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1.- La protecció i l’empoderament de les persones 

2.- La reactivació econòmica  

3.- L’urbanisme, l’espai públic i la mobilitat  

4.- La cultura 

5.- Els esports 
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Nota metodològica 

Aquest document ha estat elaborat pels serveis tècnics de 

l’Ajuntament sota la direcció de l’equip de govern.  

Els requeriments de la crisi, la lògica de la resposta municipal 

en cada àmbit concret, la immediatesa de les solucions o la 

provisionalitat d’algunes d’aquestes solucions no són 

homogènies per la diversitat de serveis que presta 

l’Ajuntament.  

Aquest document evidencia aquestes lògiques singulars. Això 

no li fa perdre valor, més enllà de les diferències formals. 
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  Presentació 

1.1. La Covid-19 
 
La crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19 ha causat ja un gran impacte en la 
societat arreu del món. Ha impactat sobre la normalitat en tots els seus aspectes. En un breu 
període ha tensionat el sistema sanitari, ha provocat l’estat d’alarma i la reducció de tota 
activitat que no fos essencial. Calia defensar la salut. 
 
Només les dades de Sabadell ja en fan veure la magnitud. El 10 de maig de 2020 s’havien 
identificat 1.959 casos positius per la Covid-19 i 4.810 de sospitosos. El primer cas detectat de 
SARS-Co-2 a l’Hospital Taulí va ser el 6 de març. Des d’aquella data fins al 8 de maig hi han 
ingressat, de tot l’àmbit de referència de l’hospital, 1.620 pacients per la Covid-19. D’aquests, 
337 han mort. La xifra més elevada de persones ingressades va ser a principis del mes d’abril i 
va arribar a ser de 630 pacients. A partir d’aquella data va començar a disminuir gradualment. 
L’increment de persones ingressades al Taulí va comportar la posada en marxa del pla de 
contingència que, més enllà de posposar totes les actuacions sanitàries que no eren urgents, 
va obligar a adaptar una part de les instal·lacions de la corporació per poder atendre malalts 
de la Covid-19. A la vegada es va posar en marxa l’Hotel Verdi com a Hotel Hospital, amb a 164 
llits, i va preparar-se un Hospital Temporal a la Pista Coberta d’Atletisme amb una capacitat de 
210 llits que, de moment, no s’ha fet servir. 
 
L’impacte de la crisi sanitària ha desembocat en una situació que des de la perspectiva 
econòmica és inèdita, sense precedents. A tot això se suma el factor de la incertesa sobre quan 
s’acabarà el risc sanitari, ja que no es disposa d’una vacuna que esvaeixi la possibilitat de 
rebrots episòdics. 
 
La crisi sanitària i econòmica ha tingut efectes devastadors en diversos fronts. D’una banda, 
entre les persones que han perdut la feina o part dels ingressos i no poden pagar despeses 
bàsiques com l’habitatge o l’alimentació i que necessitaran l’ajut social per sortir-se’n. De 
l’altra, entre la gent gran, que ha estat el grup de màxim risc i que ha viscut en condicions 
difícils per situacions de fragilitat econòmica o social. I especialment greu ha estat la pandèmia 
a les residències, on cal lamentar l’elevada pèrdua de vides, el gran nombre de contagis i les 
condicions extremes a què s’ha arribat en alguns centres. El confinament també ha afectat la 
convivència familiar i, probablement, ens trobarem en situacions de gènere complexes quan 
puguin aflorar.  
 
A partir d'ara la disminució del risc, segons els indicadors sanitaris, permetrà entrar en una 
progressiva recuperació de la normalitat. Però serà un període caracteritzat per la necessitat 
d’adaptar-se a noves formes de treballar i viure, marcades per la distància social i la 
preservació de la higiene personal. Un conjunt de circumstàncies que condicionaran la 
capacitat productiva de béns i serveis i alterarà les pautes i els nivells de consum anteriors a la 
crisi. 
 
L’enorme impacte que ha provocat i continuarà provocant la pandèmia fa que l’Ajuntament de 
Sabadell consideri que cal proposar un pla de treball per al conjunt de les seves activitats, però 
que és necessari trobar consens d’aquest pla amb el conjunt de les forces polítiques i amb les 
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entitats dels diferents àmbits. La proposta neix amb el convenciment que aquest serà un full 
molt més eficient si és compartit pels principals actors de la ciutat. 
 
És en aquest sentit que s’ha plantejat aquest document, com un pla per sortir de la crisi. No és 
un pla estratègic de la ciutat ni un pla de mandat. Té la voluntat d’articular les mesures per 
tornar la ciutat a una vida quotidiana sense deixar ningú enrere.  
 
Les competències administratives de l’Ajuntament són acotades i la normativa administrativa i 
econòmica estableix uns marges molt concrets d’actuació. A data d’avui les promeses de 
flexibilitat en la despesa o en la tramitació, o fins i tot en l’aportació de recursos extraordinaris, 
no s’han concretat. Per això aquest Pla també vol acotar de forma executiva el que es podrà 
fer. 
 
Una darrera consideració que cal tenir present a l’hora de plantejar el Pla és l’enorme 
quantitat d’incerteses que té la situació sanitària, econòmica i social. Les anàlisis actuals poden 
quedar obsoletes amb certa facilitat. Caldrà, doncs, fer un seguiment de la seva execució i 
resultats  

1.2. La proposta de debat de ciutat 
L’Ajuntament de Sabadell fa un conjunt de propostes per tal d’aconseguir el major consens 

possible sobre les mesures que s’han de prendre a la ciutat per sortir de la crisi provocada pel 

Covid19. 

L’Ajuntament presenta les seves propostes en els àmbits següents: 

 La protecció i l’apoderament de les persones 

 La reactivació econòmica de Sabadell 

 L’urbanisme, l’espai públic i la mobilitat 

 La cultura 

 L’esport 

Totes el documents parteixen d’una diagnosi del seu àmbit i d’un seguit de propostes a curt i 

mitjà termini, sense descartar que alguna, per la seva naturalesa, s’allargui al 2021. 

És important remarcar que aquestes propostes són extraordinàries i conjunturals, i que no 

prejutgen actuacions de futur. En aquests moments es fa difícil intuir les magnituds 

pressupostàries de l’any 2021. L’impacte de la crisi, d’una banda, i les necessitats que aquesta 

pot generar, de l’altra, fan impossible de predir les dades d’ingressos i despeses amb què 

caldrà fer el pressupost del 2021. Per això, les propostes que es fan en aquest Pla no es 

finançaran amb el pressupost del 2021. Es financen amb les aportacions disponibles de 

l’exercici 2020. 

El conjunt de propostes municipals tenen una valoració del pressupost estimat per assolir el 

seu compliment. Algunes propostes són noves. Altres són la programació de mesures que han 

estat afectades pel període d’alarma i que es volen reprogramar. La resta són iniciatives fetes 

en altres moments i actualitzades.  
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El debat d’aquestes propostes, que l’equip de govern vol que sigui ampli, s’iniciarà amb els 

grups municipals del consistori i amb les entitats que tenen vocació generalista. En el mateix 

sentit, es promourà que les entitats de cada sector (cultura, esports, acció social, etc.) puguin 

expressar el posicionament en el seu àmbit, sense que això els impedeixi fer propostes al 

conjunt del Pla. 

L’objectiu del Govern municipal és que abans de l’estiu es pugui assolir un acord de ciutat. 

El període d’execució de les propostes s’estén, com s’ha assenyalat, fins a finals de 2021. La 

voluntat del Govern és que hi hagi un seguiment dels resultats del Pla i per això es proposa 

l’existència d’uns instruments de seguiment qualitatius i quantitatius. 

 

1.3. Principis rectors 
Aquest document és un Pla d’actuació bàsicament municipal. Amb tot, està inspirat per uns 

principis que, si bé ja estaven latents en molts àmbits, la vivència de la crisi sanitària els ha fet 

molt més presents i inexorables. 

La Covid-19 ha provocat una crisi sanitària, social i econòmica inèdita en 100 anys. Aquesta 

crisi ha posat de manifest la vulnerabilitat del conjunt de la societat davant d’una pandèmia 

global i, especialment, ha afectat el nostre sistema sociosanitari i econòmic. A més, s’ha vist 

com aquest afecte es veia augmentat en els àmbits on la desigualtat era major. Aquesta 

situació dramàtica està demostrant la necessitat de reforçar diferents àmbits del nostre 

sistema públic per donar resposta a una nova normalitat que ha vingut per quedar-se. 

 

 PER UN MILLOR SISTEMA DE SALUT PÚBLICA 

L’enfortiment del sistema sanitari passa obligatòriament per dotar-lo de més recursos humans, 

materials i econòmics, que garanteixin una actuació eficaç i de qualitat. També per establir un 

sistema de salut pública responsable de la promoció d’entorns saludables de salubritat i de 

vigilància epidemiològica i per enfortir l’assistència primària (social i primària). És fonamental 

que les administracions públiques fomentin la recerca, el desenvolupament i la innovació en 

diferents camps vinculats amb la salut, com a sector econòmic punter, d’alt valor afegit i que 

pot potenciar la localització d’indústries que creïn ocupació de qualitat. 

 PER UNA MAJOR PROTECCIÓ DE LA GENT GRAN 

Els grans damnificats per aquesta crisi han estat, sens dubte, la gent gran, especialment els que 

s’estaven en residències. Cal repensar i reformular el model per promoure i potenciar les 

actuacions en l’entorn comunitari, l’atenció domiciliària social i nous recursos residencials per 

als casos que ho requereixin i que ineludiblement comptin amb una adequada atenció 

sanitària. 

 PER UN MODEL QUE NO DEIXI NINGÚ ENRERE 

De la greu crisi sanitària passarem a la crisi social i econòmica amb la corresponent pèrdua de 

llocs de treball i agreujament de la situació econòmica de moltes famílies. No ens podem 
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permetre que aquesta sortida signifiqui un augment de les desigualtats i una pèrdua de la 

cohesió social. Cal enfortir el sistema de protecció en l’àmbit laboral mitjançant la vertebració 

de noves ajudes, i també en l’àmbit social. No ens podem permetre deixar ningú enrere, ni que 

aquesta crisi sanitària es tradueixi en l’augment de les bosses de vulnerabilitat del nostre país.  

 PER UNA CIUTAT IGUALITÀRIA SENSE VIOLÈNCIES MASCLISTES 

La situació provocada per la Covid-19 i el confinament ha afectat les diferents formes de 

violència que pateixen les dones. És probable que durant el confinament moltes dones no 

hagin pogut denunciar que patien violència masclista, perquè convivien amb el seu agressor, i 

que això s'hagi reflectit en un menor nombre de denúncies interposades davant la Policia 

municipal. Per aquest motiu, des d’un compromís ferm amb l’erradicació de les violències 

masclistes, cal garantir els recursos necessaris per fer la intervenció integral i 

l'acompanyament de les dones que ho necessitin i mantenir l’atenció des del SIAD durant tot 

l’any. 

 PER UN RELLANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU 

Aquesta crisi sanitària ens ha demostrat la fragilitat dels nostres centres educatius i la 

necessitat d’invertir en la seva reconfiguració i modernització per fer-los espais més segurs, 

equitatius i democràtics, totalment integrats en les tecnologies de la informació i adaptats a 

les noves realitats. Els nostres nens i nenes han de poder mantenir el seu itinerari acadèmic 

amb totals garanties i excel·lència. 

 

 PER LA PROTECCIÓ DE LA CULTURA I L’ESPORT 

Els efectes de la Covid-19 també s’han notat de forma molt intensa en els àmbits de la cultura i 

de l’esport, fins al punt que posa en perill la seva continuïtat. Una davallada d’aquests dos 

sectors deixa les nostres societats afeblides, acrítiques i vulnerables. Per això cal activar 

mesures per rescatar ambdós sectors i que quan els efectes de la crisi sanitària ho permetin, 

tornar a recuperar la seva activitat amb major impuls, si cal. 

 

  PER UN ENFORTIMENT DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Aquesta crisi mundial també ha demostrat que necessitem un sector industrial resilient. Alguns 

sectors industrials, tot i no pertànyer a sectors de tecnologia avançada, poden esdevenir 

estratègics, sobretot per als municipis. Cal fomentar la producció industrial interna –la 

relocalització– de sectors clau per fer front a les necessitats que es deriven de situacions 

extraordinàries amb gran impacte a la societat. 

 PER L’APLICACIÓ DE NOVES FORMES DE TREBALL 

La crisi també ha demostrat que el teletreball no només és possible, sinó que és més necessari 

que mai. És una realitat tangible que ha permès continuar donant un servei públic en mig de la 

crisi i, en l’àmbit empresarial, mitigar l’impacte en els llocs de treball. S’ha d’avançar en 

aquesta modalitat de treball per evitar desplaçaments innecessaris i per guanyar en 

productivitat, competitivitat i qualitat de vida dels treballadors. 



 
 

          12 

 PER LA REVITALITZACIÓ DEL COMERÇ 

Una ciutat és també la vitalitat del seu comerç de proximitat. Aquest, la restauració i els 

serveis personals no només juguen un paper fonamental en la creació de llocs de treball, sinó 

que són molt necessaris per al lligam de la societat i la salut dels nostres barris. El tancament 

decretat d’algunes d’aquestes activitats com a mesura de contenció de l’expansió del virus ha 

fet palesa la tristor de les ciutats sense la vida que li aporta el comerç urbà. Per això cal 

adoptar mesures que els facin guanyar competitivitat, a través polítiques sectorials, però 

també urbanístiques i de gestió de l’espai públic que fomentin la proximitat, la digitalització i, 

paral·lelament, de canals de distribució compartits que els permetin competir amb altres 

models de negoci. 

 PER UNA CIUTAT VERDA I UN NOU MODEL DE VIDA SALUDABLE  

És del tot necessari avançar i potenciar l’economia verda i les polítiques de foment del consum 

de productes de proximitat i km 0, pel seu efecte positiu sobre el medi ambient, garantir la 

sobirania alimentària, fomentar l’equilibri territorial i pel seu potencial en la creació de llocs de 

treball. D’altra banda, el confinament ha fet palès que les restriccions de moviment han tingut 

com a externalitat positiva la disminució palpable dels nivells de contaminació a les ciutats i la 

irrupció de noves formes de desplaçament més sostenibles. Cal un impuls decidit en aquesta 

línia i adaptar les nostres ciutats a aquesta nova realitat.  

 PEL RECONEIXEMENT DE LA XARXA ASSOCIATIVA I DEL VOLUNTARIAT 

Un dels factors positius d’aquesta pandèmia és que ens ha deixat imatges de lluita i solidaritat 

arreu del territori. Un cop més, hem vist com entitats de diferents àmbits i ciutadania a títol 

individual s’organitzaven per fer front a la pandèmia i donar respostes en els àmbits on 

l’administració no arribava. S’ha fet palès com, un cop més, la societat civil no s’ha decebut i 

ha donat resposta. Ara ens toca a nosaltres continuar reforçant aquest teixit de solidaritat i 

donar-li l’impuls, el reconeixement i el valor que té.  
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1.4. La governança del Pla 
El procés de discussió del Pla serà conduit pels regidors que s’especifiquen, amb la coordinació 

de l’Alcaldia i del tinent d’Alcaldessa de Presidència i Drets Socials. 

La part La protecció i l’apoderament de les persones serà responsabilitat de la 

tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació i del regidor 

d’Acció Social i Habitatge 

La part La reactivació econòmica de Sabadell serà responsabilitat del debat la 
tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu 

La part L’urbanisme, l’espai públic i la mobilitat serà responsabilitat del tinent 

d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme i 

de la regidora d’Urbanisme i Transició Energètica 

La part La cultura serà responsabilitat del regidor de Cultura 

La part L’esport serà responsabilitat de la regidora d’Esport 

Tres mesos després de l’aprovació del Pla es farà la primera reunió de seguiment amb 

els grups municipals i les entitats que participin en la seva elaboració. Se n’avaluarà 

l’execució des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu. Aquestes sessions de 

seguiment es repetiran trimestralment fins a finals de 2021. 

1.5. Les primeres actuacions municipals  
El Decret d’estat alarma que va publicar el Govern central va comportar l’aturada de part de 

l’activitat municipal. L’Ajuntament va establir uns serveis mínims que garantien els serveis 

públics essencials (Policia, Serveis Socials, Atenció al Públic, Mobilitat, Residus, etc.) i va 

ordenar el funcionament de la resta de serveis de forma telemàtica. 

El equipaments públics es van clausurar, tot i mantenir els nivells mínims de vigilància i control 

per garantir el seu posterior funcionament.  

En paral·lel, s’articularen mesures d’Acció Social per donar suport a les famílies i a les persones 

més desprotegides. Així, s’incrementaren els ajuts, les prestacions econòmiques, els 

contingents del rebost solidari. Així mateix, es va participar en la distribució de les targetes 

menjador, a la vegada que s’establien mecanismes diferents de seguiment dels col·lectius més 

desafavorits o amb major risc, incloent en aquest apartat les persones grans o les sense llar. 

En l’àmbit sanitari, l’Ajuntament posà a disposició del Catsalut la Pista Coberta d’Atletisme de 

Catalunya com a hospital temporal. En aquest sentit, la col·laboració de les administracions ha 

permès tenir a punt un recurs sanitari amb una capacitat significada que, no ha hagut de ser 

utilitzat fins al moment. 

En l’àmbit econòmic, la suspensió de tramitacions es va estendre igualment a l’àmbit de les 

quotes i les taxes i impostos, a part dels quals es va articular l’ampliació de terminis de 

pagament. El mateix és va fer amb els lloguers dels pisos de l’estoc municipal i un tracte similar 

amb les empreses arrendatàries de locals industrials o comercials. 
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En l’àmbit informatiu, s’ha mantingut a ple rendiment el servei 010 i el registre municipal i 

s’han articulats nous sistemes d’informació i comunicació digital amb la ciutadania per mitjà 

del correu electrònic. S’ha mantingut en actiu el Servei d’Informació i Atenció a la Dones (SIAD) 

i el Servei Ciutadà d’Acollida als Immigrants (SCAI). Una ressenya específica mereix el punt 

d’atenció telefònica especialitzat en empreses i treballadors que s’ha posat en funcionament 

des de Vapor Llonch, des d’on s’han elaborat i actualitzat permanentment les informacions 

sobre tramitacions, ajuts i normativa vigent. Aquesta iniciativa ha estat feta amb la 

col·laboració de les entitats empresarials de la ciutat. Fruit d’aquesta col·laboració ha estat una 

guia per a empreses i autònoms amb informació sobre ajuts de les diferents administracions i 

els procediments per accedir-hi i, més recentment, una aplicació per a telèfons mòbils sobre el 

sector del comerç local que servia a domicili en l’actual conjuntura. 

L’Ajuntament ha procurat també desenvolupar una tasca proactiva d’informació a la població, 

no només al carrer, amb les unitats de policia i protecció civil, sinó també –i molt 

especialment– a les xarxes socials. S’han difós consells sanitaris i socials per fer front a la 

pandèmia, a més d’informar de l’afectació als diferents serveis municipals. 

Aquestes actuacions immediates davant d’una situació d’emergència a la ciutat han estat 

necessàries per fer front a situacions molt crítiques. Passat aquest primer escenari, en què 

hem pogut atendre aquestes necessitats i, sense perjudici de la seva continuïtat, s’han de 

posar les bases per a la reactivació social i econòmica de la ciutat, tenint en compte les 

previsions governamentals sobre el calendari del retorn a l’activitat de les diferents activitats 

econòmiques. 

Aquest Pla vol ser l’instrument de què es doti la corporació, amb l’acord de la majoria de grups 

i entitats de la ciutat, per sortir col·lectivament de la crisi en què estem immersos. 

1.6. L’impacte de la Covid-19 en les finances 

municipals 
Una proposta municipal s’ha avalar amb les aportacions que la corporació pugui fer al Pla. En 

aquest sentit, cal ser molt conscients de les conseqüències que la crisi de la Covid-19 

comportarà a les finances municipals.  

Es preveu que l’actual estat d’alarma tindrà diverses afectacions sobre la previsió d’ingressos i 

despeses de l’Ajuntament d’aquest any 2020. Es preveuen tres afectacions pressupostàries 

que es sintetitzen en els apartats que s’expliquen a continuació. Amb tot, aquestes xifres no 

inclouen la majoria de les despeses que generarà l’aplicació d’aquest Pla de sortida de la crisi 

de la Covid-19.  

  

a. Reducció de la previsió d’ingressos 

Pel que fa als ingressos, es preveu una reducció en un rang d’entre 12,8 M€ i 17 M€. 

A data, d’avui, una primera estimació, feta des d’una perspectiva moderadament optimista 
respecte de l’impacte de la crisi, ens porta a les magnituds següents: 
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RESUM PRINCIPALS REDUCCIONS: 
 

Milions d'euros 
 

Concepte 
Import 

Plusvàlua 
6,34 

Escoles bressol 
1,31 

Parquímetres 
1,08 

Multes circulació 
0,89 

ICIO 
0,80 

Taquillatge Bassa 
0,46 

Entrades a piscines 
0,25 

Llic. obertura establiments 
0,24 

Ocupació de via pública 
0,13 

Taxa de residus 
0,16 

Grua i dipòsit de vehicles 
0,15 

Servei d’Atenció Domiciliària 
0,11 

Taules i cadires (terrasses) 
0,20 

Suma dels principals conceptes 
12,13 

Resta 
0,70 

Suma total 
12,83 

 

Ara bé, les estimacions d’evolució del PIB d’Espanya presentades a finals d’abril per les 

autoritats econòmiques fan preveure que el rang previst de disminució d’ingressos pugui 

acostar-se al nivell més alt, deixant obsoleta aquesta previsió. 

b. Increment de la despesa prevista per atendre les necessitats d’atenció a la 

ciutadania  

La previsió d’increment de despesa tindrà els valors més rellevants en l’increment de despesa 

social entesa aquesta en un sentit ampli. D’altra banda, també afectarà substancialment 

l’increment del dèficit que es generarà a l’empresa TUS, SCCL per l’abrupta i extraordinària 

reducció dels ingressos d’explotació. 

