, d’ideologia, d’orientació sexual, d’ètnia, de 
creences i també informa, forma i sensibilitza sobre 
els drets i deures de la ciutadania.

No tenim cap dubte que ningú és menys que nin-
gú, i que l’origen de cadascú no pot impedir mai 
que tots i totes formem part de la mateixa ciu-
tadania. Per això combatem amb totes les nos-
tres forces el racisme i la xenofòbia. El racisme 
s’alimenta de rumors infundats sense base real, 
per això hem creat la Xarxa d’agents antirumors 
“Teixint la Convivència”.

Les eines amb que comptem per combatre-ho 
són la Comissió de la Convivència, el taller de Rap 
Antifeixista, el Mescla’t i el programa de Memòria 
Històrica que ens permet recordar el passat per 
no repetir els errors en el futur.

Contacte
C. de Sant Pau, 34
Tel. 93 745 19 53
dretscivils@ajsabadell.cat



6 7

Pel fet de néixer dona, es poden patir diferents tipus de discriminacions o 
ser víctima de diferents violències masclistes.

Pel fet de tenir una orientació sexual o identitat i expressió de gènere, que 
no és la que està “normalitzada”, es poden patir discriminacions.

El Servei de Gènere, Feminismes i LGTBI, aborda aquestes discriminaci-
ons amb dos serveis especialitzats:

El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones), ofereix una 
atenció integral a les dones que pateixen algun tipus de discriminació o 
violència, i als seus fills i filles. 

C. de Vidal, 146. Tel. 93 724 61 67 genere@ajsabadell.cat

El Servei  d’Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI, 
adreçat a les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i inter-
sexuals, i a persones del seu voltant que necessitin assessorament o 
orientació especialitzada.

També es realitzen formacions, campanyes i accions de prevenció i sen-
sibilització  adreçades a tota la ciutadania i a professionals, per contribuir a 
erradicar les violències masclistes i promoure relacions lliures i igualitàries 
entre totes les persones.

El nostre objectiu és donar el màxim suport a la igualtat i a la llibertat de les 
persones i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere.
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La joventut és una etapa vital de les persones entre 
els 12 i el 35 anys, amb un seguit de caracterís-
tiques i necessitats especifiques. Perquè aquest 
procés de construcció del projecte de vida es faci 
amb la màxima igualtat d’oportunitats, resulta es-
sencial treballar activament per poder proporcionar 
els recursos, la informació i l’assessorament ne-
cessaris que facilitin l’apoderament dels i les joves. 

Des de l’àmbit de joventut, també s’aposta i es 
posa especial èmfasis en potenciar els espais de 
trobada juvenils, com espais d’educació i participa-
ció activa.

Xarxa d’Espais Joves 
Espais socioeducatius i relacionals adreçats a joves a partir de 12 
anys que ofereixen activitats, tallers i un espai de trobada, de dilluns a 
divendres de 16.30 a 20.30 h.

Actualment hi ha 6 espais joves que estan ubicats als barris de Can 
Rull, Can Puiggener, Torre-romeu , Creu de Barberà, Can Deu i Co-
vadonga.

Des de la xarxa d’espais joves es promou un oci participatiu en el 
qual, la vinculació i participació dels i les joves resulta imprescindible. 

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell 
Servei de referència especialitzat en la informació, l’orientació i l’as-
sessorament de temàtiques d’interès juvenil. (treball, educació i for-
mació, salut, mobilitat internacional, associacionisme i participació...).
Aquest servei també te presència a tots els instituts de la ciutat.

Contacte
C. de Blasco de Garay, 19
Tel. 93 745 33 01
Horari d’atenció: dl.-dj: 9 - 15 h i 16 - 18 h i dv.: 9 - 14 h
oficinajove@ajsabadell.cat

Per garantir l’acompanyament dels i les joves comptem amb:
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Arribar a una nova ciutat no sempre és fàcil. Per 
això hem creat una sèrie d’activitats de benvinguda 
perquè totes les persones que arriben, puguin ser 
ciutadans de ple dret.

Oferim sessions informatives, per conèixer la ciutat 
i Catalunya, posem a l’abast cursos per aprendre 
la llengua –català, castellà i alfabetització– i recur-
sos per a la recerca de feina. Fem tot el possible 
perquè quan qualsevol arribi a Sabadell senti que 
és casa seva. 

Per contactar amb entitats formades per persones 
del teu país, o crear una associació, vine a la nostra 
oficina i t’informarem de com fer-ho i et donarem 
suport en aquelles activitats que vulgueu organitzar.
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La participació de la ciutadania, la superació de les 
desigualtats i la coresponsabilitat són pilars fonamen-
tals per a la inclusió del poble gitano, sobretot des de 
l’apoderament de les dones i els joves com a força 
motriu per a la seva plena ciutadania.

La diversitat ens defineix i la comunitat gitana de 
Sabadell és una mostra d’aquesta diversitat. Supe-
rem les discriminacions històriques lluitant contra el 
racisme antigitano i contra els prejudicis i estereotips 
que dificulten la convivència.

Per combatre aquests prejudicis i estereotips duem 
a terme en col·laboració amb el poble gitano accions 
de mediació en relació amb l’educació, l’habitatge, 
l’atenció sanitària i l’impuls sociolaboral, amb la pro-
moció de la dona i de la joventut del col·lectiu gitano.
També es commemora el Dia Internacional del poble 
gitano, donem suport a l’associacionisme i impulsem 
la participació del poble gitano a la ciutat.
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Un altre dret fonamental dels drets humans és la 
llibertat de pensament, consciència i reli-
gió. Per això volem que a Sabadell tothom pugui 
manifestar la seva convicció religiosa respectant 
la llibertat dels altres.