Cal destacar que fins ara s’han suplementat crèdits per import de 1.302.527,66 € i es preveuen 

més necessitats per 6.260.000 €. 
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Increment de despeses sobre el pressupost municipal de 2020 
 

     

  

Modificació 5 
i 7 (per Covid) 

(superàvit i 
fons de 

contingència) 

Previsions de 
despeses 

addiciobals 
per Covid 

Suma 

 
Despesa corrent 1.000.713,81 800.000,00 1.800.713,81 

 
Subvencions corrents 298.313,85 5.350.000,00 5.648.313,85 

 
Inversions 3.500,00 110.000,00 113.500,00 

 
Suma augment despeses 1.302.527,66 6.260.000,00 7.562.527,66 

      

c. Disminució de despeses per la impossibilitat de dur a terme determinades 

actuacions atenent les restriccions i limitacions existents. 

Per últim, hi ha les despeses que no es preveuen executar ateses les restriccions previstes 

tant de distanciament social, com de limitació d’aforament o de mesures sanitàries. Els 

imports corresponen a la suma d’actuacions molt diverses i de tots els àmbits municipals. 

SI les fases de desescalada en el confinament donen bons resultats, es podran fer més 

activitats i aquests estalvis seran menors. Si la situació no millora, es generaran més 

estalvis per la impossibilitat de fer actuacions. 

Disminució de despeses 
 

 

Reduccions 
 (no finançades 

per 
subvencions) 

Reduccions 
finançades per 

subvencions 
Suma 

Despesa de personal 400.000,00 
 

400.000,00 

Despesa corrent 1.130.000,00 39.000,00 1.169.000,00 

Subvencions corrents 70.000,00 
 

70.000,00 

Inversions 110.000,00 
 

110.000,00 

Suma disminució 
despeses 1.710.000,00 39.000,00 1.749.000,00 

 

  



 
 

          17 

QUADRE RESUM AFECTACIONS Covid-19 

Disminució d'ingressos 12.830.000,00 

Increment despeses 7.562.527,66 

Reducció despeses  1.749.000,00 

Total afectació prevista 18.643.527,66 
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 Projecte per a la protecció i 

empoderament de les persones 

2.1. L’impacte de la crisi en les persones 
L’impacte més directe d’aquesta crisi en les persones és, pel fet que es tracta d’una crisi 

sanitària, en la salut i la vida. 

D’altra banda, però, aquesta crisi té ramificacions en molts aspecte de la vida diària, des de la 

capacitat per garantir la cobertura de les necessitats més bàsiques (com alimentació o 

subministraments) fins als efectes del confinament en les situacions de violències masclistes. A 

banda de ser un context completament nou, també hem de valorar la rapidesa i la profunditat 

d’aquests efectes, que per ara s’han concentrat en poc menys de dos mesos des de la 

declaració de l’estat d’alarma i la implantació de les mesures de confinament i distanciament 

social.  

En l’àmbit de la garantia de les necessitats bàsiques, els factors que més han impactat són la 

disminució o la manca d’ingressos (a causa d’ERTO pendents de cobrar, per treball sense 

contracte o per la impossibilitat de continuar amb activitats dins de l’economia informal, entre 

d’altres), el tancament del canal habitual de provisió d’aliments (per exemple, pel tancament 

dels menjadors escolar i cantines o la dificultat de les entitats i parròquies de mantenir el 

repartiment dels lots d’aliments a causa de l’edat avançada de bona part del seu voluntariat) i 

la manca de capacitat de compra i l’aïllament (persones majors de 65 anys, tancament dels 

centres de dia, etc.). Tot i que algunes d’aquestes situacions és possible que tornin a la situació 

preCovid, cal preveure que els efectes perduraran en el temps i caldrà ampliar la capacitat de 

l’administració per poder continuar donant resposta a aquestes situacions. Per tant, cal 

garantir la provisió de prestacions per garantir les necessitats més bàsiques i l’accés a 

l’alimentació, principalment per mitjà del Rebost Solidari. L’augment considerable de famílies 

usuàries del Rebost farà necessari augmentar el suport de l’Ajuntament per poder garantir la 

prestació d’aquest servei a totes les famílies o persones que en siguin usuàries. En un primer 

moment aquest suport s’ha traduït en la substitució dels lots d’aliments per targetes moneder, 

però en el curt i mitjà termini caldrà reforçar el mecanisme per poder absorbir un augment de 

la demanda imprevist i que s’ha produït en un període de temps molt curt. 

En l’àmbit de l’educació i la infància els principals efectes venen derivats del tancament dels 

centres educatius. Com abans ja s’ha apuntat, el tancament dels menjadors escolars ha obligat 

a establir un sistema alternatiu per garantir l’alimentació del conjunt de l’alumnat receptor de 

beca menjador, situació que era especialment important de resoldre en els casos de famílies 

en situació de més vulnerabilitat. Aquest tancament dels centres escolars també ha provocat 

una interrupció dels cursos escolars i una incertesa constant sobre la possibilitat i el format 

d’una possible represa dels mateixos, així com de l’impacte en els cursos de final d’etapa. De 

cara als propers mesos, i amb les dates de preinscripció i matriculació ja anunciades, la present 

situació obliga a una reformulació dels mecanismes que habitualment s’empraven per poder-

les realitzar, potenciant els tràmits virtuals sense oblidar el necessari acompanyament 

presencial en els casos on puguin existir dificultats. D’altra banda, caldrà estar amatents a com 

es desenvolupa el proper curs escolar, tant a l’hora d’adaptar-se a l’impacte de la interrupció 
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del present curs com a l’hora d’organitzar les aules amb unes mesures de seguretat i de 

prevenció per garantir la salut de les persones. Aquest ajuntament, d’altra banda, treballa per 

garantir unes activitats d’estiu que permetin un cert tancament del curs, així com garantir les 

activitats d’acompanyament i suport que habitualment es desenvolupen, situació 

especialment punyent en els casos de famílies més vulnerables per a les quals l’estiu 

representa un element de desigualtat considerable. 

Les mesures de confinament, d’altra banda, han dificultat les accions de seguiment i de 

valoració dels casos de risc en infància i adolescència. Si habitualment les escoles i instituts 

eren un mecanisme de detecció d’aquestes realitats, la manca de contacte i de seguiment ha 

dificultat la detecció d’aquestes situacions i l’agreujament de situacions ja existents, cosa que 

ha obligat els equips d’atenció a la infància i adolescència en risc a fer un seguiment proactiu 

dels casos més vulnerables i a explorar el seguiment i les visites amb eines telemàtiques. En els 

propers mesos serà clau desenvolupar mecanismes i protocols que garanteixin poder 

proporcionar aquesta atenció per detectar situacions de risc i poder-hi fer front en condicions. 

Els efectes d’aquesta crisi en l’àmbit de l’habitatge i l’exclusió residencial tenen principalment 

dues derivades. En primer lloc, i en relació amb la reducció o la manca d’ingressos, un 

increment de les dificultats per fer front al pagament de lloguers i hipoteques, que s’ha sumat 

o en alguns casos ha agreujat situacions conseqüència de l’anterior crisi econòmica i de la 

realitat del mercat immobiliari a la nostra ciutat i l’entorn. Són diverses les mesures que s’han 

implantat, principalment dirigides a establir moratòries en el pagament dels lloguers i 

hipoteques, així com la suspensió dels llançaments. Aquestes mesures, implantades tant des 

de l’administració local (en el cas de Sabadell, mitjançant VIMUSA) com des de la Generalitat 

de Catalunya i el govern central, poden permetre “parar el cop” en aquesta primera fase de la 

crisi, però cal estar amatents a la seva evolució i preveure un empitjorament d’aquestes 

situacions en els propers mesos. La suspensió dels llançaments pot provocar que s’acumulin 

quan finalitzi el període de suspensió, a banda de noves situacions que s’aniran generant per la 

davallada o manca d’ingressos: és molt probable que l’impacte real en matèria d’habitatge a la 

ciutat no el veiem fins d’aquí a uns mesos. Per això cal establir els mecanismes i recursos per 

contribuir a minimitzar-ne els efectes. A banda d’augmentar la dotació del parc públic 

d’habitatges destinats a Habitatge d’Emergència Social, serà necessari establir línies d’ajut que 

es puguin atorgar amb rapidesa per fer front a situacions d’urgència i evitar l’inici del camí que 

porta al llançament judicial. En aquest sentit, es reforçarà l’atenció i el seguiment per actuar de 

forma més preventiva i ja des dels primers instants en què es detecti una possible situació que 

pugui conduir a la pèrdua de l’habitatge. 

En segon lloc, ha sigut necessari actuar per garantir unes condicions mínimes en matèria 

d’habitatge per donar suport en situacions d’exclusió residencial. Per garantir les mesures 

d’higiene i de confinament cal –i caldrà– garantir l’accés als subministraments bàsics, com 

l’aigua. En matèria de persones sense llar, s’ha treballat per habilitar un espai temporal on 

persones sense llar de la nostra ciutat es poguessin confinar, de la mateixa manera que s’ha 

garantit l’alimentació en casos de persones que viuen en infrahabitatges, com naus 

abandonades. Caldrà explorar les possibles mesures en un futur proper en el marc de la Taula 

de Sensellarisme de la ciutat, que agrupa les entitats que hi treballen, tant per fer front a la 

situació de pandèmia i crisi com per donar una sortida i garantir unes mínimes oportunitats a 

les persones que es troben en aquesta situació. 



 
 

          21 

Les persones grans han estat un dels col·lectius més afectats per aquesta crisi sanitària. Sumat 

a l’impacte de la malaltia en aquest grup de la població a causa dels seus factors de risc, cal 

considerar els efectes que han provocat augmentant l’aïllament, dificultant les cures i posant 

en relleu situacions de dependència i soledat no desitjada. En aquest sentit, s’han mostrat 

claus serveis com el Servei d’Atenció Domiciliària o el servei d’àpats a domicili, per garantir 

l’atenció d’aquestes persones. I ha sigut necessari fer un seguiment de les persones majors de 

65 anys que viuen soles a la ciutat per detectar possibles situacions de necessitat. Cal 

consolidar aquesta experiència en el temps per generar mecanismes de suport al conjunt de 

persones d’aquesta franja d’edat que viuen soles. En alguns casos es podrà abordar amb una 

ampliació de la cobertura del servei de teleassistència, però en altres caldrà facilitar 

acostaments amb xarxes de suport i de voluntaris, i proporcionar elements com formació en 

eines digitals per intentar reduir l’aïllament en un futur. 

En l’àmbit de la salut, i pel que fa a les competències pròpiament municipals, serà necessari 

intensificar les accions de control i assessorament per contribuir a la desescalada i al retorn a 

la certa normalitat, tot combinant la salut de les persones amb el manteniment de les 

activitats. Així, i com s’ha estat desenvolupant en els darrers mesos, caldrà intensificar les 

accions d’assessorament per garantir el compliment de les mesures sanitàries, i especialment 

per facilitar al conjunt de la ciutadania l’accés a tota la informació relacionada amb aquesta 

malaltia i a les mesures necessàries per fer-hi front, per augmentar la conscienciació i reduir el 

risc de contagis de la malaltia en un futur encara que hi hagi una flexibilització de les mesures 

de confinament i distanciament social. Però també caldrà fer un seguiment intensiu i proactiu 

de l’evolució del sistema sanitari i assistencial a la nostra ciutat, tot treballant per la 

recuperació de la normalitat en les disciplines o serveis que s’hagin pogut veure afectats, així 

com treballant perquè es mantingui la capacitat de resposta davant d’aquesta malaltia. 

Pel que fa a l’àmbit de la igualtat de gènere, el primer element que cal destacar és una falta de 

dades que permetin fer una fotografia acurada de la realitat, cosa que en si mateixa ja és un 

element prou il·lustratiu. El confinament pot haver provocat una reducció de les denúncies i 

una major invisibilitat de les situacions de violència masclista, a causa de l’augment de control 

que pot exercir l’agressor en la parella per l’aïllament i la dificultat d’accedir a recursos 

assistencials. S’espera un repunt de les sol·licituds d’atenció als Servei d’Informació i Atenció a 

les Dones un cop passi aquest període de confinament. A banda, les situacions de confinament 

tenen un impacte rellevant pel que fa a un augment de la dificultat de conciliar amb la realitat 

d’un teletreball sobrevingut que s’ha de realitzar amb els infants al domicili a causa del 

tancament dels centres escolars. En darrer lloc, podem destacar l’augment de la pressió sobre 

les dones, majoritàries en àmbits laborals que han estat considerats com a essencials (tasques 

assistencials i de cura, etc.).  
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2.2. La garantia de les necessitats bàsiques i la 

capacitació de persones i famílies 
Davant la situació de pandèmia global declarada a causa de la Covid-19, una malaltia amb una 
facilitat considerable de transmissió i expansió, s’han hagut d’adoptar mesures contundents 
per contenir el creixement dels contagis i evitar el col·lapse del sistema sanitari del país. La 
declaració de l’estat d’alarma és el paraigua sota el qual s’han aplicat una sèrie d’accions en 
diferents àmbits per aconseguir els objectius marcats. Així, s’han determinat com a essencials 
alguns serveis i s’ha decretat l’aturada de tota l’activitat productiva o servei que no entrés dins 
d’aquesta categoria; s’ha limitat la mobilitat de la població a les accions imprescindibles (anar 
a treballar, anar a comprar o a tenir cura d’altres); s’han introduït mesures com els ERTO 
(Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació), destinats a evitar la destrucció de llocs de 
treball tot i l’aturada de determinades activitats. Aquest conjunt de mesures ha tingut un 
impacte directe en dos sentits: en primer lloc, ha afectat la capacitat de milers de famílies de 
garantir les seves necessitats més bàsiques per la caiguda o la desaparició dels ingressos d’una 
manera sobtada; en segon lloc, ha agreujat la situació de les famílies que abans d’aquesta crisi 
ja es trobaven en una situació de precarietat i pobresa. 

En aquest àmbit, el de la garantia de les necessitats bàsiques, les tres principals realitats que 
s’han posat en relleu són la disminució o la manca d’ingressos, el tancament del canal habitual 
de provisió d’aliments i/o la manca de capacitat de compra i l’aïllament. Poden presentar-se 
per separat o combinats, fet que agreuja algunes situacions. 

Els factors que expliquen aquestes tres realitats són els següents: 

 

a) Disminució o manca d’ingressos a causa de: 

 Per situacions esdevingudes d’ERTO pendents de cobrar. 

 Per manca de cobertura en situació d’atur, en un mercat de treball 

actual basat en els salaris baixos, la temporalitat i la intermitència. 

 Treball sense contracte. 

 Reducció o desaparició d’ingressos provinents de l’economia informal 

a causa del confinament (tancament d’encants, feines domèstiques, 

etc.), que representen bona part de l’univers de persones ateses per 

Acció Social. 

 Existència de pocs estalvis o esgotament dels que hi havia en les 

primeres setmanes de la crisi. 
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b) Tancament del canal habitual de provisió d’aliments: 

 Dificultats en l’accés al punt d’avituallament habitual perquè ha tancat 

(en el cas del Rebost Solidari, provocat per l’edat avançada de bona 

part del voluntariat i substituït per punts de repartiment centralitzats). 

 Tancament dels menjadors escolars, de les cantines de centres 

educatius (adolescents i joves) i dels menjadors de les escoles bressol. 

 Tancament de menjadors socials i de centres de dia. 

c) Manca de capacitat de compra i/o aïllament: 

 Persones majors de 65 anys i altres perfils, sense xarxa de suport familiar, 

amb dificultats de mobilitat. 

 Tancament de centres de dia i d’activitats dirigides a la gent gran, tancament 

de restaurants, bars i altres comerços de referència. 

 

Aquest conjunt de factors, derivats de l’impacte de la Covid-19 i dels seus efectes en 
l’economia, els comerços i el mercat de treball en general, s’ha traduït en un augment 
significatiu de la demanda de cobertura d’aquestes necessitats més bàsiques: entre els dies 16 
de març i 30 d’abril s’han produït un 64,2% més d’intervencions i s’ha atès un 61,2% més de 
persones que en el mateix període de l’any 2019. Del total de persones ateses en aquest 
període, una de cada cinc són “noves”; és a dir, no tenien expedient obert i no estaven en 
seguiment per part del servei.  

S’ha posat en relleu, d’altra banda, la necessitat de proporcionar una atenció i una protecció 
especials als perfils de més vulnerabilitat amb els quals ja existia una feina continuada: 
persones majors de 65 anys (SAD, àpats a domicili); persones sense sostre, i infància i 
adolescència en risc, així com famílies en situació de vulnerabilitat i amb poc suport.  

Aquesta situació ha obligat a reaccionar ràpidament i a implantar una sèrie de mesures 
urgents, pràcticament de xoc, per poder proporcionar una xarxa de protecció social a les 
persones a qui aquesta crisi ha posat en una situació de vulnerabilitat i desigualtat, com també 
a les persones que han vist la seva situació, ja precària, empitjorada. En aquesta línia, s’ha 
garantit l’atenció per part dels diferents equips tècnics d’Acció Social, tant els de Serveis 
Socials Bàsics com els diferents equips especialitzats, combinant el treball presencial en torns i 
el teletreball, per garantir l’acollida i l’atenció a les persones que es dirigeixen al servei, la 
resolució de les seves necessitats, així com una acció proactiva de seguiment dels casos de 
major vulnerabilitat que ja es tenien detectats. 

D’altra banda, una situació tan excepcional també ens ha portat a adaptar i reforçar les 
col·laboracions amb entitats de la ciutat que han permès donar una resposta a totes les que 
més ho han necessitat. Cal posar en relleu l’adaptació del repartiment de lots del Rebost 
Solidari, en un primer moment centralitzat en tres punts cardinals i amb el suport específic de 
la Creu Roja i de voluntariat municipal, que posteriorment i de forma temporal es va veure 
substituït pel repartiment de targetes moneder. En el camp del sensellarisme és especialment 
rellevant la tasca desenvolupada per les entitats de la Taula de Sensellarisme, que ha 
mantingut tant el seguiment dels casos coneguts com les diferents accions habituals (dutxes, 



 
 

          24 

menjador) o la posada en marxa de dispositius especials com el repartiment d’aliments o 
l’activació d’un espai temporal d’acollida per a persones sense llar on poguessin allotjar-se 
mentre duri l’estat d’alarma i el confinament. 

Són diversos els reptes que a partir d’ara es presenten en aquest àmbit i l’evolució dels 
diferents elements apuntats anteriorment en el futur més immediat. L’evolució de l’economia i 
la seva capacitat de recuperar els nivells d’ocupació i salarials, com a mínim, previs a l’esclat 
d’aquesta crisi; la capacitat de la Generalitat de Catalunya i del govern central d’ampliar la 
capacitat de cobertura en l’àmbit de la garantia d’ingressos, adaptant mecanismes ja existents 
(Renda Garantida de Ciutadania) o creant-ne de nous (Ingrés Mínim Vital); el final o la 
continuïtat de les moratòries relacionades amb lloguers, hipoteques, llançaments i talls de 
subministraments, etc. 

 

2.2.1 Objectius 

 Garantir la capacitat de resposta dels professionals a l’augment de 

la demanda i a noves realitats, així com de la capacitat de l’acció 

proactiva 

 Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques davant l’augment 

de les privacions i de les situacions de vulnerabilitat 

 Reforçar el Rebost Solidari davant l’augment de famílies usuàries, 

tot treballant en la transició cap a un nou model i normalitzant els 

canals habituals de repartiment d’aliments 

 Garantir l’accés als subministraments bàsics 

 Donar continuïtat a les accions en matèria de protecció i 

empoderament de les persones sense llar 

2.2.2 Propostes 

 Reforçar la capacitat d’atenció telefònica i les derivacions des dels 

diferents canals d’entrada 

 Fer una acció i un seguiment proactius de les persones usuàries amb 

perfils més vulnerables 

 Mantenir l’activitat presencial imprescindible, amb totes les 

mesures de seguretat i prevenció en les diferents actuacions a 

realitzar 

 Adaptació de les ubicacions i dels espais dels equips a les mesures 

de protecció pertinents 

 Augmentar la dotació en prestacions d’urgència social per donar 

cobertura a la garantia alimentària, les necessitats bàsiques i 

necessitats d’allotjament temporal 
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 Creació i repartiment de targetes moneder com a alternativa o complement al 

repartiment dels lots d’aliments 

 Reforçar el Rebost Solidari davant l’augment de famílies usuàries i transitar 

cap a un nou model de Rebost Solidari, de forma coordinada i dialogada amb 

les entitats 

 Donar resposta a través de l’Oficina de Drets Energètics al possible augment 

de necessitats d’informe de vulnerabilitat 

 Treballarem conjuntament amb la Companyia d’Aigües per la instal·lació de 

comptadors provisionals, mentre duri l’estat d’alarma, en les famílies en 

situació de vulnerabilitat que no tenen accés a l’aigua 

 Posar en marxa un espai temporal d’acollida per a persones sense llar, amb 

capacitat per a 30 persones 

 Garantir l’alimentació de les persones sense llar que viuen en naus 

abandonades o infrahabitatges 



 
 

          26 

Resum Garantia necessitats bàsiques 

Àmbit acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020  
 

tardor 2020 any 2021 

GARANTIA 
NECESSITATS 
BÀSIQUES I 
CAPACITACIÓ 
PERSONES 

 

Reforçar la capacitat d’atenció telefònica i les derivacions des dels 

diferents canals d’entrada. 

Recursos Municipals 

Fer una acció i un seguiment proactius de les persones usuàries amb 

perfils més vulnerables. 

Mantenir l’activitat presencial imprescindible, amb totes les mesures de 

seguretat i prevenció en les diferents actuacions a realitzar. 

Adaptació de les ubicacions i dels espais dels equips a les mesures de 

protecció pertinents. 

Augmentar la dotació en prestacions d’urgència social per donar 

cobertura a la garantia alimentària, les necessitats bàsiques i necessitats 

d’allotjament temporal. 

442.000,0€De 

març a agost 

336.000,0€De 

setembre a 

desembre 
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Creació i repartiment de targetes moneder com a alternativa o 

complement al repartiment dels lots d’aliments. 319.245,0€   

Reforçar el Rebost Solidari davant l’augment de famílies usuàries i 

transitar cap a un nou model de Rebost Solidari, de forma coordinada i 

dialogada amb les entitats 

Recursos Municipals 

Donar resposta, mitjançant l’Oficina de Drets Energètics, al possible 

augment de necessitats d’informe de vulnerabilitat Cap I Cap I Cap I 

Treballarem conjuntament amb la Companyia d’Aigües per la instal·lació 

de comptadors provisionals, mentre duri l’estat d’alarma, en les famílies 

en situació de vulnerabilitat que no tenen accés a l’aigua 

Recursos Municipals 

Posar en marxa un espai temporal d’acollida per a persones sense llar, 

amb capacitat per a 30 persones 183.581,0€   

Garantir l’alimentació de les persones sense llar que viuen en naus 

abandonades o infrahabitatges 12.046,0€   

  TOTAL 
956.872,0€ 336.000,0€  
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2.3. Educació i oportunitats en infància, 

adolescència i joventut 
L’impacte més directe de la crisi de la COVID-19 en el camp de l’educació, i de retruc 
una de les que més efectes ha provocat en la infància, l’adolescència i la joventut, ha 
estat el tancament dels centres educatius. Els efectes d’aquesta mesura van des de la 
interrupció dels cursos escolars a l’accés de milers d’alumnes a l’alimentació que 
proporcionaven els menjadors escolars, passant per la més que evident bretxa digital o 
l’increment de la dificultat a l’hora de fer seguiment o detectar casos d’infància o 
adolescència en risc. 

Així, podem destacar els següents elements provocats per l’emergència sanitària: 

1. Endarreriment dels processos de matriculació i sol·licitud de beques, amb una 

necessària adaptació a nous terminis i mecanismes. 

2. Suspensió dels contractes de gestió d’escoles bressol, menjadors, transport 

escolar, etc. 

3. Incertesa sobre el retorn als centres educatius tant abans de l’estiu (escoles 

bressol) com al setembre pel que fa a tots els nivells educatius. 

4. Suspensió del cobrament de les quotes a les famílies pels serveis educatius no 

prestats de forma presencial, tot i la continuïtat de les activitats on line. 

5. Dificultats en la transició de la docència presencial a la telemàtica. 

6. Cessament de totes les activitats extraescolars i programes adreçats a infants, 

adolescents i joves. 

És a dir, ha sigut necessari aplicar una sèrie de mesures inèdites de manera immediata, 
amb un impacte considerable en els diferents serveis municipals implicats en aquest 
àmbit i amb la necessitat d’adaptar com es desenvolupaven les diferents accions per 
garantir que es podien continuar executant. 

 

Educació 

En aquest sentit, l’activitat de l’Escola de Música, del Conservatori i de l’Escola Illa ha 
passat a tenir caràcter virtual per tots els ensenyaments, exceptuant l’alumnat de 
menys edat de l’Escola de Música i les pràctiques instrumentals en grup. En el cas de 
les escoles bressol, i no obstant la suspensió del contracte de gestió de les mateixes, 
les educadores mantenen el contacte amb les famílies i ja s’està treballant en diferents 
eines per donar a conèixer l’escola virtualment cara el proper procés de preinscripció.  

Per poder garantir l’alimentació al conjunt de l’alumnat amb beca menjador, i a causa 
del tancament dels centres educatius i de la suspensió del contracte, va ser necessari 
organitzar el repartiment de les 5.393 targetes moneder que la Generalitat de 
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Catalunya va proporcionar per substituir el servei de menjador. En una línia similar, i 
per complementar l’aportació de dispositius electrònics i connexió de dades que el 
Departament d’Educació va activar, s’ha procedit a la contractació de 370 tauletes i 
targetes SIM per garantir la connectivitat de l’alumnat de 3r a 5è de primària que no 
en disposaven. 

 

Acció Social 

El seguiment de les situacions de risc en casos de menors ha sigut una de les prioritats 
des de l’inici d’aquesta crisi. Les diferents mesures han obligat a adaptar els 
mecanismes de treball per garantir el seguiment i l’atenció, amb l’objectiu d’evitar 
l’agreujament de situacions de risc en seguiment, detectar possibles situacions de risc i 
poder activar les respostes necessàries. Així doncs, s’ha fet un seguiment telefònic i/o 
telemàtic dels diferents perfils en seguiment: 

 Situacions de major risc dels menors en seguiment dels educadors socials de 

SBBT.  

 Menors i les seves famílies atesos per l’Equip d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència.  

 Menors en situació de risc dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa.  

 Menors del Programa de Mentoria social Juvenil. 

 Famílies d’ètnia gitana del Projecte Siklôl Romenha. 

 Famílies del servei de Punt de trobada per garantir els contactes del menors 

amb els progenitors no custodis i/o família extensa. 

 Centres residencials per joves tutelats i ex tutelats de la ciutat de Sabadell, 

per part l’equip de dinamitzadors cívics. 

 A banda de les targetes moneder que substituïen les beques menjador, s’han 

repartit targetes d’alimentació adreçades als infants dels SIS i del Projecte 

“Dinem Junts” (332 i 64 respectivament). 

 

Joventut 

Des de l’inici del confinament els Espais Joves han treballat per mantenir les diferents 
tasques d’acompanyament i de reforç educatiu que habitualment realitzaven. En 
aquest sentit s’han realitzat al voltant de 180 consultes escolars i s’ha realitzat un 
seguiment personalitzat i individualitzat de 240 joves inscrits a la xarxa d’Espais Joves 
de la ciutat. Les dificultats de connexió i accés a les tecnologies, l’anomenada bretxa 
digital, també s’ha posat de relleu en aquesta situació, arribant a detectar 50 joves que 
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requereixen especial atenció per la manca d’eines telemàtiques, realitat agreujada per 
la seva situació familiar. 

Per altra banda l’Oficina Jove ha mantingut l’atenció de forma telemàtica i telefònica a 
través de diversos canals (correu electrònic, WhatsApp i telèfon). El 67% de les 
consultes rebudes en aquest període han estat sobre orientació educativa, i 
especialment sobre l’accés a la informació de les preinscripcions de Batxillerat i a les 
proves dels Cicles Formatius, i el 33% restant concentra consultes de tipus emocional o 
relacionades amb la sexualitat. 

En l’àmbit de l’educació i de les oportunitats en la infància, l’adolescència i la joventut, 
doncs, hi ha una sèrie de reptes a abordar tant des de l’inici d’aquesta crisi com de cara 
als propers mesos. Hi ha qüestions elementals com el fet de poder garantir les 
preinscripcions i matriculacions de cara al curs vinent, fent les adaptacions necessàries 
perquè això sigui possible, i treballar perquè els centres educatius puguin obrir en les 
condicions que es determinin de cara a l’inici del proper curs escolar. De manera 
pràcticament immediata, per la proximitat del període i per la seva importància en 
l’augment i el manteniment de les desigualtats, és necessari proporcionar una 
proposta d’activitats d’estiu, acompanyada d’una garantia de la cobertura de les 
necessitats d’alimentació durant aquest període. I en darrer lloc cal abordar la 
necessitat de donar resposta a les necessitats de suport tant educatiu com emocional 
de cara a l’inici del proper curs, de cara a fer front als possibles efectes que pugui tenir 
aquesta crisi en l’absentisme i l’abandonament escolar, la desvinculació educativa, i les 
possibles dificultats en la socialització i el contacte entre infants/joves i entre 
infants/joves i professionals. 

2.3.1 Objectius 

 Garantir les preinscripcions i matriculacions de cara al curs vinent en els 

diferents nivells educatius 

 Evitar que augmenti la bretxa en les diferències d’aprenentatge i l’èxit 

educatiu 

 Evitar que augmentin l’abandonament escolar, l’absentisme i la 

desvinculació educativa 

 Garantir les necessitats alimentàries durant el període estival 

 Proporcionar els recursos econòmics, materials, educatius o emocionals 

als infants i famílies més vulnerables per fer front al nou període 

 Proporcionar una oferta d’activitats d’estiu per facilitar les accions de 

seguiment i reforç, així com afavorir la socialització entre infants, joves, i 

els i les professionals 
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2.3.2 Propostes 

 Compra de dispositius electrònics i connexions a Internet per reduir la 

bretxa digital i facilitar el seguiment de les activitats lectives, per 

finalitzar el curs 2019-2020 i per ampliar la cobertura de cara al curs 

2020-2021 

 Adaptar els processos de preinscripció i matrícula a les escoles bressol, 

ensenyaments obligatoris, Escola Illa, Escola de Música i Conservatori 

 Adaptar els processos de sol·licitud de beques per material escolar i 

llibres de text 

 Impulsar una campanya sobre gestió emocional per incidir a través de 

les xarxes socials en mecanismes per tenir una bona gestió emocional 

 Reforçar el suport en l’organització i les tècniques d’estudi 

 Campanyes informatives amb atenció i assessorament individualitzat 

sobre temes relatius a la Selectivitat 

 Reforçar l’orientació i l’acompanyament per garantir la continuïtat dels 

estudis per als joves que finalitzin l’ESO 

 Incrementar el suport econòmic a les entitats de lleure per fer front a 

les noves necessitats d’organització dels casals. 

 Facilitar la compra de material d’autoprotecció per als professionals i 

voluntaris 

 Incrementar la dotació pressupostària destinada a prestacions per 

garantir la participació d’infants de famílies vulnerables 

 Incrementar les places dels casals d’agost per a infants en situació de 

vulnerabilitat 

 Proporcionar formació adaptada al nou context per als monitors dels 

casals 

 Proporcionar suport i acompanyament a les entitats per adaptar-se a les 

noves mesures de seguretat necessàries en el nou context 

 Ampliació del nombre de tallers d’anglès per arribar a tots els instituts 

públics en format presencial o virtual 

 Incorporar catàleg oferta de tallers competencials que els esplais o AFA 

organitzadores de casals poden sol·licitar per incorporar en les seves 

activitats. Per ex. Competència matemàtica, científica, artística, 

musical... 
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 Proporcionar suport emocional en la gestió del dol en joves 

 Ampliar el nombre de tallers de suport a l’estudi a centres de Programes 

d’Èxit Educatiu 

 Ampliar la dotació pressupostària de la subvenció a les AFA per a 

l’organització d’activitats extraescolars 

 Abordar un possible inici de curs a les escoles bressol amb ràtios 

diferents i amb una necessària actuació per garantir l’accés de les 

famílies més vulnerables 

 Abordar un possible inici de curs a l’Escola de Música i l’Escola d’Art 

amb una organització diferent, combinant l’activitat presencial i online, i 

un possible increment de famílies amb ingressos més baixos 

 Garantir el servei de menjador per als infants dels casals dels SIS durant 

el mes de juliol 

 Oferir serveis terapèutics per a famílies i menors amb situacions 

d’impacte per la Covid-19 

 Incorporar vetlladors als casals d’agost com a reforç per a menors amb 

Necessitats Educatives Especials 

 Incrementar la cobertura del projecte d’absentisme d’alumnat d’ètnia 

gitana 

 Incrementar la cobertura del projecte de Mentoria Social Juvenil 

 Reforçar la participació a les comissions socials dels centres educatius, 

per potenciar el seguiment de les necessitats dels alumnes 

 Organitzar espais de trobada en grups reduïts als Espais Joves de la 

ciutat 

 Reforç escolar en petits grups de cara a la realització de la Selectivitat al 

setembre 

 Organitzar activitats de reforç i de caire socioeducatiu als 5 Espais Joves 

de la ciutat durant el mes d’agost 

 Incorporar parelles d’educadors socials en medi obert a punts del 

territori referents com a punts de trobada de joves 

 Donar un nou format a les actuacions de referents d’Ocupació Juvenil 



 
 

          33 

Àmbit acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mig termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 
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Compra dels dispositius per finalitzar el curs 2019-2020 76.120,0€   

Compra de dispositius per ampliar la cobertura de cara al curs 2020-2021  79.944,0€  

Adaptació dels processos de Preinscripció i matrícula escoles bressol, ensenyaments 

obligatoris, escola Illa, música i Conservatori a la modalitat de presentació telemàtica 

Recursos Municipals 

Adaptació dels processos de tramitació i sol.licitud Beques material i llibres de text a la 

modalitat telemàtica 

Campanya sobre gestió emocional 

Tècniques estudi- Oficina Jove 

Informació selectivitat 

Adaptació de les activitats i processos d’Orientació 

Casals estiu. Incrementar el suport econòmic a les entitats per garantir-ne l’organització: 

personal, formació, equips de protecció individual, subministres materials 

Incrementar la dotació pressupostària destinada a prestacions per garantir assistència a 

91.000€  
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infants de famílies vulnerables  

Increment places de casals d’agost per a infants en situació de vulnerabilitat 
   

Casals estiu. Formació de monitors en matèria de prevenció de riscos 
500€   

Casals Estiu. Acompanyament entitats per adequar-se a les mesures necessàries 

derivades del nou context 
Recursos Municipals 

Activitats educatives d’estiu: ampliació del nombre de tallers intensius d’anglès a tots els 

instituts públics 
20.000€   

Activitats educatives d’estiu: tallers competencials diversos 25.000€   

Suport emocional de gestió de dol 

 
 2000€   

Programes d’èxit educatiu: tallers de suport a l’estudi  

16.000€ 

 
 

Augment oportunitats educatives fora escola / horari lectiu. Augmentar nombre 

d’activitats extraescolars subvencionades 
 41.000€  

Escoles bressol 
Reducció d’ingressos pendent de concretar 

Escola de música i escola d’art 

Programa Mentoria Social Juvenil de suport a l’èxit educatiu en menors cursant ESO. Es 

proposa ampliar el número de centres escolars d’alta complexitat que s’acullen al 

programa 

  25.000€ 
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Projecte absentisme ètnia gitana a escolarització primària de suport a l’èxit educatiu. Es 

proposa ampliar el número de centres escolars d’alta complexitat que s’acullen al 

projecte. 
  30.000€ 

Menjador de Casals SIS Juliol per 340 menors durant 25 dies (29/6 al 31/7) 
55.250€   

Participació en les Comissió social dels centres Recursos Municipals 

Espais de trobada 10.000€    

Reforç escolar- de cara a la selectivitat de setembre-Vapor Codina 
4.000€ 

 

  

Espais per a Joves a l'Agost als 5 centres cívics 
20.000€  

 

  

3 Parelles educatives de medi obert a a territori, referents de pistes esportives, com 

espai de trobada juvenil 

15.000€ 

 

 10.000€ 

Tutorials de competències laborals Recursos Municipals 

 

 TOTALS: 316.870,0€ 138.944,0€ 65.000,0€ 
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2.4. Habitatge i exclusió residencial 
Les conseqüències de la crisi econòmica de l’any 2008 encara es fan notar a dia d’avui, 
amb una realitat de milers de famílies en situació precària, amb sous baixos o grans 
dificultats per accedir a llocs de treball amb estabilitat. Aquesta precarietat té unes 
derivades considerables en el camp de l’habitatge, que sens dubte ha estat i és un dels 
elements centrals en la crisi abans esmentada, a més de ser un dels elements que més 
desigualtats genera en la nostra ciutat i en el conjunt del país. Salaris baixos, 
temporalitat en el mercat de treball o l’atur de llarga durada són alguns dels elements 
que poden explicar les dificultats de milers de persones i famílies tant a l’hora 
d’accedir a un habitatge com a l’hora de poder mantenir aquest habitatge. 

La crisi generada per la Covid-19, amb l’impacte directe i immediat en els ingressos de 
milers de persones i en la seva capacitat per fer front a cobrir les seves necessitats més 
bàsiques, té una conseqüència directa en el camp de l’habitatge. De la mateixa manera 
que la falta o la finalització d’estalvis, les situacions d’ERTO no cobrats, d’atur sense 
cobertura, o de la impossibilitat de treballar en l’economia submergida han fet emergir 
i incrementar les necessitats de suport per poder cobrir les necessitats bàsiques com 
l’alimentació, també és d’esperar que augmentin les dificultats per fer front al 
pagament de lloguers o d’hipoteques. 

En aquest sentit, són diverses les mesures que les diferents administracions han 
implantant per reduir aquest impacte: des d’una moratòria en el pagament de les 
hipoteques, moratòries en el pagament dels lloguers, crèdits per fer front al pagament 
dels lloguers, la pròrroga dels contractes de lloguers o la suspensió temporal dels 
llançaments. Aquestes mesures, que poden suposar un respir temporal, no donen 
resposta a totes les necessitats detectades al llarg d’aquestes setmanes. En primer lloc, 
destaca la dificultat d’acordar entre arrendataris i arrendadors possibles moratòries en 
el pagament dels lloguers; en segon lloc, la impossibilitat de determinades famílies 
d’acollir-se a aquestes mesures per tenir la seva font d’ingressos en l’economia 
submergida.  

En el cas del parc públic municipal d’habitatges, s’ha activat una moratòria universal en 
el pagament dels lloguers dels mesos d’abril i maig del present any, tant en els 
Habitatges de Protecció Oficial (HPO) com en els Habitatges d’Emergència Social (HES), 
prorratejant les corresponents mensualitats en els següents 18 mesos i oferint la 
possibilitat de fer el pagament amb normalitat. En el cas de les famílies llogateres 
d’HES, s’ha fet un seguiment intensiu i personalitzat per part dels professionals 
corresponents. 

Des de l’inici de la crisi generada per la Covid-19 i de la implantació de l’estat d’alarma i 
les mesures de confinament, s’han detectat: 

a) Un increment de les interlocucions de l’equip de Suport a Comunitats del 

Servei d’Habitatge, tant amb noves comunitats com amb comunitats ja en 

seguiment, especialment al voltant de la convivència dins les mateixes. 
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b) La demanda per part de les famílies amb lloguers privats que no es podien 

acollir a les diferents mesures en matèria d’habitatge activades en el marc 

d’aquesta crisi. 

c) Un increment dels casos amb problemàtiques per fer front al pagament del 

lloguer o de la hipoteca. 

Per reforçar l’atenció en aquest àmbit, s’ha reforçat l’atenció per part dels 
corresponents serveis, Acció Social i Habitatge. En el cas d’Acció Social, s’ha posat en 
marxa un dispositiu temporal, constituït per 4 professionals, per intervenir en 
situacions de risc de pèrdua d’habitatge per impagament de quotes, ja siguin de 
lloguer o d’hipoteca, i anticipar al màxim el moment de la intervenció de l’ajuntament i 
de l’activació de les mesures i recursos per evitar la pèrdua de l’habitatge. 

A banda d’aquesta clara afectació en el curt termini, és de preveure que en el mitjà 
termini disminueixi la capacitat de diverses famílies per fer front al pagament de 
lloguers i hipoteques. És de preveure que les famílies que no es puguin acollir a 
aquestes mesures, o altres famílies que al llarg dels propers mesos es trobin en 
situacions sobrevingudes de precarietat, puguin tenir dificultats per fer front als 
pagaments corresponents, situacions que seguiran vigents i probablement en augment 
un cop finalitzin aquestes mesures temporals. També cal valorar la reactivació a mitjà 
termini dels llançaments judicials i els seus efectes en la demanda de resposta per part 
de l’administració municipal, així com una possible degradació de determinades 
comunitats que ja estaven en una situació precària abans de la crisi. 