Organitzem, amb la Taula de Creences i Convic-
cions, la Jornada de Portes Obertes als centres 
de culte i donem suport als actes de diversitat de 
creences.

Potenciem el reconeixement mutu i fomentem el 
diàleg entre cultures des del principi de laïcitat 
institucional com la millor base per a la convivèn-
cia. Els guardons que donem cada any amb el 
Memorial Àlex Seglers són un signe d’aquest 
diàleg ferm i respectuós.
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favor de la cooperació internacional. Promou la coo-
peració transformadora basada en aliances socials i 
institucionals, amb especial implicació de la joventut 
i incorporant la perspectiva de gènere de manera 
transversal. Dóna suport a l’associacionisme en els 
projectes que realitzen en altres països i en les cam-
panyes i accions de sensibilització per a la ciutada-
nia a Sabadell. També contribueix en projectes de 
cooperació en situacions d’emergència, producte 
de situacions bèl·liques o de catàstrofes naturals.

Sabadell, fa més de 30 anys que està agermanada 
amb l’Argub, en el Sàhara Occidental, on la població 
sahrauí viu en camps de persones refugiades. Im-
pulsem projectes en l’àmbit juvenil, campanyes sa-
nitàries i quirúrgiques, activitats formatives i activitats 
per donar suport i donar a conèixer una comunitat, 
injustament maltractada a nivell internacional i força-
da a viure a l’exili des de fa  més de 40 anys.

Totes les polítiques de cooperació pretenen contri-
buir a millorar l’estat de benestar dels individus i de 
les societats, incidir en el desenvolupament dels po-
bles i les seves persones  i fomentar la igualtat entre 
els pobles i la defensa dels Drets Humans arreu.

La cooperació és part fonamental de les ciutats que 
aspiren a un món on la col·laboració, l’ajut mutu, i la fra-
ternitat entre pobles i persones hi han de ser presents.

Sabadell compta amb un Pla Director de Coope-
ració i el Consell Municipal de Solidaritat i Coope-
ració, espai de participació ciutadana i política, per 
decidir conjuntament tot allò que podem i cal fer a 
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SUPORT A ENTITATS

La Regidoria de Drets Civils i Gènere ofereix suport 
i assessorament a les entitats vinculades a la regi-
doria en els aspectes següents:

Subvencions

Suport logístic per a la realització d’activitats

Suport tècnic

Suport a la creació d’entitats

TAULES DE PARTICIPACIÓ

La Regidoria de Drets Civils i Gènere compta amb 
les següents taules de participació obertes a les 
entitats i a la ciutadania:

Comissió de la Convivència

Taula del Poble Gitano

Taula de Creences i Conviccions

Consell de Solidaritat 

Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI

Taula de Nova Ciutadania



PORTAL DE DRETS CIVILS I DE GÈNERE
www.sabadell.cat/dretscivils

https://www.facebook.com/sbddretscivils/

@sbddretscivils

Drets Civils Ajuntament de Sabadell

https://issuu.com/sbddretscivils

https://www.flickr.com/photos/dretscivils/

ÀMBIT DE JOVENTUT
www.sabadell.cat/jove

https://www.facebook.com/oficinajovesabadell/

@oficinajovesabadell

@sbdjove

Agenda Jove
http://www.sabadell.cat/ca/agendajove
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REGIDORIA DE DRETS CIVILS I GÈNERE
C. de Sant Pau, 34
Tel. 93 745 19 53
Horari d’atenció: 9 - 14 h
dretscivils@ajsabadell.cat

OFICINA DE DRETS CIVILS
C. de Sant Pau, 34
Tel. 93 745 19 53
Horari d’atenció: 9 - 14 h
dretscivils@ajsabadell.cat

GÈNERE, FEMINISMES I LGTBI 
SERVEI D’INFORMACIÓ, ATENCIÓ 
I ACOMPANYAMENT LGTBI

C. de Vidal, 146
Tel. 93 724 61 67
Matí : de dl.-dv: 9 - 14 h
Tarda: de dl.-dj: 15 – 17:30 h
genere@ajsabadell.cat

OFICINA JOVE 
del Vallès Occidental Sabadell

C. de Blasco de Garay 19
Tel. 93 745 3301
Horari d’atenció: dl.-dj: 9-15 h i 16-18 h i dv.: 9-14 h
oficinajove@ajsabadell.cat 

ALBERG DE JOVENTUT 
MOLÍ DE SANT OLEGUER

Antic molí fariner del segle XVI-
II, recuperat com a Alberg de 
Joventut. Consta de 66 places 
d’allotjament, menjador i sales 
polivalents perfectament equipa-
des, per fer-hi activitats en grups, 
famílies, etc.

Contacte i reserves
Camí de Can Quadres, 179
Tel. 93 474 74 74
https://fundesplai.org

EQUIPAMENT MUNICIPAL
DELS EMPRIUS

Espai Polivalent, situat al carrer 
dels Emprius i adreçat a l’orga-
nització d’activitats, reunions, ta-
llers... per a joves i entitats juve-
nils preferentment.

*Cal tenir present les condicions 
d’ús i les taxes establertes a la 
normativa vigent.

Contacte i reserves
Tel. 93 745 19 53