 

2.4.1 Objectius 

 Reforçar el parc d’habitatge públic 

 Evitar la pèrdua de l’habitatge per impagament del lloguer o la hipoteca 

 Reforçar els mecanismes i la capacitat de resposta davant de situacions de 

vulnerabilitat en matèria d’habitatge 

 

2.4.2 Propostes 

 Ampliar la disponibilitat d’habitatges destinats a Habitatge d’Exclusió Social  

 Fer una campanya de captació d’habitatge per mitjà de la bossa de mediació 

 Crear una línia d’ajuts d’urgència destinats al pagament de lloguers i hipoteques 

 Crear una línia d’ajuts a persones en situació de vulnerabilitat per fer front a 

situacions de derrames per qüestions estructurals i de subministraments bàsics 

en comunitats amb dificultats 



 
 

          38 

 Estudiar la implantació d’una línia d’ajuts al lloguer de concurrència pública, 

complementària a les que es puguin establir per part d’altres administracions 

 Crear una unitat d’intervenció en situacions de risc de pèrdua d’habitatge, per 

millorar la resposta preventiva 
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RESUM HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 

Àmbit acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 
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 Ampliar la disponibilitat d’habitatges destinats a Habitatge d’Exclusió Social Recursos Municipals 

 Fer una campanya de captació d’habitatge per mitjà de la bossa de mediació  15.000,0 €  

  Crear una línia d’ajuts d’urgència destinats al pagament de lloguers i hipoteques  300.000,0 €  

  Crear una línia d’ajuts a persones en situació de vulnerabilitat per fer front a situacions de 

derrames per qüestions estructurals i de subministraments bàsics en comunitats amb dificultats 
 50.000,0 €  

  Implantar una línia d’ajuts al lloguer de concurrència pública, complementària a les que es 

puguin establir per part d’altres administracions 
  150.000,0 € 

  Crear una unitat d’intervenció en situacions de risc de pèrdua d’habitatge, per millorar la 

resposta preventiva 
Recursos tècnics municipals 

 

 TOTALS:  365.000,0 € 150.000,0 € 
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2.5. DEPENDÈNCIA, ENVELLIMENT ACTIU I 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Les persones d’edat avançada formen part d’un dels col·lectius que més s’ha 
assenyalat com a col·lectiu de risc davant l’actual situació d’emergència sanitària, fent 
evident la seva fragilitat davant un possible contagi per Covid-19. Però, a banda dels 
evidents efectes d’aquesta malaltia, cal posar en relleu un impacte molt important en 
la gent gran de les diferents mesures com l’estat d’alarma, el confinament i les 
mesures de distanciament social. Ha emergit i s’han posat en primer pla dues realitats 
punyents en la vida diària de moltes persones grans: en primer lloc, les situacions de 
soledat no desitjada i la facilitat de caure en situacions d’aïllament social; en segon 
lloc, l’estat i la realitat del conjunt del sistema de cures i suport, més formal o menys, 
en el cas de les persones amb menys autosuficiència i més dependents. 

La realitat de les persones grans i els diferents recursos i serveis que tenen activats són 
múltiples:  

a) Al voltant de 1.300 persones són usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària. 

b) Unes 80 persones tenen servei d’àpats a domicili. 

c) Més de 5.000 persones més grans de 65 anys tenen servei de teleassistència. 

d) Unes 600 persones assisteixen als centres de dia. 

e) A Sabadell hi ha 1.300 places a les diferents residències de gent gran de la 

ciutat. 

f) Als complexos de gent gran municipals hi viuen unes 500 persones majors de 

65 anys. 

Els efectes de la crisi sanitària han sigut diversos en aquests camps, i decisions preses 
en alguns han tingut derivades en el funcionament de determinats serveis. Per 
exemple, el tancament dels centres de dia ha portat a augmentar el servei d’àpats a 
domicili per garantir l’alimentació de les persones que per si mateixes no tenen la 
capacitat. Així, el servei d’àpats a domicili és un dels que ha vist incrementada la 
dotació, per fer front al nivell actual i en els propers mesos a un augment de les 
necessitats d’aquest segment de la població. A hores d’ara segueix la incertesa pel que 
fa a l’obertura dels centres de dia; la seva no activació tindrà un impacte considerable 
en les diferents opcions de la xarxa de cures. 

Un dels serveis més rellevants és el del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària). Des dels 
primers moments de la crisi un nombre considerable de persones usuàries ha demanat 
la baixa temporal del servei, fos per por de possibles contagis o per la major 
disponibilitat de de cuidadors dins la família a causa de les mesures de confinament. 
D’altra banda, per garantir la prestació del servei, durant el mes d’abril s’ha aplicat una 
reducció del servei fins als serveis essencials, garantint l’atenció a les persones amb 
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més necessitat d’aquest servei i preservant la plantilla. Durant la segona quinzena de 
maig s’estan reprenent de forma progressiva els serveis suspesos. 

D’altra banda, és necessari destacar l’impacte de la Covid-19 en les residències de gent 
gran. Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, fins al 20 d’abril 
s’havien mort 74 persones per coronavirus a les residències sabadellenques i s’havien 
detectat 227 contagis entre les 900 persones (el 66% dels residents) a les quals se’ls 
havia fet el test en aquella data. De cara al mitjà termini, serà necessari establir un 
espai formal on millorar els canals de coordinació i comunicació entre les diferents 
institucions implicades, així com millorar la informació de què disposa l’Ajuntament 
sobre la realitat d’aquests centres de la ciutat.  

A aquestes dades cal sumar un nombre important de persones més grans de 65 anys 
que no tenen cap servei domiciliari o residencial activat. En aquest darrer perfil es va 
focalitzar el dispositiu de trucades a persones majors de 65 anys i es va parlar amb més 
de 4.600 persones. Aquestes trucades han servit dos objectius: en primer lloc, 
proporcionar suport a aquestes persones, que ha pogut anar des del suport emocional 
pel fet de la trucada a la derivació a xarxes de suport veïnal o a Acció Social per una 
valoració professional i l’activació d’un servei de suport; en segon lloc, han servit per 
radiografiar un segment de població que no per no tenir cap servei de l’administració 
deixa de necessitar-lo. Així, s’ha posat en relleu que la gran majoria (gairebé un 95% de 
les persones majors de 65 amb qui es va contactar) declaraven ser autosuficients per 
mantenir les seves activitats quotidianes. 

De tota manera, hi ha diversos elements que cal tractar de forma immediata i en el 
curt termini: 

a) Importància del contacte per a la relació emocional i per al manteniment del 

sentiment de seguretat. 

b) Hi ha limitacions importants per mantenir activitats tant individuals com 

grupals pel risc de contagi, que pot reforçar alguns riscos de salut (limitació de 

les activitats físiques) i emocional (creixement de l’aïllament, manca de 

relacions, por a integrar-se en grups, etc.). 

c) La importància d’un servei com el de teleassistència, que facilita el contacte 

periòdic i la capacitat d’avisar en cas d’emergència. 

d) Situacions de fragilitat i dependència de xarxes de suport familiar que s’han 

vist limitades per les instruccions de confinament i distanciament social. 

e) Manca d’habilitats digitals que limiten la capacitat de comunicar-se amb les 

noves tecnologies i ha aguditzat situacions d’aïllament. 

f) Impacte emocional de les situacions d’aïllament, de la pèrdua d’espais de 

relacions socials i de la por davant el risc de contagi i els seus efectes. 

 



 
 

          42 

Persones amb discapacitat 

En l’àmbit de les persones amb discapacitat l’impacte de la Covid-19 ha tingut una 
doble vessant: en primer lloc, la seva afectació a les persones amb discapacitat; en 
segon lloc, l’afectació a les entitats, els serveis que presten i els programes que 
desenvolupen. 

L’afectació d’aquesta malaltia a les persones amb discapacitat ve donada, 
principalment, per tres elements: 

a) L’afectació directa a la salut d’aquestes persones, amb especial afectació en 

els casos on existeixen patologies prèvies. 

b) Una limitació tant per al desenvolupament personal (el lleure, les relacions 

personals) com per al desenvolupament formatiu i econòmic (tancament de 

centres ocupacionals i de formació). 

c) Els efectes del confinament de les persones amb discapacitat i dels seus 

familiars o cuidadors, especialment pel que fa a la salut mental. 

A banda d’aquesta afectació directa a les persones amb discapacitat i els seus entorns 
familiars, aquesta crisi ha impactat de forma especial en les entitats d’aquest camp. En 
primer lloc, pel tancament i l’afectació en les activitats de les entitats i per la incertesa 
sobre les seves possibilitats d’obertura, que desenvolupen activitats de caire 
ocupacional, assistencial, de lleure i/o de formació. Els casos de contagis han provocat 
un impacte en la plantilla, en la necessitat d’adquirir materials d’autoprotecció i les 
dificultats d’adaptar els espais existents en situacions de centres residencials on han 
sigut necessaris aïllaments per evitar la propagació dels contagis. 

De la incertesa sobre les possibilitats de reprendre les activitats i les mesures de 
seguretat que s’hagin d’adoptar a mesura que es vagi produint la flexibilització de les 
mesures de confinament es deriven els dubtes sobre les possibilitats de mantenir 
determinats programes o les necessitats d’adaptar-los de forma considerable per 
poder garantir-ne la realització i la salut tant de les persones participants com del 
conjunt de professionals i voluntariat que hi treballen. En aquest sentit, cal recordar el 
sobrecost que poden haver d’assumir aquestes entitats per fer front a l’augment de 
personal que permeti garantir l’atenció, la prestació dels serveis i la realització de les 
diferents activitats, a banda de possibles limitacions pel que fa als espais existents.  

 

2.5.1 Objectius  

 Garantir la continuïtat del suport formal a les persones amb 

dependència 

 Combatre la soledat no desitjada i l’aïllament de les persones grans 

 Evitar l’impacte emocional en les persones grans provocat per 

l’aïllament i les mesures de confinament i distanciament social 



 
 

          43 

 Reduir la bretxa digital per facilitar la capacitat de comunicació i reduir 

situacions d’aïllament 

 Garantir la continuïtat del suport a les persones amb discapacitat 

 Vetllar per la sostenibilitat econòmica de les entitats de discapacitat i la 

continuïtat dels seus projectes 
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2.5.2 Propostes 

 

 Dependència 

 Reincorporació progressiva de les persones en baixa temporal 

pel procés de la Covid-19 i d’altes noves regulars en el Servei 

d’Atenció Domiciliària 

 Reforçar el Servei d’Atenció Domiciliària (SALL, SAUX) per a 

persones afectades pel confinament, afectades per la Covid-19, 

altes de residències a domicilis i efectes del tancament dels 

centres de dia de gent gran 

 Ampliar el servei d’àpats a domicili per a persones afectades 

pel confinament i el tancament dels centres de dia de gent gran 

 Ampliar la cobertura del servei de teleassistència promovent la 

seva universalitat en les persones majors de 80 anys que viuen 

soles 

 Reforçar les xarxes de suport mutu i promoure la coordinació 

generant un projecte comú de detecció i suport a les 

necessitats de la gent gran 

 Promoure la creació d’una Taula de les Residències de Gent 

Gran de la ciutat, per millorar l’anàlisi i el seguiment del seu 

funcionament 

 

 Envelliment actiu 

 Campanya publicitària “Sortir de casa de manera segura, 

consells per la gent gran” 

 Seguiment telefònic de gent gran sola i vulnerable 

 Bústies culturals, reminiscents i resiliència a cada planta dels 

complexos de gent gran per a les persones que no fan servir 

xarxes socials ni telèfons intel·ligents 

 Actes culturals a la fresca i a espais oberts 

 Activar un servei de la biblioteca a casa amb voluntaris 

 Concurs de fotografia o relats, culturals i/o artístics, sobre el 

confinament 

 Visites a distàncies curtes 
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 Fer activitats de gestió emocional per recuperar la confiança al 

juliol en grups reduïts 

 Formació en noves tecnologies 

 Activitats virtuals vídeo conferència en petits formats, dossiers 

de treball, llapis de memòria gravats, xarxes socials, etc. 

 Dia Internacional de la Gent Gran 

 Formacions en grups reduïts per tal que la gent gran sàpiga 

baixar un vídeo, mirar coses per internet 

 Activar el programa “VINCLES” (conveni amb l’Ajuntament de 

Barcelona) o crear una APP pròpia per a persones grans soles 

 Adequar els espais per a activitats 

 Lluitar contra l’aïllament social 

 Formacions contra la bretxa digital; adequació dels punts 

informàtics dels complexos de gent gran o tauletes de préstec 

pels residents 

 

 Persones amb discapacitat 

 Garantir els imports íntegres de les subvencions a les entitats 

pels projectes i funcionament de l’any 2020 

 Suplementar econòmicament a les entitats per despeses 

derivades de la Covid-19, com la compra de material, adaptació 

d’espais, etc. 

 Tancament dels projectes Construïm Ciutat 

 Reforçar el programa Fem Vacances 2020, mantenint-lo com a 

espai relacional i de respir per a les famílies un cop finalitzat el 

confinament 
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Resum Dependència i discapacitat 

  
Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 
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Reincorporació progressiva de les persones en baixa temporal pel procés de Covid-19 i 

d’altes noves regulars en el Servei d’Atenció Domiciliària 
Inclòs al pressupost 2020  

Reforçar el Servei d’Atenció Domiciliària (SALL, SAUX) per a persones afectades pel 

confinament, afectades per la Covid-19, altes de residències a domicilis i efectes del 

tancament dels centres de dia de gent gran 

Inclòs al pressupost 2020  

Ampliar el servei d’àpats a domicili per a persones afectades pel confinament i el 

tancament dels centres de dia de gent gran 
115.000 € 27.600 €  

Reforçar les xarxes suport mutu i promoure la coordinació generant un projecte comú de 

detecció i suport a les necessitats de la gent gran 
Inclòs al pressupost 2020 25.000€ 

Ampliar la cobertura del servei de teleassistència promovent la seva universalitat en les 

persones majors de 80 anys que viuen soles  

15.624 € 

 

42.408€  

 

 

Promoure la creació d’una Taula de les Residències de Gent Gran de la ciutat, per millorar 

l’anàlisi i el seguiment del seu funcionament 
Recursos tècnics municipals 

 

 TOTALS: 115.0000,0 € 43.224,0 € 67.408,0 € 
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Resum Envelliment Actiu 

Àmbit acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 

C
IC
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Evitar 

l’aïllament 

sociocultural 

de les 

persones 

grans, 

fomentar la 

salut 

emocional per 

una bona salut 

mental i 

treballar per 

acabar amb la 

bretxa digital. 

Campanya publicitària “Sortir de casa de manera segura”, consells per a gent gran i 

població en general envers la gent gran (xarxes socials i muppis). 

1.500 € 

  

Seguiment telefònic gent gran sola i vulnerable.  10.000 € 

  

Enfortiment de les xarxes veïnals coordinació i suport veïnal. 

Recursos tècnics municipals 
Bústies culturals, reminiscents i resiliència a cada planta dels complexos per a la gent 

gran que no utilitza xarxes ni telèfons intel·ligents. 

Actes culturals a la fresca i a espais oberts (complexos i altres espais cívics i places). 
10.000 €   

 

Activar un servei de la biblioteca a casa amb voluntaris. Recursos tècnics municipals 

 

Concurs de fotografia o relats, culturals i/o artístics. Tema confinament. Concursos des 

de casa culturals i artístics.  

1.000 € 
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Tancament del curs: trobades amb els monitors que han fet classe duran tot el curs.  2.000 €   

 

Visites a distàncies curtes (xerrades, debats des de la porta) Recursos tècnics municipals 

 

 

Fer activitats gestió emocional per recuperar confiança al juliol en grups reduïts 

(juliol/agost/set)  

10.000 € 
  

 

Formació en noves tecnologies a través dels voluntaris per tal de poder formar a la GG 

en noves tecnologies  

6.000 € 
  

 

Activitats virtuals vídeo conferencia en petits grups, dossiers de treball, llapis de 

memòria gravats, xarxes socials, etc., tot 4.000 €   

 

 Dia Internacional de la Gent Gran (Campanya motivadora amb floristes locals + 

consells seguretat, pèrdua de la por...).  5.000 €  

 

Formacions audiovisual en grups reduïts  
3.500 €   

 

Activar programa “VINCLES”o bé APP pròpia per persones grans soles. 
  20.000 € 

 

Adequació dels espais per activitats). Adaptació Mercat de Sant Joan i complexos. 
 60.000 €  

 

Lluita contra l’aïllament social: creem xarxes comunitàries, entitats, caps, voluntaris i 

equipaments, amics gent gran, campanya tracta’m bé...  1.500 €  

 

Formacions Bretxa digital adequació punts informàtics complexos de gent gran o 

tauletes de préstec per residents.  20.000 €  

 

 TOTALS: 48.000,0 € 86.500,0 € 20.000,0 € 
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Resum Persones amb discapacitat 

Àmbit acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 
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Garantir els imports íntegres de les subvencions a les entitats pels projectes i 

funcionament de l’any 2020 
Gestió municipal 

Suplementar econòmicament a les entitats les despeses derivades de la Covid-19, com 

la compra de material, adaptació d’espais, etc. 
30.000 € 

 
 

Reforçar el programa Fem Vacances 2020, mantenint-lo com a espai relacional i de 

respir per a les famílies un cop finalitzat el confinament 
40.574 € 

 
 

 

 TOTALS: 70.574 € 0,0 € 0,0€ 
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2.6. Salut 
 

La crisi sanitària generada per la Covid-19 ha desencadenat canvis importants en el 
funcionament i l’organització del sistema sanitari de la ciutat. Així, els centres sanitaris han 
reordenat l’atenció sanitària d’acord amb l’aparició de noves necessitats i formes d’atenció i 
per la necessitat d’incrementar la capacitat. En concret, s’han produït els canvis següents: 

a) Concentració d’activitat en alguns Centres d’Atenció Primària per baixes de 

professionals i per la necessitat de disposar personal a l’Hospital Temporal del 

Vallès  

b) Cancel·lació de visites presencials no urgents 

c) Cancel·lació de visites quirúrgiques no ajornables 

d) Disminució de l’activitat presencial i increment d’activitat telemàtica 

e) Habilitació d’espais d’urgències per a atenció de malalts amb sospita de Covid 

f) Habilitació d’espais d'hospitalització per a malalts de Covid 

g) Habilitació d’espais d'atenció malalt crític de Covid 

En el cas de Sabadell, cal destacar l’obertura de l’Hospital Temporal del Vallès, pendent 
d’activació en funció de les necessitats per un possible augment dels casos de contagi per 
Covid-19, així com l’habilitació durant unes setmanes de l’Hotel Verdi com a centre annex a 
l’Hospital Parc Taulí per a pacients lleus o en recuperació. 

De cara al futur caldrà tractar la realitat dels serveis sanitaris assistencials a la ciutat. En primer 
lloc, caldrà que, de forma immediata, es vagi recuperant l’activitat assistencial de pacients no 
Covid, diferenciant circuits d’atenció en els diferents centres sanitaris. Al mateix temps, però, 
és vital mantenir la capacitat operativa per fer front a possibles rebrots de contagis per Covid-
19. En segon lloc, i en relació amb les noves formes d’atenció no presencial que s’han 
implantat per minimitzar els riscos de contagi i protegir la població i els professionals sanitaris, 
caldrà analitzar en quines especialitzats i/o patologies es poden mantenir mecanismes com la 
consulta telefònica, la videoconsulta i/o l’e-consulta. 

 

El confinament de la població i els seus efectes: 

La falta d’una vacuna o d’un tractament efectiu han obligat a prendre mesures de confinament 

i distanciament social, emmarcades en la declaració de l’estat d’alarma, per reduir al mínim 

considerat imprescindible els moviments de la població i reduir així les possibilitat de 

creixement dels contagis. A banda d’aquestes mesures que hi ha en vigor des de fa setmanes, 

de cara a un futur proper, a mitjà termini, caldrà incorporar en les rutines habituals diversos 

canvis que també tindran un impacte en la salut mental, atès que afecten directament la 

manera de relacionar-nos.  
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a) El confinament ha comportat un estrès important atès que ha condicionat la 

quotidianitat d’individus i famílies durant un temps considerable. Aquest 

estrès haurà estat més important entre les persones més vulnerables o en risc 

d’exclusió social. L’impacte emocional d’aquesta situació es manifesta en un 

increment dels trastorns mentals, malestar emocional, conflictes i violències 

interpersonals.  

b) L’increment i aprofundiment de situacions de vulnerabilitat econòmica, l’atur, 

en les famílies desafavorides, que la canalla no es pugui beneficiar de l’àpat 

del menjador escolar, que no pugui practicar esports d’equip, etc. incideix 

negativament especialment en els hàbits saludables dels infants i de les seves 

famílies. 

c) Les pèrdues personals, bé sigui en l’entorn familiar, d’amistats o veïnal, 

també comporten un impacte afegit, tenint en compte que la situació actual 

interfereix en els rituals que ajuden a treballar el dol.  

d) La necessitat d’introduir una nova manera de relacionar-se, formar-se, 

treballar i també d’accedir a les activitats de lleure fa preveure un increment 

de problemàtiques relacionades amb l’ús de pantalles i possiblement en la de 

substàncies psicoactives.  

e) La necessitat d’incorporar la virtualitat, el distanciament social i extremar les 

mesures higièniques que hauran de formar part de la nova realitat per 

controlar la malaltia farà necessari un reforç i un acompanyament en el 

procés d’adaptació a la nova realitat. 

 

D’altra banda, s’ha produït una paralització de determinades activitats decretada per 

l’estat d’alarma que poden afectar la protecció de la salut de les persones: 

- No s’han pogut fer inspeccions a instal·lacions de baix risc de legionel·losi. 

- Hi ha establiments tancats amb instal·lacions amb risc de legionel·losi que, en el 

moment de la reobertura, caldrà revisar per garantir la seguretat i dur a terme 

la desinfecció corresponent. 

- No s’han pogut fer les mesures de control de coloms, com la instal·lació de 

gàbies de captura. 

- No s’han pogut dur a terme inspeccions a solar que tenen problemes de 

salubritat. 
 

 

2.6.1 Objectius 

 Recuperar la normalitat de l’activitat assistencial dels centres sanitaris 

de la ciutat 
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 Mantenir la capacitat operativa per fer front a possibles rebrots de 

contagis per la Covid-19 

 Reforçar els mecanismes per garantir la salubritat i la salut pública, 

adaptant-los a la nova realitat 

 Garantir l’accés del conjunt de la ciutadania a la informació respecte la 

Covid-19, especialment pel que fa les mesures de seguretat 

 Tractar els problemes de salut mental derivats de la situació de crisi 

sanitària, les mesures de confinament i de distanciament social 

 

2.6.2 Propostes 

 

 Atenció sanitària 

 Disposar de test diagnòstics de forma ràpida per a 

personal essencial que treballa amb persones 

vulnerables i personal essencial que està exposat al 

virus pel tipus de feina. Centres d’Atenció Primària 

 Reactivar el projecte de prescripció social a cada ABS, 

en la mesura que el pla de desconfinament ho permeti i 

es puguin reprendre les activitats municipals col·lectives 

i de les diferents entitats dels barris 

 Atenció al personal sanitari de la ciutat: accions davant 

l’esgotament i l'estrès emocional del personal sanitari  

 

 Protecció de la salut 

 Donar pautes sanitàries davant el risc de Covid-19 per a 

la reobertura en les diferents fases de la desescalada a 

establiments restauració, establiments de 

micropigmentació, pírcing i tatuatge, centres estètica, 

entre d’altres 

 Potenciar el servei d’assessorament per tal que els 

inspectors sanitaris puguin desenvolupar orientació als 

establiments per reorientar l’activitat comercial o altres 

aspectes que facin falta  

 Continuar treballant amb Espai Públic per assegurar el 

millor pla de neteja de carrers i desinfecció de mobiliari 



 
 

          53 

urbà en cada moment, ja que pot ser una font de 

contagis important, i augmentar la responsabilització de 

les persones adoptant hàbits higiènics 

 

 Salut comunitària 

 Crear un observatori postCovid: atenció a les dades 

públiques per al seguiment de la pandèmia a escala 

local i de Catalunya. Indicadors locals decessos i dades 

qualitatives de les xarxes locals en què es participa (per 

detectar necessitats no cobertes i emergents) 

 Elaboració i actualització d’un mapa de recursos per 

poder orientar, en un moment de canvis, la ciutadania 

en qüestions relatives a la pandèmia (i noves pautes de 

comportament) i de suport emocional 

 Adaptar i potenciar el Servei d’Assessorament i 

Informació en Drogues i Pantalles (adolescents i joves i 

famílies). Aquest servei, ateses les temàtiques que 

tracta, cal divulgar-lo i alhora afavorir formats d’atenció 

compatibles amb els requeriments actuals 

 Reforçar les taules i xarxes sectorials a les que es 

participa. Oferir assessorament i proactivitat en tot allò 

que tingui a veure amb accions que milloren el benestar 

emocional (que la pandèmia ha empitjorat) i en el 

manteniment d’estils de vida saludables (son, ús de 

pantalles, consum d’alcohol i altres drogues, 

alimentació).  
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Resum Salut 

Àmbit acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 
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Disposar de test diagnòstics de forma ràpida per a personal essencial que treballa amb 

persones vulnerables i personal essencial que està exposat al virus pel tipus de feina. 

Centres d’Atenció Primària 

Recursos tècnics municipals 
Reactivar el projecte de prescripció social a cada ABS, en la mesura que el pla de 

desconfinament ho permeti i es puguin reprendre les activitats municipals col·lectives i 

de les diferents entitats dels barris 

Atenció al personal sanitari de la ciutat: Accions front l’esgotament i l'estrès emocional 

del personal sanitari  

 

P
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c
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Donar pautes sanitàries davant el risc de Covid-19 per a la reobertura en les diferents 

fases de la desescalada a establiments restauració, establiments de micropigmentació, 

pírcing i tatuatge, centres estètica... 

Recursos tècnics municipals  

Potenciar el servei d’assessorament per tal que els inspectors sanitaris puguin 

desenvolupar orientació als establiments per reorientar l’activitat comercial o altres 

aspectes que facin falta  

 

Continuar treballant amb Espai Públic per assegurar el millor pla de neteja de carrers i 

desinfecció de mobiliari urbà en cada moment, ja que pot ser una font de contagis 

important, i augmentar la responsabilització de les persones adoptant hàbits higiènics 
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Crear un observatori postCovid: atenció a les dades públiques pel seguiment de la 

pandèmia a escala local i de Catalunya. Indicadors locals decessos i dades qualitatives 

de les xarxes locals en les que es participa (per detectar necessitats no cobertes i 

emergents) 

Recursos tècnics municipals 

 

Elaboració i actualització d’un mapa de recursos per poder orientar, en un moment de 

canvis, a la ciutadania en qüestions relatives a la pandèmia (i noves pautes de 

comportament) i de suport emocional 

 

Adaptar i potenciar el Servei d’Assessorament i Informació en Drogues i Pantalles 

(adolescents i joves i famílies). Aquest servei donades les temàtiques que tracta, cal 

divulgar-lo i alhora afavorir formats d’atenció compatibles amb els requeriments actuals 

 

Reforçar les taules i xarxes sectorials en què es participa. Oferir assessorament i 

proactivitat en tot allò que tingui a veure amb accions que milloren el benestar 

emocional (que la pandèmia ha empitjorat) i en el manteniment d’estils de vida 

saludables (son, ús de pantalles, consum d’alcohol i altres drogues, alimentació) 

  

    

 

 

 TOTALS: 0,0€ 0,0€ 0,0€ 
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2.7. Igualtat de gènere, apoderament i com 

afrontar les violències masclistes 

Els Mossos d’Esquadra, en compareixença pública el 25/04/2020, informen que les 
denúncies per violències masclistes han baixat un 50% respecte al mateix període de 
l’any anterior. El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també confirma la disminució 
d’aquestes denúncies. 

L'augment de les trucades per violència masclista del telèfon de la Generalitat en 
període de confinament s'ha incrementat un 34% respecte dels mesos de gener i 
febrer. També el telèfon de VM del Ministeri d’Igualtat, el 016, han incrementat un 
10,52% i la consulta en línia han incrementat un 182,93%. Dades de març 2019 i març 
2020. 

Al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sabadell: 

 Les primeres setmanes de confinament, no es van produir sol·licituds de 
primeres atencions. Des de fa dues setmanes, hi ha 5 demandes de primera 
atenció a la setmana, quan en un període ordinari n’entrarien unes 10 de 
setmanals. 

 S’ha pogut fer el seguiment del 95% de les dones que eren ateses per una 
treballadora social del SIAD. 

 Actualment el 50% de les dones en seguiment per la psicòloga del SIAD no 
volen fer el seguiment telefònic. 

Cal destacar la bona comunicació amb tots els principals agents externs a l’organització 
municipal del protocol de Violència Masclista a Sabadell. (Mossos, Taulí, Creu Roja, 
Fiscalia...), tot i que també es detecta una mancança històrica en dades objectives 
compartides i caldria millorar la comunicació, sobretot entre cossos policials, per tal de 
millorar la coordinació de la cobertura a les incidències relatives a VM.  

 

L’impacte de la Covid en la igualtat de gènere i la violència de gènere:  

En aquest sentit, davant la crisi sanitària s’ha detectat:  

a) Disminució de les denúncies. En períodes en què l’agressor té més control de la 
parella disminueixen les denúncies, així passa durant les vacances. Els experts 
coincideixen que és molt fàcil que amb el confinament passi el mateix. Per 
tant, s’espera un repunt de sol·licituds d’atenció als SIAD, i per extensió al 
Servei Integral d’Atenció a LGBTI, quan acabi el confinament, amb l’agreujant 
que ha estat un període més llarg que el de vacances. 

b) Invisibilitat de la violència masclista. La disminució de denúncies, d’ús de 
serveis assistencials i l’aïllament provocat pel confinament fan que la VM, tot i 
continuar latent, no sigui tan visible a la societat.  
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c) El fet del confinament, que vol dir convivència 24 hores amb la parella, pot fer 
replantejar a les dones el fet de posar solució a situacions personals on hi ha 
violència. 

d) La dificultat d’inserció laboral s’incrementa en col·lectius vulnerables. Amb la 
desaparició de moltes de les feines que duien a terme dones sense formació, 
s’agreugen situacions de dependència econòmica.  

e) Manca de places d’allotjaments residencials d’urgències per casos de Violència 
Masclista: aquest recurs ja és insuficient en una situació normalitzada (no hi ha 
cap centre al Vallès Occidental). En un context on els hostals estan tancats, 
s’agreuja la situació per a dones i fills i filles víctimes de Violència Masclista que 
necessiten un allotjament d’urgència. 

f) Més dificultats de conciliació pel tancament de les escoles i dels centres 
d’atenció a la gent gran. Les dones continuen portant el pes de les tasques 
assistencials i de cura a menors i gent gran. El repartiment de tasques continua 
reproduint-se i són majoritàriament les dones les que hi destinen més temps. 

g) Més estrès i ansietat a causa de la combinació de fer un teletreball sobrevingut 
amb la conciliació familiar o amb tenir cura dels d’infants i de les persones 
dependents.  

h) Dificultat dels adolescents i joves que viuen situacions molt complicades o 
discriminatòries en les seves llars de tenir espais de respir on existeixin 
relacions igualitàries i no tòxiques.  

i) Agreujament de situacions econòmiques, personals i laborals de col·lectius en 
risc, prostitució, col·lectiu LGTBI, especialment persones transsexuals.  

j)  Alguns col·lectius com en el de les dones grans, el fet del confinament pot 
agreujar situacions de soledat, manca assistencial i/o situacions d’ansietat.  

k) En el SIAD, el confinament provoca la impossibilitat de fer atencions 
presencials, les quals s’han substituït per l’atenció telefònica i/o telemàtica 
amb les usuàries. L’atenció telefònica és complicada en el tractament de dones 
que han patit VM, però en el cas de dones que conviuen amb l’agressor 
dificulta accedir als serveis d’atenció, prevenció i recuperació per violències 
masclistes que en aquests moments majoritàriament són a través d’aquests 
mitjans. 

 

2.7.1 Objectius 

 Dotar el SIAD de recursos suficients per poder abordar les demandes 

d’atencions que preveiem que es produiran quan acabi el confinament, 

bé sigui per cites o visites posposades o per noves necessitats.  
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 Garantir la qualitat de l’atenció a usuàries del SIAD per via telefònica i 

poder revertir l’alentiment dels processos de recuperació.  

 Reforçar l’atenció a infants víctimes de violència que durant aquests 

mesos només s’han pogut atendre per telèfon i amb moltes dificultats.  

 Reforçar les accions complementàries a l’atenció de les víctimes de 

violència de gènere per tal de facilitar la recuperació de la dona. 

 Fer una atenció especial a les famílies monoparentals. 

 Desenvolupar i reforçar les accions de sensibilització conjuntament amb 

les entitats que poden afavorir la conciliació i evitar que la càrrega de les 

tasques de la llar i de cura de menors i gent gran recaigui en les dones.  

 Continuar fent actes de sensibilització envers la violència masclista des 

de la proximitat, les xarxes veïnals o nous formats, ja que la no 

possibilitat de fer actes multitudinaris a la via pública o actes de gran 

format pot fer disminuir la capacitat de mobilització de la ciutadana dels 

darrers anys i perjudica la visibilització i lluita contra la VM. 

 Aprofitar l’oportunitat de noves aliances per prevenció i abordatge de 

Violències Masclistes, aprofitant campanyes de sensibilització: entitats 

veïnals, comerciants... 

 Treballar amb la Taula del Protocol d’abordatge de les violències de 

gènere per poder tenir dades unificades i centralitzades de violència 

masclista.  

 

2.7.2 Propostes 

 No tancament a l’estiu del servei de feminismes i del SIAD per poder 

abordar l’agenda de cites posposades i les noves necessitats. 

 Ampliar els recursos destinats al Servei d’informació i atenció a les 

dones 

 Durant l’estiu continuar oferint teràpia grupal adaptant la proposta sigui 

presencial ment o amb videotrucada, amb una reducció del grups. 

 Ampliar el Servei Atenció Integral (SAI) LGTBI  

 Obrir un espai de canguratge al SIAD per facilitar l’accés postCovid a les 

dones que poden tenir menys recursos de conciliació per poder anar fins 

al SIAD soles i poder rebre atenció.  

 Crear una Comissió amb Recursos Humans, Feminismes i els sindicats 

per elaborar una proposta de Conciliació i Teletreball i facilitar el 
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teletreball i mesures de conciliació reals pel desconfinament i per 

l’organització del treball post Covid. 

 Obrir una nova campanya a l’estiu i tardor de Punts Lila a la ciutat, per 

reforçar la lluita contra les violències masclistes amb un desplegament 

d’aquests punts informació, prevenció i assessorament sobre gènere i 

Violències Masclistes a la via pública ex: mercats. 

 Adaptar la campanya de material pedagògic per tractar la discriminació i 

la violència de gènere als centres de secundària per adaptar-se a la 

realitat postCovid amb la presentació de recursos pedagògics en línia 

pel professorat i alumnat dels Centres de Secundària. 

 Donar continuïtat a la campanya realitzada durant la pandèmia contra 

la violència de gènere adreçada a comunitats de veïns i dels comerços 

amb una estratègia conjunta que promogui la sensibilització en detectar 

i abordar la violència de gènere en la nova realitat Covid i postCovid. 

Elaborar i produir materials de distribució en les xarxes i la ciutadania 

per ampliar el coneixement dels recursos a disposició de les dones. 

 Plantejar a la propera reunió de la Taula un observatori compartit de les 

dades de violència de gènere a Sabadell. 



 
 

          60 

Resum Igualtat de gènere i violències masclistes 

Àmbit Acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 
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SIAD 

 No tancament a l’estiu del servei de feminismes i del SIAD per poder 

abordar l’agenda de cites posposades i les noves necessitats 
Recursos tècnics municipals 

 Ampliar els recursos destinats al Servei d’informació i atenció a les dones 28.250 €  64.500 

Accions de recuperació  Teràpia grupal 3500€   

Atenció LGBTI  Ampliar el Servei Atenció Integral (SAI) LGTBI   1000€  

 Suport a la conciliació 
 Espai de canguratge, adreçat a usuàries del servei SAID 1500€   

 Proposta de Comissió per conciliació familiar i Teletreball    

Sensibilització 
 Punts Lila 10.000€   

 Material pedagògic per als centres de secundària  Recursos tècnics municipals 

Xarxes ciutadanes  Campanya adreçada a comunitats de veïns i dels comerços 1500€    

Taula interinstitucional  Observatori compartit de les dades de violència de gènere a Sabadell Recursos tècnics municipals 

TOTALS: 44.750,0€ 1.000,0€ 64.500,0€ 
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2.8. Drets civils, solidaritat i participació 

El Pla de Protecció i empoderament de les persones centra les seves accions en què 
ningú de la nostra ciutat es quedi enrere davant de la crisi generada per la pandèmia, 
aquestes accions que posen la persona i les famílies al centre de l’acció municipal han 
de tenir en compte també els col·lectius més vulnerables. De fet el “Plan para la 
transición hacia la nueva normalidad”, aprovat pel Govern central el 28 d’abril de 
2020, especifica els grups especialment vulnerables a la crisi de la Covid-19 i inclou, 
entre altres, les 600.000 llars sense capacitat d’estalvi, persones dependents de 
l’economia informal o els col·lectius amb potencial de generar bosses de pobresa o als 
menors que migren sense companyia. I entre aquests col·lectius inclou els immigrants, 
refugiats o minories ètniques que podrien requerir una atenció específica durant la 
desescalada.  

Des de l’àmbit de Drets Civils es reforcen les polítiques públiques adreçades a aquests 
col·lectius, sovint víctimes de major vulnerabilitat i sovint víctimes de discriminació o 
xenofòbia per la seva condició de pertinença a un col·lectiu.  

Per aquesta raó, els dos documents postCovid, tant en la vessant de dinamització 
econòmica com en la vessant de protecció i empoderament de les persones 
contemplaran transversalment una atenció específica als col·lectius més vulnerables 
que viuen a la ciutat i que aquesta crisi els pot acusar la seva vulnerabilitat. Entre 
aquests col·lectius es troben persones amb ocupació precària, que treballaven en 
l’economia submergida o menors migrants sols, persones amb procés de 
regularització...  

Aquesta mirada específica ens obligarà a desenvolupar accions per reforçar l’acollida i 
atenció al col·lectiu immigrant i refugiat i algunes accions pensades per la precarietat 
que mostra el col·lectiu de persones d’ètnia gitana. Aquestes accions s’incorporaran de 
manera tranversals en les diferents línies d’actuació de cada àmbit: formació 
ocupacional, comerç, acció social, educació.... per tal d’evitar la desprotecció, la 
precarització, la bretxa digital, la dependència encara més acusada de les ajudes 
socials o la irregularitat sobrevinguda.  

I la ciutat, Sabadell, diversa en la seva composició i orgullosa de la seva actitud sempre 
ha sabut sortir de les crisis des de la cooperació i la solidaritat. Reforçant la comunitat 
a través de la solidaritat amb els veïns i veïnes i seguint sent solidaris amb el resta del 
món perquè la globalització de la pandèmia ens ha fet entendre que la solució no pot 
ser local.  

La responsabilitat s’ha assumit i fet corresponsable entre les institucions, les entitats i 
la ciutadania i aquesta oportunitat ha de ser perdurable en el procés postCovid. 

 

Racisme i defensa dels drets civils 

Amb l’aparició dels primers contagis de Covid-19 a Europa hem vist com s’articulava 
tot l’aparell racista i la legitimació d’aquest discurs. Els atacs i la xenofòbia no s’han fet 



 
 

          62 

esperar i una societat acrítica ha escampat per les xarxes socials missatges racistes, 
contra la població xinesa 

També s’han començat a produir i han aflorat imaginaris racistes històrics com els de 
culpabilitzar les persones gitanes mostrant-les com poc integrades, irresponsables. Els 
atacs antigitanistes per part de la societat i la proliferació de rumors i notícies falses a 
les xarxes socials creen l’escenari perfecte perquè el racisme i l’estigmatització 
respecte la comunitats gitana s’institucionalitzi un altre cop. 

El mateix està passat amb el tancament de fronteres, en què la declaració de l’estat de 
l’alarma ha provocat que el racisme d’Estat i estructural sigui encara més devastador. 
El tancament de les fronteres espanyoles i europees, entre altres països d’arreu del 
món, està negant drets bàsics com el dret d’asil i la llibertat de moviment i posa en 
perill la vida de milers de persones que escapen de contextos de violència i pobresa. 
També estem veient en les xarxes socials actituds discriminatòries i racistes vers les 
persones estrangeres a les quals consideren de segona i que no haurien de tenir els 
mateixos drets davant la situació actual que les persones natives del país, que 
aquestes haurien de tenir prioritat a l’hora de rebre ajuts, ocupar un lloc de feina, 
rebre assistència mèdica...  

Tots aquests fets només ens recorden que el racisme institucional, històric, mediàtic i 
social aflora, i de la pitjor manera, en moments de crisi social i global, on les 
persones racialitzades sempre s’emporten la pitjor part. 

El programa d’acollida municipal ha cancel·lat les activitats regulars presencials durant 
l’estat d’alarma, i només ha fet atencions telefòniques i telemàtiques, entre altres 
tasques de treball intern, de manera que les dades d’activitat des del 16 de març fins 
ara estan totalment alterades per la situació del moment i no són significatives. De la 
mateixa manera, el servei d’atenció i orientació a persones migrades i refugiades 
gestionat pel Servei Ciutadà d’Acolliment a l’Immigrant (SCAI) també ha disminuït molt 
el volum d’atencions i actualment només són telefòniques i per correu electrònic, de 
manera que no són un indicador d’utilitat, ja que quan s’acabin les mesures de 
confinament tornarem a les xifres anteriors. 

 

Immigració i acollida 

La crisi sanitària de la Covid-19 ha provocat un tancament de fronteres i la limitació de 
la mobilitat internacional, fet que ha aturat l’arribada de persones estrangeres al 
nostre país temporalment. 

El tancament de fronteres ha significat una aturada en l’arribada de població 
nouvinguda, però quan s’aixequi aquesta mesura, atesa la situació dels països amb 
conflictes o la realitat de la migració ambiental, es preveu el manteniment de 
l’arribada de persones estrangeres i un col·lapse en els serveis d’acollida externs 
(cursos de català, castellà, alfabetització, mòdul laboral del SOC, etc.). Si no s’inverteix 
a augmentar l’oferta formativa, els processos d’acollida de les persones s’endarreriran 
substancialment. 



 
 

          63 

Respecte als serveis obligatoris segons la Llei d’Acollida, s’ha produït una aturada de 
les activitats educatives i formatives, incloses les del programa d’acollida (sessions 
d’acollida, entrevistes, tallers de coneixement de la societat catalana, espais dones 
nouvingudes, etc.) i les que ofereixen altres serveis i entitats (cursos de llengua, 
formació ocupacional, etc.). 

L’aturada de l’atenció presencial de tot servei no essencial, incloent la gestió de 
tràmits ha afectat especialment a les persones nouvingudes en tràmits com l’alta de 
padró o la tramitació i presentació de documentació necessària per a tràmits 
d’estrangeria. També ens trobem davant d’una suspensió dels terminis administratius, 
incloent els relatius a tràmits d’estrangeria i protecció internacional (renovació de 
permisos) per a persones refugiades. 

Quant al projecte del Tenderol, el pis d’estada temporal de demandants d’asil, 
segurament haurem de prorrogar tots els usuaris que hi ha actualment al programa, ja 
que durant aquests mesos el seu pla de treball s’haurà vist interromput. Això ens 
impossibilitarà tenir noves entrades durant uns quants mesos. 

Ens trobem amb la impossibilitat de fer programes específics d’acollida amb dones i 
joves nouvinguts (reagrupats, sol·licitants de protecció internacional, etc.), a causa de 
la prohibició de fer activitats grupals (encara que potser ens podríem plantejar 
reprendre-ho amb les restriccions que s’han establert en la desescalada, limitant 
l’aforament). L’aturada de programes que ja estaven en marxa (espais dones 
nouvingudes) i la cancel·lació d’altres que tenien previst el seu inici en els propers 
mesos (Ei jove, Sabadell t’acull! O l’inici de nou del reforç escolar amb fills i filles de 
famílies refugiades) farà que aquests col·lectius que tenen unes necessitats especials, 
quedin desatesos de la manera que ens hagués semblat més idònia i haurem de buscar 
noves fórmules. 

Creiem  que ens trobem davant d’un augment de la irregularitat sobrevinguda a causa 
del fet que algunes persones no podran renovar el seu permís de treball per no haver 
pogut cotitzar el temps suficient, ni tampoc hauran pogut fer formació per presentar 
un informe d’integració social. 

També tindrem un increment en les dificultats per a l’aprovació de tràmits 
d’estrangeria. La situació laboral i de crisi econòmica afectarà molt els tràmits, no 
només les renovacions, sinó també els arrelaments i els reagrupaments familiars. Si no 
es flexibilitzen els requisits des d'estrangeria, ens trobarem persones que "perdin" 
ofertes de feina si les empreses o particulars ja no poden garantir la solvència 
econòmica, ERTES i ERO... 

És molt probable que es produeixi un retard en l'expedició de documents per part 
d’administracions, ambaixades (informes, documentació del país d'origen, 
legalitzacions, registres de parella de fet...) i el consegüent endarreriment en la 
realització dels tràmits relacionats, especialment els d’estrangeria, amb el perjudici 
que això comporta. 

També preveiem un col·lapse en totes les cites per als tràmits d’estrangeria en general. 
Per un costat, les cites per a presentar la documentació de tràmits com arrelaments, 
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renovacions, reagrupaments, etc. Abans de l’estat d’alarma ja hi havia un 
endarreriment important i s’estaven assignant cites per setembre, i des de principis de 
març que no s’han estat assignant cites noves (!). Per un altre costat, les cites a 
comissaria de la Policia Nacional per a l’expedició de targetes s’hauran de reprogramar 
totes les cites que es van anul·lar i assignar cites noves per a les persones que han 
estat a l’espera durant tot aquest temps. 

Respecte a les cites relacionades amb el tràmit de sol·licitud de protecció internacional 
i l’entrada al programa estatal d’acollida per a persones refugiades, també es preveu 
més endarreriment. Caldrà fer reassignació de les cites anul·lades durant tots aquests 
mesos amb el SAIER (Creu Roja Barcelona és l’única entitat que gestiona les sol·licituds 
d’accés al programa a Catalunya), tenint en compte que al mes de març, ja estaven 
donant cites per juliol per a una primera informació i entrevista. 

I, com a conseqüència, es preveu un increment de les dificultats en el pas a segona 
fase de persones refugiades, amb persones que no hauran pogut fer la formació 
necessària durant la primera fase del programa d’acollida estatal per a preparar-se per 
a la inserció laboral, a més dels problemes ja existents en la recerca d’habitatge de 
lloguer propi amb les ajudes d’aquest programa. De la mateixa manera, s’agreujarà la 
problemàtica que ja teníem de persones veneçolanes denegades d’asil, però a qui es 
concedeix el permís de residència per raons humanitàries, els quals queden exclosos 
de les ajudes del programa estatal en un termini de 15 dies, i han de buscar habitatge i 
feina pel seu compte. 

Agreujament de la problemàtica amb joves estrangers sols sense referents familiars en 
el moment que fan 18 anys i han de sortir dels recursos residencials on estan. La 
manca de recursos de continuïtat per a joves extutelats majors de 18 anys 
s’intensificarà quan s’aixequi l’estat d’alarma i un gran número de joves hagi de sortir 
dels dispositius. 

Per altra part, en l’àmbit social, les famílies d’origen immigrant pateixen com moltes 
famílies vulnerables de la nostra ciutat del tancament escoles i instituts, i dificultats en 
la conciliació familiar, especialment en famílies nombroses. I es denota una dificultat 
en el seguiment de les classes online per part dels fills i filles d’aquestes famílies, per la 
manca de mitjans i recursos (ordinador, connexió a internet, etc.). 

En l’àmbit laboral, la irregularitat, els processos d’ERTO i “acomiadaments/finalització 
de feina” en casos de persones que treballen sense contracte implica no només la 
impossibilitat de poder subsistir amb els seus mitjans econòmics, sinó la impossibilitat 
de poder renovar el permís de residència i treball, o complir els requisits econòmics de 
determinats tràmits (arrelament social, reagrupament familiar...). 

A part de la situació social de necessitats bàsiques i altres que s'agreujarà en persones 
que ja habitualment són molt vulnerables, augmentarà el treball submergit fins tot 
amb persones que disposen de permís de treball i les condicions laborals seran encara 
més precàries. Aquí seran clau els programes d’inserció laboral i la tasca de Promoció 
Econòmica Vapor Llonch, amb programes com el que veníem fent fins l’any passat, 
d’inserció laboral de persones refugiades i altres col·lectius derivats de Serveis Socials 
en col·laboració amb el CIESC. 



 
 

          65 

Quant a les entitats de nova ciutadania, tindran dificultats en l’execució dels seus 
projectes aquest any, a part que encara no sabem quan es convocaran les subvencions 
i si les podran justificar. També ens pot passar amb entitats que reben subvenció 
directa, com és Refugiats Benvinguts puguin tenir dificultat per assolir els seus 
objectius aquest any amb la situació actual. 

 

El voluntariat i les xarxes veïnals 

En el mapa territorial de Sabadell coexisteixen 35 associacions de veïns. La majoria 
d’aquestes estan integrades en la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell i 
altres estan vinculades a la FAVIBC. En aquest marc, i amb motiu del decret d’alarma 
per part del Govern espanyol, la FAVS va posar en marxa la iniciativa de crear una 
xarxa de suport veïnal a partir dels referents de les associacions de veïns vinculades a 
la federació. Paral·lelament han sorgit d’altres xarxes de suport en el territori, no 
vinculades a cap entitat veïnal, de manera autoorganitzada.  

Cal dir que les primeres, i com a reflex de les entitats que representen, tenen una 
composició força envellida i vulnerable per l’edat, tot i haver-hi un representant en 
bona part dels barris de la ciutat, i no tenen una xarxa àmplia articulada de veïns i 
veïnes que puguin atendre les necessitats. En alguns barris (Torre-romeu) sí que s’ha 
donat, però no en la majoria. Per contra, les xarxes autoorganitzades, les formen 
persones més joves, no vulnerables, més nombroses i amb més disponibilitat.  

El fet és que les diverses tipologies de xarxes de suport veïnal han sumat i en aquest 
moment tenim referents a 23 barris i han pogut atendre les demandes que han sorgit.  

Des de l’Ajuntament, i seguint les recomanacions de la Generalitat, des del primer 
moment hem posat en marxa un Registre de persones voluntàries amb motiu de la 
Covid-19, que en aquest moment té gairebé 300 persones inscrites. Tot i que aquestes 
iniciatives no s’emmarquen amb precisió en la Llei 25/2015 d’associacions i 
voluntariat, ja que no hi ha una entitat sense ànim de lucre que doni cobertura a les 
persones voluntàries, i per això s’està donant cobertura des de l’Ajuntament a la 
responsabilitat civil a tercers d’aquestes persones voluntàries a través de la pòlissa 
d’assegurances municipal, i també estem subscrivint la Carta de compromís 
directament amb aquests voluntaris i voluntàries, els quals poden desenvolupar les 
seves accions de voluntariat a través de les xarxes si ho desitgen.  

A més, hem establert amb la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) un 
mecanisme de derivació d’aquestes persones voluntàries i la subscripció de la Carta de 
compromís amb aquells voluntaris que acullen directament.  

Des del Punt de Voluntariat hem coordinat també part de les iniciatives de confecció 
de mascaretes casolanes i aprofitant també oferiments de transport voluntari, les hem 
distribuït a les diferents xarxes perquè les persones voluntàries les poguessin utilitzar. 



 
 

          66 

La situació provocada per la Covid-19 pot generar un escenari on les necessitats de les 
persones més vulnerables, principalment gent gran, siguin més acusades. Les mesures 
de confinament possiblement afectaran al col·lectiu de gent gran a llarg termini, ja que 
serà el darrer col·lectiu a desconfinar-se. 
 
Alhora, la ciutat té un gran potencial de persones amb voluntat solidària, ja siguin a 
títol personal, com vinculades a col·lectius informals i empreses. Les xarxes veïnals 
vinculades a les associacions de veïns recauen i tenen com a referents a alguna 
persona de la junta de l’entitat, normalment vulnerable donada l’edat i amb poca 
capacitat de reacció. Aquestes iniciatives vinculades a les AV no conformen una xarxa 
extensa (són poques les persones vinculades a cada xarxa que puguin fer treball 
efectiu). 
 
Un factor que és positiu i favorable a la consolidació de les xarxes veïnals és la 
capacitat des de l’Ajuntament per coordinar i visibilitzar l’acció voluntària. Al llarg 
d’aquests dies s’han inscrit al registre de voluntaris Covid-19 289 persones, de les quals 
243 fan propostes de voluntariat actiu i 46 propostes de voluntariat telemàtic o 
telefònic. El nombre de barris on hi ha presència de xarxes veïnals són 23 (19 barris 
amb presència de la FAVS i 9 barris amb presència de xarxes informals).  
 
Durant la pandèmia, 176 persones han estat ateses per les xarxes veïnals, bàsicament 
persones grans amb necessitats de compres, repartiment de material de protecció i 
compra de menjar. Les xarxes també han repartit material d’autoprotecció repartit: 
3.000 guants (donació) i 600 mascaretes (confeccionades per persones voluntàries i 
d’ús domèstic). A la ciutat s’han autoorganitzat diversos col·lectius que confecciones 
mascaretes: 5 detectats (són els grups que han fet donació a les xarxes). També s’ha 
comptat amb voluntaris que fan accions de transport de materials: 2. És important 
difondre experiències així com resultats d’èxit de les accions dutes a terme. 
 

La cooperació internacional 

Sabadell fa molts anys que té un compromís compartit amb els projectes de 
cooperació i solidaritat. Aquest consens també es dona en la unitat de tots els grups 
municipals en aquest àmbit i es fa palès amb l’existència d’un teixit associatiu sòlid. 

En qualsevol crisi s’ha de plantejar com afrontar la cooperació davant d’una possible 
disminució dels recursos econòmics de l’ajuntament (en tractar-se d’un percentatge 
d’ingressos pot també baixar el pressupost de cooperació) i davant la necessitat que 
calen més recursos econòmics per atendre necessitats urgents de la ciutadania de 
Sabadell. El discurs populista és fàcil en aquest context.  

Però cal una resposta global i solidària a un repte global. I cal pensar en una resposta 
global que primer haurà de ser assistencialista i no transformadora però que és en 
benefici de tots, també per evitar una mobilitat que es seguirà donant per motius 
econòmics però que també pot tenir canvis imprevistos a causa de l’impacte positiu en 
el canvi climàtic de l’aturada productiva general (que afecta més a les zones més 
pobres). 
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L’evolució del coronavirus no s’està estenent amb la mateixa rapidesa i en el mateix 
moment pel planeta. Sembla, per exemple, que a l’Àfrica s’està estenent més 
lentament que a la resta del món, segurament pel tancament ràpid de fronteres i 
també per l’experiència que, malauradament, tenen per causa de l’ebola. 

Però, atès que el seu sistema de salut públic és molt feble, té una manca greu de llits, 
UCI i respiradors, els serà molt difícil fer front a una epidèmia que ha posat contra les 
cordes els sistemes sanitaris dels països més rics del món. 

La ONU, les ONG i diferents experts estan demanant ajuda dels països més rics davant 
la situació que es vaticina a l’Àfrica, Amèrica Llatina, els diferents camps de refugiats, 
part d’Àsia i d’Orient Mitja. I és que, segons un estudi de l’Imperial College de Londres, 
el millor dels escenaris deixarà 900.000 morts a l’Àsia i 300.000 a l’Àfrica. 

A finals de maig la ONU va fer una crida demanant 1.900 milions d’euros per ajudar i 
donar suport als països més vulnerables. També s’han impulsat diferents manifestos i 
crides, de persones rellevants i d’institucions, demanant una resposta global i solidària 
a aquest repte. 

Un efecte colateral del coronavirus als països més pobres és que les restriccions 
imposades per a contenir l’epidèmia compliquen l’accés a aliments a milions de 
persones (o perquè no guanyen el jornal diari per causa del confinament o perquè els 
productes més bàsics no es mouen). 

I, per últim, el tancament de fronteres ha provocat que molts migrants i refugiats 
s’hagin quedat atrapats en les fronteres, amuntegats en condicions d’insalubritat, 
sense accés a la salut ni a l’alimentació, per un temps incert, i sense seguretat de 
poder continuar fins destinació. I que molts cooperants no hagin pogut desplaçar-se 
tampoc al destí on se’ls esperava per fer tasques de cooperació. 

Resumidament, ben aviat ens trobarem amb emergències humanitàries a països 
africans, d’Amèrica llatina, asiàtics, o d’orient mitjà, que necessitaran ajut per: 

 Compra de material i equipament hospitalari, medicaments i EPI. 

 Atenció de la població més vulnerable, que ha deixat de tenir accés a 

aliments, medicaments o atenció mèdica. 

 Atenció integral a les persones instal·lades als camps de refugiats fronterers. 

 Accés a l’aigua (transversal). 

Sabadell ja fa molts anys que destina el 0,7% dels seus ingressos propis a la cooperació 
i ha de continuar-ho fent, ja que en aquest àmbit és un municipi referent a escala de 
Catalunya i el seu compromís es va mantenir en les anteriors crisis econòmiques que 
hem patit. 

Cal continuar la línia de subvencions a projectes de cooperació transformadors, amb 
els quals es pugui donar resposta als reptes mediambientals, de desigualtat social i 
d‘activitat econòmica en que es troben molts països, si bé caldria reduir una mica els 
fons que es destinen a la convocatòria, per poder fer ajut humanitari. Perquè molts 
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d’aquests projectes tenen objectius i accions que poden ajudar a contrarestar la 
previsible vulneració de drets en els països del sud davant aquesta situació de 
pandèmia (laborals, discriminació en l’accés als serveis sanitaris i a la salut...) i de 
violència per raó de gènere; ja que en ambdós casos aquesta crisi ha fet que en el sud 
s’estiguin accentuant. 

En paral·lel, caldrà reforçar les subvencions directes per ajut humanitari, per poder fer 
arribar ajuts econòmics allà on sigui possible per pal·liar els efectes de la pandèmia. 
D’aquesta manera les entitats que no poden dur a terme, per causa del coronavirus, el 
projecte que estaven desenvolupant en un territori determinat poden continuar 
mantenint un vincle amb aquell territori i la seva gent.  

També ha de continuar el suport als camps de refugiats sahrauís. Per ara no s’ha 
detectat cap cas de coronavirus als camps de refugiats (si als territoris ocupats). En 
funció de com evolucioni l’epidèmia al nostre territori i allà, caldrà valorar si pot baixar 
la comissió quirúrgica i mèdica a atendre pacients i formar metges.  

 

2.8.1 Objectius 

 

Racisme i defensa dels drets civils 

 Reforçar el coneixement de la ciutadania del servei que ofereix l’oficina 

de Drets Civils, davant de qualsevol manifestació de racisme, xenofòbia 

o homofòbia.  

 Consolidar el consens de la ciutadania a través de la Comissió de la 

Convivència contra els prejudicis, les “fake news” i contra el racisme, la 

xenofòbia i l’homofòbia. 

 Combatre el discurs populista per dominar la por a l’altre en una 

pandèmia reforçant la xarxa Antirumors amb les xarxes veïnals. 

 Valorar l’espiritualitat existent a la ciutat i implicar totes les conviccions 

en la cooperació davant la crisi visibilitzant la seva vessant solidària. 

 

Immigració i acollida 

 Reforçar l’equip d’acollida, ja que la impossibilitat de fer sessions 

d’acollida durant aquests mesos farà que, quan es puguin reprendre, la 

participació sigui molt elevada i encadeni amb una saturació important 

en les accions d’acollida posteriors municipals (entrevistes, tallers de 

coneixement de la societat catalana...), amb llargues llistes d’espera per 

accedir al servei. Es tractarà d’un agreujament d’una problemàtica que ja 

patíem abans de la Covid-19. 
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 Reforçar els serveis d’assessorament i gestió dels informes d’estrangeria 

(informes socials per arrelament social i informes d’integració per 

renovació de permisos) a causa de l’aturada que hi ha hagut en les 

entrevistes (encara que des del 14 de març no s’han rebut sol·licituds 

noves d’aquests tràmits, es preveu que ho facin en quant es puguin 

tornar a demanar presencialment). 

 Reforçar el servei de l’SCAI, ja que amb el personal amb el qual compten 

hauran de reorganitzar-se i prioritzar les atencions més urgents, 

reprogramar les cites que es van haver d'anul·lar amb l'estat d'alarma i 

gestionar l'agenda i la recepció de la millor manera possible per donar la 

resposta adequada. 

 Adaptar els programes d’acollida adreçats a dones i joves a la nova 

realitat postCovid per tal de poder-los desenvolupar amb totes les 

garanties i mantenir aquesta atenció especialitzada.  

 Treballar per donar solucions excepcionals a les dificultats relacionades 

amb la Covid i les dificultats lligades als documents d’estrangeria i a la 

regularització per evitar la irregularitat sobrevinguda. 

 Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per evitar les 

conseqüències sobrevingudes que poden afectar als menors sols.  

 

El voluntariat i les xarxes veïnals 

 Consolidar la voluntat de participació de les persones voluntàries 

inscrites en el Registre municipal Covid-19, així com a les xarxes veïnals 

formals (FAVS) i no formals (auto-organitzades) visibilitzant la seva 

actuació però al mateix temps dotant-los d’eines formatives i 

d’organització que facilitin la seva acció davant d’un agreujament de la 

situació, o bé per possibles necessitats futures. 

 Fer accions de reconeixement institucional i social de les xarxes i de les 

persones que han realitzat tasques de voluntariat durant la crisi. 

 Desenvolupar un programa d’accions formatives específiques per a les 

xarxes i per als voluntaris Covid. 

 Dur a terme accions de recopilació i documentació de l’activitat 

desenvolupada i de millora dels processos per futures situacions. 

 Cercar noves eines com a institució per fer front amb els recursos propis 

a situacions d’emergència vinculat al voluntariat corporatiu. 
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 Oferir a la ciutadania els equipaments cívics per dur a terme activitats 

durant l’estiu. 

La cooperació internacional 

 Mantenir el 0,8% del pressupost dels ingressos propis de l’Ajuntament 

dedicats a la cooperació internacional adaptant el pressupost per fer 

front a les necessitats de la crisi de la Covid a escala mundial. 

 Seguir donant suport als projectes viables desenvolupats per les entitats 

de la ciutat i utilitzar els recursos dels projectes que no es puguin 

executar per ajudes d’emergència als països amb crisis humanitàries per 

la crisi de la Covid. 

 Seguir donant suport als projectes de l’agermanament de Sabadell amb 

l’Argub i reformular els projectes si s’escau.  

 

2.8.2 Propostes 

Racisme i defensa dels drets civils 

 Consolidar el consens de la ciutadania a través de la Comissió de la 

Convivència contra els prejudicis, les “fake news” i contra el racisme, la 

xenofòbia i l’homofòbia. 

 Debat i anàlisi de les reaccions xenòfobes i del possible augment del racisme i 

el populisme d’extrema dreta davant la crisi de la Covid-19. 

 Reforçar el coneixement de la ciutadania del servei que ofereix l’oficina de 

Drets Civils, davant de qualsevol manifestació de racisme, xenofòbia o 

homofòbia. 

 Combatre el discurs populista per dominar la por a l’altre en una pandèmia 

reforçant la xarxa Antirumors amb les xarxes veïnals  

 Fer campanyes institucionals a través de les xarxes social per combatre les 

“fake news” i les informacions racistes, xenòfobes o homòfobes en relació 

amb la Covid. 

 Valorar l’espiritualitat existent a la ciutat i implicar totes les conviccions en la 

cooperació davant la crisi visibilitzant la seva vessant solidària. 

 Dur a terme una cerimònia interreligiosa conjunta pels morts per COVID-19. 

 

Immigració i acollida 
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 Treballar amb la Taula d’entitats de nova ciutadania i la Comissió de la 

Convivència les dificultats legislatives i socials derivades del Covid que 

afecten al col·lectiu per tal de treballar interinstitucionalment possibles 

solucions excepcionals. 

 Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per evitar les 

conseqüències sobrevingudes que poden afectar als menors sols. 

 Coordinació amb la Generalitat de Catalunya respecte a les problemàtiques 

amb persones refugiades i menors no acompanyats com a conseqüència de la 

impossibilitat de treballar la reinserció pel Covid i treballar solucions 

extraordinàries. 

 Reforçar el programa d’acollida amb personal suficient per al 

desenvolupament de les activitats, amb la substitució de personal que està de 

baixa, o contractes de reforç de 6 mesos per tal de donar sortida a la 

sobredemanda fruit de l’aturada dels serveis durant el Covid. 

 Reorganització del servei que ofereix l’SCAI per a poder donar una atenció 

òptima, sobretot a urgències en quant a tramitació, que serà sobrevinguda 

arrel de l’aturada del servei per la crisi del Covid. 

 Replantejament dels programes d’acollida específics per a dones i joves 

nouvinguts, per a poder oferir una bona atenció a partir de setembre de 2020 

amb noves eines de formació i de creació de vincles que no podran ser els 

mateixos que abans de la crisi de la Covid-19. 

El voluntariat i les xarxes veïnals 

 Fer accions de reconeixement institucional i social de les xarxes i de les 

persones que han realitzat tasques de voluntariat durant la crisi. 

 Fer un acte de reconeixement institucional a les persones voluntàries Covid i 

a les xarxes veïnals. 

 Desenvolupar un programa d’accions formatives específiques per a les xarxes 

i pels voluntaris Covid. 

 Fer un curs de formació on-line per les noves persones inscrites al voluntariat 

Covid. 

 Fer un curs de formació específica en noves tecnologies per entitats veïnals ja 

que la crisi de la Covid ha mostrat les seves mancances. 

 Desenvolupar un curs de formació en estratègies per detectar i abordar la 

violència de gènere amb la implicació de la ciutadania i les xarxes veïnals). 

 Consolidar la voluntat de participació de les persones voluntàries inscrites en 

el Registre municipal Covid-19, així com a les xarxes veïnals formals (FAVS) i 
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no formals (auto-organitzades) visibilitzant la seva actuació però al mateix 

temps dotant-los d’eines formatives i d’organització que facilitin la seva acció 

davant d’un agreujament de la situació, o bé per possibles necessitats 

futures. 

 Incorporar les noves persones voluntàries Covid a les xarxes de distribució del 

Punt del voluntariat 

 Contractar una assegurança per donar cobertura d’accidents a les accions de 

les persones voluntàries. 

 Documentar les xarxes existents, establir protocols de comú acord amb les 

entitats i col·lectius, i promoure la seva consolidació. 

 Treballar amb Recursos Humans en una proposta de voluntariat corporatiu 

del personal de l’Ajuntament de Sabadell. 

 Organitzar unes jornades sobre voluntariat en èpoques de crisi. 

 Elaborar un pla d’accions conjuntes territorializades entre els voluntaris Covid 

i les AV per afavorir la incorporació de noves persones voluntàries més joves 

en les estructures de les associacions veïnals. 

 Mantenir la difusió a les xarxes de les experiències de persones voluntàries 

vinculades al Covid-19. 

 Cercar noves eines com a institució per fer front amb els recursos propis a 

situacions d’emergència vinculat al voluntariat corporatiu. 

 Oferir a la ciutadania els equipaments cívics per dur a terme activitats durant 

l’estiu. 

 Atesa la previsió d’una ciutat amb menys recursos per poder abordar la 

temporada d’estiu, mantenir oberts els 12 centres cívics de la ciutat durant 

els mesos de juliol i agost per tal de posar a disposició espais condicionats a 

gent gran, joves o infants. 

La cooperació internacional 

 Mantenir el 0,8% del pressupost dels ingressos propis de l’Ajuntament 

dedicats a la cooperació internacional adaptant el pressupost per fer front a 

les necessitats de la crisi de la Covid a escala mundial. 

 Modificar el pressupost per incrementar dotació d’ajuda humanitària. 

 Seguir donant suport als projectes viables desenvolupats per les entitats de la 

ciutat i utilitzar els recursos dels projectes que no es puguin executar per 

ajudes d’emergència als països amb crisis humanitàries per la crisi de la Covid. 
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 Reformular els projectes per tal de respondre a les necessitats de la crisi 

mundial de la Covid. 

 Seguir donant suport als projectes de l’agermanament de Sabadell amb 

l’Argub i reformular els projectes, si s’escau. 
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Resum Drets Civils, Solidaritat i Participació 

Àmbit Acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 

D
R

ET
S 

C
IV

IL
S,

 S
O

LI
D

A
R

IT
A

T 
I P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

  

Racisme i 

defensa dels 

drets civils 

 Debat i anàlisi de les reaccions xenòfobes i del possible augment del racisme i 

el populisme d’extrema dreta davant la crisi de la Covid-19 
Sense cost 

directe.  

Sense cost 

directe. 
 

 Reforçar el coneixement de la ciutadania de l’Oficina de Drets Civils amb una 

campanya específica a la tardor 

Assumible 

amb el 

pressupost 

2020 

Assumible 

amb el 

pressupost 

2020 

 

 Fer campanyes institucionals a través de les xarxes social per combatre les 

“fake news” i les informacions racistes, xenòfobes o homòfobes en relació al 

Covid 

Sense cost 

directe. 
  

 Buscar la complicitat amb les noves xarxes veïnals i les entitats per combatre 

les “fake news” en relació amb la Covid  

Sense cost 

directe. 
  

 Dur a terme una cerimònia interreligiosa conjunta pels morts per COVID-19 

 
1.000€   

0  TOTALS: 1000 € 0 € 0 € 
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Àmbit Acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 

D
R

ET
S 

C
IV

IL
S,

 S
O

LI
D

A
R

IT
A

T 
I P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

  

Immigració i 

acollida 

 Treballar amb la Taula d’entitats de nova ciutadania i la Comissió de la 

Convivència les dificultats legislatives i socials derivades del Covid que afecten 

el col·lectiu per tal de treballar interinstitucionalment possibles solucions 

excepcionals 

Sense cost 

directe.  
  

 Coordinació amb la Generalitat de Catalunya respecte a les problemàtiques 

amb persones refugiades i menors no acompanyats com a conseqüència de la 

impossibilitat de treballar la reinserció per la Covid i treballar solucions 

extraordinàries 

Sense cost 

directe. 
  

 Reforçar el programa d’acollida amb personal suficient  15.000 €    

 Reorganització del servei que ofereix l’SCAI per poder assumir la major 

demanda de tramitació  
 10.600 €  

 Replantejament dels programes d’acollida específics per a dones i joves 

nouvinguts, per a poder oferir una bona atenció a partir de setembre de 2020 

amb noves eines de formació i de creació de vincles que no podran ser els 

mateixos que abans de la crisi de la Covid 

 
Sense cost 

directe. 
 

  TOTALS: 15.000 € 10.600 €  
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Àmbit Acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mitjà termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 

D
R

ET
S 

C
IV

IL
S,

 S
O

LI
D

A
R

IT
A

T 
I P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

 

El voluntariat i 

les xarxes veïnals 

 Reconeixement institucional a les persones voluntàries Covid i a les xarxes 

veïnals   2.000 €  

 Formació en línia per a les noves persones inscrites al voluntariat Covid 
 

Adaptació del 

pressupost 

2020  

 

 Formació específica en noves tecnologies per entitats veïnals ja que la crisi de 

la Covid ha mostrat les seves mancances  

Adaptació del 

pressupost 

2020  

 

 Formació en estratègies per detectar i abordar la violència de gènere amb la 

implicació de la ciutadania i les xarxes veïnals (nova necessitat de feminismes)  

Adaptació del 

pressupost 

2020  

 

 Incorporar les noves persones voluntàries Covid a les xarxes de distribució del 

Punt del Voluntariat 
 

Sense cost 

afegit 
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 Contractar una assegurança per donar cobertura d’accidents a les accions de 

les persones voluntàries 
250 €   

 
 Documentar les xarxes existents, establir protocols de comú acord amb les 

entitats i col·lectiu, i promoure la seva consolidació 

Sense cost 

afegit 
  

  Treballar amb Recursos Humans en una proposta de voluntariat corporatiu 
Sense cost 

afegit 
  

 

 Organitzar jornades sobre voluntariat en èpoques de crisi 

 

Assumible 

amb 

pressupost 

2020 

 

 

 Elaborar un pla d’accions conjuntes territorializades entre els voluntaris Covid i 

les AV per afavorir la incorporació de noves persones voluntàries més joves en 

les estructures de les associacions veïnals 
Sense cost 

afegit 
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 Mantenir la difusió a les xarxes de les experiències de persones voluntàries 

vinculades al Covid-19 
Sense cost   

 

 Mantenir oberts els 12 centres cívics de la ciutat durant els mesos de juliol i 

agost per tal de posar a disposició espais condicionats a gent gran, joves o 

infants 

50.000 euros.  

  

  TOTALS: 50.250 € 2.000 €  0 € 
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Àmbit Acció Línia de treball 

DURADA 

curt termini mig termini llarg termini 

maig-agost 
2020 

tardor 2020 any 2021 

D
R

ET
S 

C
IV

IL
S,

 
SO

LI
D

A
R

IT
A

T 
I 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
 

 

Cooperació 

internacional 

 Modificar el pressupost per incrementar dotació d’ajuda humanitària Sense cost 

directe 
  

 Reformular els projectes per tal de respondre a les necessitats de la crisi 

mundial de la Covid-19 en l’àmbit d’ajuda humanitària 

Sense cost 

afegit 
  

 Seguir donant suport als projectes de l’agermanament de Sabadell amb l’Argub 

i reformular els projectes, si s’escau  

Sense cost 

afegit 
  

  TOTALS: 0 € 0 € 0 € 
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3. El projecte per a la reactivació econòmica 

de Sabadell 

3.1. L’impacte de la crisi en l’ocupació i les empreses 

L’ocupació 

La Covid-19 ha comportat un dur cop per l’ocupació a Sabadell, atesa la quasi paralització de 

l’activitat productiva de la ciutat, a excepció dels sectors denominats essencials, i parcialment 

en la resta de sectors o activitats exclosos de l’estat d’alarma. La paralització de l’activitat ha 

afectat al 60% de les ocupacions. Cal considerar també que aquesta situació s’ha estès a totes 

les persones residents a la ciutat que treballen en altres municipis. Avui encara no podem 

estimar en detall l’impacte que ha tingut l’estat d’alarma en l’ocupació i l’atur. 

Amb tot, però, hem observat en acabar el més d’abril que inusualment l’atur es va 

incrementar en 1.583 persones més registrades a les oficines del SOC, passant a ser 14.441 les 

persones registrades a Sabadell com a desocupades. L’augment d’aquesta crisi és ja de 2.043 

persones aturades més, a les quals cal sumar les de l’abril les del passat mes de març, que 

foren 460. Les persones afiliades al règim general de la seguretat social van disminuir segons 

la darrera dada disponible. de febrer a març en 3.311 i el règim d’autònoms va disminuir en 

128 persones. En conclusió, van disminuir 3.439 llocs de treball fins al març. Primeres dades, 

totes provisionals, que indiquen que només estem entrant en el primer impacte laboral de la 

crisi i que augmentarà de forma important a mesura que vagi passant el temps i coneguem les 

dades més actualitzades i definitives.  

Les primeres estimacions parlen d’una pèrdua d’entre 5.000 i 10.000 llocs de treball segons 

sigui de llarga la interrupció temporal de l’activitat i el posterior retorn a la normalitat. 

Caiguda que està i estarà minimitzada pels ERTO que permet percebre una part important de 

les retribucions salarials a les persones, sense pèrdua de drets a les prestacions per la 

desocupació, i alhora minimitza el cost de les cotitzacions a les empreses. També els 

autònoms veuen minimitzada la seva cotització i tenen dret a una prestació per tancament 

temporal de l’activitat. 

En definitiva, podem esperar un impacte en el mercat de treball local igual o superior al que hi 

va haver en la darrera crisi financera, que representaren la pèrdua d’11.000 llocs de treball. La 

diferència entre ambdues crisis serà amb tota la intensitat de la caiguda en el temps però la 

recuperació també podrà ser més intensa si aconseguim acabar més aviat que tard amb la 

incertesa de la Covid-19. 

Les activitats més afectades seran, segons les primeres estimacions, el comerç, la construcció, 

els serveis a les persones, hoteleria i restauració. Les professions de baixa o mitjana 

qualificació. D’altra banda, en funció de la mida de les empreses, el risc o vulnerabilitat es 
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concentrarà en les més petites empreses, sense descartar afectacions en les mitjanes i grans. 

Finalment, les dones i joves que tenen una contractació temporal i es mouen en l’alta rotació. 

Les accions ocupacionals tindran en aquest marc tres grans objectius. D’una banda, 

reincorporar amb mecanismes àgils i al més aviat possible a la feina les persones que l’acabin 

de perdre a causa de la Covid-19. En segon lloc, reforçar la intermediació local per assegurar 

que tant les persones que busquin feina ara com les que ja estaven desocupades puguin 

accedir a totes les oportunitats laborals. I, finalment, reforçar les actuacions cap a les 

persones i o col·lectius amb més dificultats amb programes reforçats amb el seu suport 

formatiu i actitudinal que els permetin superar les seves dificultats més personals i 

específiques. 

L’empresa   

Sabadell compta a finals del primer trimestre de 2020 amb 5.048 centres de treball (515 

centres menys que a la mateixa data de 2019). D’aquests, 3.898 pertanyen a serveis (incloent 

comerç), 585 a construcció, 558 a indústria i 7 a agricultura. 

A 31 de març de 2020 la ciutat suma 68.750 llocs de treball (disminució anual de 3.889). Per 

sectors, serveis i indústria són els que majoritàriament han patit aquesta davallada de llocs de 

treball. 

És una evolució negativa d’indicadors referents a ocupació i activitat econòmica que no 

experimentava ni el primer ni el darrer trimestre de l’any 2019. 

Si parem atenció als 7 polígons d’activitat econòmica de la ciutat, en conjunt allotgen al 

voltant de 650 empreses i acumulen una ocupació al voltant dels 10.000 llocs de treball. Hi 

predomina l’activitat industrial, els serveis a la indústria i comerç a l’engròs. 

El perfil d’empresa és de petita i microempresa, que ocupa un percentatge elevat de persones 

treballadores que viuen a la ciutat.  

La crisi de la Covid-19 no és una crisi sanitària com les anteriors crisis (SARS O MERS, 2003 I 

2015 respectivament). És una crisi global, amb afectació a totes les economies mundials i, per 

tant, amb clara afectació a comerç internacional, lligada a l’evolució d’altres mercats i amb 

una sortida hipotecada a l’evolució favorable de mercats d’aprovisionament global.  

Es preveu, doncs, que el ritme de recuperació (reactivació activitat) tampoc sigui com el de les 

altres crisis sanitàries que tenim més pròximes en el temps. Serà més lent. Es preveu un 

alentiment de 2-3 punts percentuals en el creixement anual global. 

D’altra banda, tampoc es pot comparar amb la crisi financera del 2008. Aleshores la demanda 

va quedar frenada per manca de crèdit sobtat a l’economia. Ara la demanda s’atura per la 

necessitat d’imposar mesures de protecció davant la crisi sanitària (tancament d’activitats).  

El factor positiu (per trobar un punt d’optimisme) és, d’una banda, que aleshores la crisi 

s’afrontava amb un nivell d’endeutament de les famílies i les empreses molt més elevat que 

no pas ara, quan ambdues, empreses i famílies, estan més sanejades. I, de l’altra, que les 
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mesures d’ajudes s’han activat de forma més ràpida que no ho van fer en l’anterior crisi 

financera.  

Amb tot, el sector comerç, turisme, construcció i indústria estan patint de valent aquesta 

aturada. 

Afectació de la Covid-19 a les empreses 

La situació de la Covid-19 ha provocat a les empreses un trencament del sistema i dels fluxos 

que asseguraven un funcionament d’entrada i sortida de caixa. Viuen una situació d’incertesa 

combinada amb la realitat d’una disminució de la facturació i, malgrat tot, un gran nombre 

treballen amb la previsió de reprendre l’activitat i reincorporar les persones treballadores 

incloses en ERTO i, en alguns casos, incrementar la plantilla de cara a 2021. 

La cadena de provisionament s’ha trencat, no tenen ingressos perquè el consum s’ha aturat, 

no tenen matèria prima perquè les importacions s’han aturat, no poden exportar perquè els 

mercats internacionals estan aturats i el consum intern no és element d’alleugeriment en 

aquesta situació. Moltes empreses han hagut de tancar d’acord a la normativa aplicada a 

l’estat d’alarma de 14 de març.  

Amb aquesta situació d’aturada pràcticament total durant aquest mes i mig, les empreses que 

tenien una caixa sanejada i certa reserva estan aguantant aquest embat minimitzant alguna 

despesa vinculada bàsicament a la pròpia activitat comercial (disminució del cost dels viatges, 

subministraments 

La situació ha generat una falta de liquiditat a moltes empreses i una tensió de la tresoreria 

crítica. És vital, davant la incertesa de finalització d’aquesta situació excepcional, accedir a 

liquiditat empresarial (fins i tot quan la situació no s’hagi fet extremadament crítica per 

l’empresa). 

En aquest context, la necessitat de crèdits de finançament de deute o per alleugerir la tensió 

de tresoreria i obtenir liquiditat és clara per moltes empreses (que reuneixin les condicions 

per accedir-hi!). Els crèdits d’ICF i ICO són recursos necessaris, però no suficients ni productes 

efectius que s’ajustin a moltes empreses petites i autònoms que, a més, es troben amb 

modificacions de criteris per part d’algunes entitats bancàries que pretenen refinançar deutes 

previs a la situació Covid-19. 

El cobrament dels ajuts als autònoms està patint uns retards que són vitals i poden marcar la 

diferència entre sobreviure a la crisi o no. 

Una altra punta de llança que ha tocat i molt l’empresa i les persones treballadores com a 

afectats directes ha estat la necessitat d’aplicar ERTO davant la situació de tancament i 

davallada dràstica de vendes. Com quedaran les empreses després d’aquesta crisi o en el 

moment en què puguin anar reiniciant l’activitat és una incertesa que pot afectar també la 

pèrdua de capital humà i l’increment de les taxes d’atur fins a índex històrics i excepcionals. La 

importància de la formació i capacitació per adaptar perfils a les necessitats que tindran les 

empreses amb les noves regles de joc, també ha d’estar entre les prioritats de les empreses. 
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Plantejament de mesures de suport 

La primera necessitat de les empreses és garantir la liquiditat. Per això, treballar en la línia 

d’ajornament és clau per la liquiditat de les empreses. En aquest sentit, les disposicions 

sorgides a escala estatal sobre subministraments energètics i de l’aigua són elements positius 

que descongestionen la caixa d’empreses i autònoms. També les mesures municipals de no 

cobrament de determinades taxes durant l’estat d’alarma per a establiments directament 

afectats pel tancament obligatori, l’ajornament en el cobrament de diferents taxes i impostos, 

o la flexibilitat en el cobrament dels tributs municipals, a través de plans personalitzats de 

pagament. 

Caldrà ajudar les empreses i acompanyar-les en més que necessaris ajustos d’estratègia de 

negoci (diversificació, proximitat, cadena de proveïdors, capacitació plantilla, digitalització, 

etc.). 

Si consultores especialitzades pronostiquen una recuperació progressiva del comerç, turisme i 

la restauració que s’allarga fins al 2021, és important pensar com ajudar l’empresa a un canvi i 

reforç en els canals de comunicació (plataformes amb continguts, xarxes socials, venda en 

línia), adaptació de la cadena de producció (amb criteris de proximitat i menys intermediaris), 

utilització de blockchain (per analitzar millor el client final i assegurar venta a mida), repensar 

els models de nous negocis (més digitalitzats i amb més servei, incorporant innovació en el 

procés d’encàrrec i entrega, i amb menys espai físic). 

Evidentment, aquesta situació ha posat de manifest altres febleses preexistents: amb la 

globalització, una situació de bloqueig de mercats internacionals o amb moltes restriccions 

com la que es pateix, condemna a l’empresa a patir: la manca de proveïdors propers sentencia 

la producció de l’empresa i la seva posada en marxa amb rendiments anteriors a la crisi. 

Les inversions que mentre duri la crisi estan frenades és possible que, quan s’iniciï la 

recuperació, comencin a formar part d’aquests canvis d’estratègia de l’empresa, amb 

relocalitzacions per situar-se més a prop del client o invertir en noves línies de negoci, noves 

formes de treball (teletreball) automatització i capacitació de personal. 

Cal preparar el territori per ajudar a l’empresa a trobar les condicions ideals per ubicar-s’hi, 

posar-hi facilitats i agilitat per aconseguir la implantació de més empreses i més possibilitats 

d’ocupar a la ciutadania. 

3.1.1 Objectius del projecte de reactivació de l’economia de Sabadell 

 

Els objectius a assolir amb el desenvolupament d’aquest pla de recuperació econòmica són: 

1. Restablir a la ciutat el nivell d’ocupació previ a la crisi en el menor temps possible. 

2. Minimitzar l’impacte de la crisi pel que fa a la destrucció de teixit empresarial i de 

destrucció permanent de llocs de treball. 

3. Millorar l’ocupabilitat dels treballadors/es a través de la formació 
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4. Preparar la ciutat (persones treballadores, empreses i territori) per ser més 

competitiva a la sortida de la cisi. 

El objectius operatius: 

 Implementar programes d’experienciació (plans d’Ocupació) amb un enfocament 

integral, per a la contractació laboral temporal, amb acompanyament individualitzat 

permanent durant el contracte i la seva posterior inserció laboral, així com millorar 

les competències clau de les persones aturades que han quedat en un alt nivell de 

vulnerabilitat social i laboral després de la situació de crisi sanitària per la Covid-19. 

 Redefinir i ampliar l’oferta de formació de Treball i Empresa/Promoció Econòmica de 

Sabadell, SL, adaptant-la a les noves necessitats que puguin aparèixer arran de la 

crisi, especialment pel que fa al sector industrial.  

 Potenciar accions d’intermediació per aconseguir incrementar el nivell d’ocupació 

dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell.  

 Oferir nous canals formatius per aconseguir arribar a més col·lectius i amb una major 

flexibilitat horària. 

 Contribuir a la millora de la liquiditat empresarial per evitar tancament d’empreses. 

 Acompanyar a les persones autònomes i les micro i petites empreses en la gestió 

dels recursos existents adaptats a nous canals per mantenir l’accés al servei i el 

suport. 

  Acompanyar i donar suport a les empreses per incrementar la competitivitat 

accedint a formació adhoc i processos d’innovació. 

  Captar nova activitat a la ciutat amb atracció de nous inversors i millora de facilitats 

a la implantació per incrementar el nombre d’empreses i l’ocupació. 

 Millorar la competitivitat i la imatge dels polígons d’activitat econòmica de la ciutat 

amb actuacions d’infraestructura de comunicacions, imatge, senyalètica i mobilitat 

per retenir les empreses ubicades i atraure’n de noves. 

 Impulsar pols generadors d’activitat amb el desenvolupament de projectes 

estratègics per la competitivitat de la ciutat que retinguin talent i generin més 

activitat econòmica i de coneixement: Districte d’innovació de l’eix Gran Via- Ripoll 

(Taulí-UAB-Viver Fira Sabadell-ESDI-Aeroport).  

 Elaborar i executar plans de dinamització sectorial fomentant la compra i el consum 

de béns i serveis en establiments de la ciutat, quan puguin tornar a l’activitat. 

 Dotar de major flexibilitat els usos permesos en els polígons d’activitat econòmica de 

la ciutat, per tal de no perdre cap oportunitat que s’hi pretengui instal·lar.  
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3.1.2 Les propostes 

Ocupació i formació per una nova economia 

Dispositiu de recol·locació 

 
Crear un dispositiu per a impulsar la recol·locació de les persones que han perdut la feina per 
la Covid-19: Persones que estaven a punt de signar contractes però no han estat contractades 
o renovades; Persones en situació d’atur temporal derivat d’un ERTO que previsiblement no 
tornaran a incorporar-se. 

 

 Atenció, classificació i derivació a recursos ocupacionals. 

 Acompanyament personalitzat a la inserció. 

 Mapeig geolocalitzat de tots els punts d’orientació, formació, intermediació i 

acompanyament a la inserció de la ciutat. 

Reforçar el sistema d’intermediació laboral: 

 Participar en l’elaboració d’una enquesta adreçada a totes les empreses de Sabadell 

per a saber la situació actual i les previsions a curt i mitjà termini pel que fa als RH. 

 Potenciar la recerca d’ofertes de treball incrementant la prospecció d’empreses, fer 

prospeccions a mida en relació amb els perfils de les persones ateses i recollint les 

necessitats laborals per proposar formacions a mida. 

 Millorar l’agilitat i les prestacions de www.sabadelltreball.com mitjançant una APP: 

millorar la competitivitat del servei fent-lo més àgil, eficaç i accessible mitjançant un 

mòbil a tothom. Crear un xat entre gestor oferta / candidat. Servei de 

videoconfèrencia perquè les empreses facin entrevistes per vídeo. Bústia de 

notificacions directament al mòbil. 

 Desenvolupar la Fira Virtual d’Ocupació. 

 Crear un fòrum de bones pràctiques d’empreses que estan generant ocupació. 

 

Reorganitzar i reprogramar accions segons nivells d’ocupabilitat de les 

persones: 

 
Persones amb dificultats lleus, amb dificultats severes i persones amb grans dificultats per 
incorporar-se al mercat de treball actual: 

 Incorporació als sistemes de recerca d’ocupació 

 Itineraris personalitzats 

 Foment de l’autonomia 

http://www.sabadelltreball/
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 Entrenament per a la recerca activa de feina 

 Acompanyament a la inserció i al manteniment de l’ocupació 

Programes d’experienciació (Plans d’Ocupació)  

 

 Implementar programes d’experienciació (Plans d’Ocupació) amb un enfocament 

integral, per a la contractació laboral temporal, amb acompanyament individualitzat 

permanent durant el contracte i la seva posterior inserció laboral, així com millorar 

les competències clau de les persones aturades que han quedat en un alt nivell de 

vulnerabilitat social i laboral després de la situació de crisi sanitària per la Covid-19. 

 

Alfabetització digital universal per donar resposta a les noves necessitats en 

matèria TIC 

- Formació per a l’alfabetització digital. Foment de l'autoaprenentage i 

la formació en línia / Noves plataformes formatives, nous mecanismes 

de comunicació en línia 

- Acreditació de competències digitals  

- Projecte Mobile Word Capital. Sensibilització i capacitació de nous 

professionals per al sector TIC (Web development/ App development/ 

Cloud computing/ Ciberseguretat/ Big data i Business Intelligence) 

- Formació en 3D + Fabricació digital  

 

 

Mòduls formatius per l’ocupabilitat/qualificació: 

 Redefinició del model formatiu. Disseny, creació i implementació de plataformes 

digitals que permetin finalitzar totes les accions formatives que es duien a terme 

presencialment, així com la programació de noves accions formatives que millorin 

l’ocupabilitat de les persones que es quedin a l’atur i facilitin l’encaix amb el mercat 

laboral. 

 Detecció de nous nínxols i necessitats emergents arran de la crisi. Programació de 

formacions a mida de les necessitats del mercat de treball postCovid. 

 Cerca activa de recursos econòmics per tal de poder donar resposta a aquestes noves 

activitats formatives i a les noves metodologies de formació. 
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Acreditació i certificació de les competències i l’experiència professionals: 

▪ Disseny i execució del pla local d’acreditació, per les persones que necessiten 
acreditar la seva experiència laboral per tal de millorar la seva candidatura 
alhora d’accedir al mercat laboral. 
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Resum Recerca d’Ocupació 

 

OBJECTIU OPERATIU ACTUACIONS CALENDARI 
PRESSUPOST 
APROXIMAT 

 

RECOL·LOCAR LES PERSONES 
QUE HAN PERDUT LA FEINA PEL 

Covid-19:  
 
 
 

Assessorament per a la gestió de tràmits 
en relació amb prestacions i altres 
vinculats a SOC i SEPE  

De juliol de 2020 a juliol de 
2021 

81.841,00 € 
 

Assessorament i acompanyament al 
suport psicològic i la gestió emocional en 
situacions de pèrdua i emergències; tant a 
usuaris directament com a per a la 
supervisió tècnica de professionals 

44.720,00 € 
 

Acompanyament a la inserció i 
entrenament per a la recerca de feina 

75.441,00 €  

 
Mapeig de punts orientació, inserció per 
millorar informació 

 De juny a desembre de 
2020 

2.000 € 
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Reforçar el sistema 
d’intermediació laboral  

 
1. Incrementar la prospecció d’empreses 
sobretot en relació als perfils de les 
persones de la borsa de treball. 
 
2. Gestionar ofertes de treball. 
3. Recollir necessitats laborals i proposar 
formacions a mida 

 
 

De juliol de 2020 a juliol de 
2021 

 
 
 

75.441,00 € 

 

1. Millorar la competitivitat del servei: 
més àgil i eficaç i accessible a 
tothom 
 

2. Crear un xat entre gestor 
ofertes/candidat 
 

3. Servei de videotrucada de forma que 
els gestors d'ofertes (tècnics i 
empreses) poguessin fer les 
entrevistes directament en línia 
 

4. Bústia de notificacions directament al 
mòbil i no a l'ordinador 

De juny de 2020 a desembre 
de 2021 

10.000 euros 

 

  
Impulsar una Fira Virtual d'Ocupació  
 

D’octubre de 2020 a 
desembre de 2022 

5.000 euros 
 

 
Fer un reconeixement institucional i 
promoció de l'empresa que desprès de la 
Covid ha incrementat la contractació que 
tenia prèvia a la Covid. 
 

D’octubre de 2020 a 
desembre de 2022 

sense cost directe 
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REORGANITZAR I 
REPROGRAMAR ACCIONS 
SEGONS NIVELLS 
D'OCUPABILITAT DE LES 
PERSONES 
 
 
 
 

Adaptar Sabadellterball, creant un servei 
d'orientació en línia 

De juny de 2020 a setembre 
de 2021 

 50.000 euros 

  

 

  

 Revisat i actualitzat els continguts 
d'alfabetització digital i tutorials per a fer 
connexions a APP de recerca de feina 

 

 

 

 
 

Increment suport tècnic tallers de 
rehabilitació usuaris de Prelaboral  

Preparar formació presencial i 
semipresencial per a usuaris de teletallers  

Fer fires virtuals d'ocupació per sectors o per 
empresa   

  
  

    
 

 
 

TOTAL DELS SERVEIS 
VALORATS 344.443,00  
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Resum Treball 

OBJECTIU OPERATIU LÍNIA DE TREBALL ACTUACIÓ 
CALENDARI I 

DURADA 

PRESSUPOST 

APROX. 

Millorar la qualitat de vida i el 

benestar de les persones que 

han quedat en situació de 

vulnerabilitat com a resultat de 

la crisi sanitària, mitjançant la 

signatura d’un contracte 

laboral temporal, per tal que 

puguin adquirir experiència 

laboral professional en 

sectors, àmbits o necessitats 

detectades a nivell local i 

millorar la seva ocupabilitat 

mitjançant la realització 

d’obres i serveis d’interès 

general i social. 

Implementar ACTUACIONS DE 

PLANS D’OCUPACIÓ, 

d’experiència laboral, amb un 

enfocament integral, per a la 

contractació laboral temporal 

amb acompanyament 

individualitzat permanent durant 

el contracte i la seva posterior 

inserció laboral, així com millorar 

les competències clau de les 

persones aturades que han 

quedat en un nivell alt de 

vulnerabilitat social i laboral 

després de la situació de crisi 

sanitària per la Covid-19. 

Contractació laboral temporal de 95 persones amb 

contractes de 6 mesos a jornada completa, amb un 

enfoc integral, incorporant formació dintre del 

contracte en relació a competències transversals i 

competències professionalitzadores d’ofici. 

Àmbits: obres públiques, manteniment i rehabilitació 

d’edificis.(paletes, pintors, instal·ladors, fusters. 

Serveis a la comunitat: neteja viària, neteja 

equipaments, jardineria. Serveis de proximitat i 

atenció a les persones: Auxiliars d’acompanyament a 

la gent gran, auxiliars de la llar, Agents cíviques, 

controladors accessos. Medi ambient, energies i 

sostenibilitat: agents eficiència energètica i 

mediambientals. Altres serveis que permetin 

l’adquisició d’experiència per a l’accés al mercat 

laboral. 

De setembre de 

2020 fins a 

desembre de 2021 

1.316.000 € 

 

  

Implementar actuacions d’acompanyament a la 

contractació i a la inserció laboral, contractant a 5 

tècnics durant 6 mesos a jornada completa, per a la 

realització del seguiment laboral dels 95 treballadors, 

i la realització de 30 hores dintre del contracte laboral 

(15 h de formació transversal per l’ocupació, 15 hores 

De setembre de 

2020 fins a 

desembre de 2021 

138.000 € 
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de competències digitals bàsiques) i 20 h de formació 

bàsiques d’ofici, aquestes realitzades per experts 

d’ofici de les diferents especialitats)  

Incentivar la contractació laboral 

en pràctiques de joves menors 

de 30 anys, amb formació 

universitària o de grau de 

formació professionals, per tal de 

millorar la seva ocupabilitat amb 

l’adquisició d’aptituds i les 

competències derivades de la 

pràctica laboral 

Contractació laboral en pràctiques de 10 joves durant 

6 mesos a jornada complerta, amb seguiment i 

tutorització del pla de treball establert.  

Àmbits d’actuació: Medi ambient, energies i 

sostenibilitat / Ús de les tecnologies de la informació i 

la comunicació / Altres que permetin l’adquisició 

d’experiència per a l’accés al mercat laboral i que 

aportin valor afegit a la resta d’actuacions 

plantejades. 

Des de setembre 

del 2020 fins 

desembre 2021 

126.000 € 

Implementar actuacions de plans 

d’ocupació reforç estructura 

PES: Gestió administrativa i dels 

diferents serveis habituals de 

PES, derivada de la nova 

situació postCovid i de la nova 

forma de teletreball 

Contractació laboral temporal de 20 persones entre 

tècnics i auxiliars d’atenció al ciutadà: Tècnic 

negociat jurídic, Tècnic RH, Tècnic prevenció riscos i 

seguretat laboral, tècnic suport Omnia, tècnic 

Feinateca, Tècnic dinamització, auxiliars 

administratius, auxiliars controls accessos, tècnic 

suport obres, oficials oficis magatzem... i altres, si fos 

necessari 

De setembre de 

2020 fins a 

desembre de 2021 

572.000 € 

TOTAL ACTUACIONS ÀMBIT OCUPACIÓ    2.152.000 € 
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Resum Formació 

OBJECTIU OPERATIU LÍNIA DE TREBALL ACTUACIÓ CALENDARI I DURADA 
PRESSUPOST 
APROXIMAT 

Alfabetització digital 
universal per donar 

resposta a les noves 
necessitats en matèria 
TIC. Ràtio persones a 2 

anys: 1500- 2000 
persones  

Formació PER 
L'ALFABETITZACIÓ 

DIGITAL de nivell inicial per 
a persones, fomentant 
l'autoaprenentage i la 

formació en línia 

Formació en línia mitjançant 
plataformes digitals 

De juny de 2020 a juny de 
2022 

104.000 € 

Creació de continguts  

Disseny, creació de gravació de 
càpsules formatives  

Manteniment dels espais de formació 
presencial amb 2 metres de separació 

(ràtio de 6 persones màxim) 

En funció instruccions 
sanitat i SOC  

Formació de nivell inicial per fomentar 
l'autoaprenentage i la formació en línia 
/Noves plataformes formatives, nous 
mecanismes de comunicació en línia  

De juny de 2020 a juny de 
2022 

Acreditació de 
competències digitals 

Mantenir els espais d'acreditació de 
competències digitals presencials (ràtio 

de 6 pers. màxim)  

En funció instruccions 
sanitat i SOC  

Motivar alumnes i no alumnes, per 
acreditar les seves competències 

digitals. Campanya de difusió a xarxes i 
creació de material adhoc. 

De juny de 2020 a juny de 
2022 

Potenciació del programa de 
formació online MENTOR 

Gran difusió del programa MENTOR 
(elearning) web, xarxes i entre els 

nostres usuaris  

De juny de 2020 a juny de 
2022 

Orientar i informar als potencials 
alumnes sobre l'oferta formativa 

De juny de 2020 a juny de 
2022 
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Tutorització i acompanyament dels 
alumnes durant el procés 
d'aprenentatge i examen 

De juny de 2020 a juny de 
2022 

Participació al Mobile Word 
Capital Barcelona Projecte 
de sensibilització i captació 
de nous professionals pel 

sector TIC 

Formació dels nostres tècnics en web 
development en remot, a càrrec de la 

Direcció General de la societat del 
coneixement 

De maig a setembre de 2020 

Impartició en línia de píndoles 
aspiracionals 

De setembre a desembre de 
2020 

Impartició tallers per a usuaris VAPOR 
en línia en 5 àrees de coneixement: 

Web development/ App development/ 
Cloud computing/ Ciberseguretat/ Big 

data i Business Intelligence 

2021 

Formació en 3D + Formació 
en internet de les coses 

Formació A: Introducció a la fabricació 
digital: Disseny, modelat i impressió 3D 

De setembre de 2020 a 
desembre de 2021 

Formació B: Modelat i impressió en 3D 
Formació C: Disseny i impressió de 

vinils 

De setembre de 2020 a 
desembre de 2021 

Mòduls formatius per 
l’Empleabilitat/Qualificació. 
Ràtio de persones a 2 anys: 

2000 

Finalització de totes les 
formacions ocupacionals 

iniciades. Transformació de 
totes les accions formatives 

en format elearning 
mitjançant plataformes 

digitals. Objectiu titular al 
màxim % de participants 
facilitant eines i recursos. 

Re definició del model formatiu. 
Disseny, creació i implementació de 

plataformes digitals que permetin 
finalitzar totes les accions formatives 

que estàvem realitzant a nivell 
presencial, així com la programació de 
noves accions formatives que millorin 
l’ocupabilitat de les persones que es 

quedin a l’atur fruit de la situació 
postCovid19  

De maig a novembre de 
2020 

286.000 € 

Detecció de nous nínxols i necessitats 
emergents arran de la crisi. 

Programació de formacions a mida de 
les necessitats del mercat de treball 

De maig de 2020 a maig de 
2022 
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postCovid19 

Cerca activa de recursos econòmics 
per tal de poder donar resposta a 

aquestes noves activitats formatives i a 
les noves metodologies de formació 

De maig de 2020 a maig de 
2022 

Acreditació i certificació de 
les competències i 

l’experiència professionals. 
Ràtio persones a 2 anys: 

500 persones, 

Disseny i execució del pla 
local d’acreditació, per les 
persones que necessiten 

acreditar la seva experiència 
laboral per tal de millorar la 

seva candidatura alhora 
d’accedir al mercat laboral. 

Creació, disseny i posada en marxa del 
Pla d’acreditació local per a persones 
sense formació però amb experiència 

laboral 

De juny de 2020 a juny de 
2022 

59.000 € Establir acords de col·laboració amb el 
SOC/DIBA/RMB o d’altres, per tal 
d’incrementar exponencialment les 
places d'acreditació. PROGRAMA 

LOCAL D'ACREDITACIÓ 

De maig de 2020 a maig de 
2022 

    SUBTOTAL formació POST Covid 449.000 € 
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3.2. El suport a les empreses 

Aplicació de mesures d’ajuda a la liquiditat de les empreses 

 No cobrament de diferents taxes municipals directament vinculades amb l’activitat 

econòmica (residus, mercats, encants i ocupació via pública per terrasses de bars) als 

establiments afectats pel tancament, mentre duri l’estat d’alarma. 

 Ampliació de terminis de pagament de taxes de guals i residus i dels impostos de 

vehicles i IBI i flexibilització dels pagaments de tots els tributs municipals mitjançant 

plans personalitzats de pagament. 

 

Difusió i assessorament sobre els recursos de suport existents  

 Adaptació del circuit d’atenció a les persones emprenedores i empreses: nous canals 

d’assessorament en línia (habilitació de noves plataformes de comunicació i relació 

amb les persones usuàries). 

 Càpsules formatives interactives/webinars. 

 Edició i difusió de la guia mesures econòmiques amb actualització diària. 

 

Acompanyament i suport a les empreses per incrementar la competitivitat 

accedint a formació i processos d’innovació 

 Formació en digitalització (sectorial) i per nous canals. 

 Atenció a noves demandes i necessitats sorgides de la situació actual en coordinació 

amb els agents econòmics (seguiment enquestes periòdiques i trucades i reunions 

presencials/virtuals a les empreses). 

 Programa d’acceleració: INNOROCKET ACCELERATION LAB per a 10 empreses . 

 

Cerca activa de noves inversions: 

 Campanya de comunicació d’impuls a la ciutat per a l'atracció d'inversió industrial. 
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Posada en marxa de les mesures de millora de la competitivitat dels polígons 

d’activitat econòmica i control de l’impacte 

1. Treballar amb les diverses operadores de telecomunicacions, la cobertura 

de fibra òptica a tots els polígons. 

2. Execució senyalètica vertical intel·ligent als polígons. 

3. Projecte de transformació / modernització del polígon sud-oest. 

4. Revisió dels usos permesos en els polígons d’activitat econòmica de la 

ciutat: MPG 88 (amb especial atenció a Polígon Sud-oest i Gràcia Nord). 

5. Identificació requeriments en implantacions industrials recurrents en el 

proper període. 

 

Desenvolupament del districte d’innovació de l’eix Gran Via - Ripoll (Taulí - 

UAB - Viver empresarial - Fira Sabadell - ESDi - Aeroport).  

1. Identificació de projectes de coneixement (Taulí, UAB, URL, Aeroport) 

2. Desenvolupament pla de transformació física de l’espai del districte 

d’innovació 

3. Vinculació del projecte de relligar el Parc Industrial del Ripoll al districte 

d’innovació i a la ciutat.  

 

Ajuts a la creació i consolidació empresarial de les empreses ubicades als 

centres d’allotjament municipal 

1. Condonació de la quota de lloguer a les empreses de nova creació i en fase 

de consolidació ubicades als centres d’allotjament municipal durant estat 

d’alarma. 

2. Bonificació de la quota de lloguer a les empreses de nova creació i en fase 

de consolidació ubicades als centres d’allotjament municipal durant els 6 

mesos posteriors a l’estat d’alarma. 
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Resum Empresa 

OBJECTIU OPERATIU LÍNIA DE TREBALL  ACTUACIÓ CALENDARI I DURADA  
PRESSUPOST 

APROX. 

Contribuir a la millora de 

la liquiditat empresarial 

per evitar tancament 

d’empreses 

Ajuda a la liquiditat de les 

empreses 

No cobrament de diferents taxes municipals 

directament vinculats amb l’activitat 

econòmica (residus, mercats, encants i 

ocupació via pública per terrasses de bars) 

als establiments afectats pel tancament, 

mentre duri l’estat d’alarma) 

Iniciat. Durant estat 

alarma 

Disminució 

ingressos 

Ampliació de terminis pagament de taxes de 

guals i vehicles i IBI i taxa de residus i 

flexibilització del pagament de tributs 

Iniciat.  
 

Acompanyar als/a les 

autònoms/es i les micro i 

petites empreses  

Difusió i assessorament sobre 

els recursos existents  

Adaptació del circuit d’atenció a les persones 

emprenedores i empreses: nous canals 

d’assessorament en línia (habilitació de 

noves plataformes de comunicació i relació 

amb les persones usuàries) 

Iniciat. Execució 

permanent 
20.000 € 

Càpsules formatives interactives/webinars 
Iniciat. Execució 

permanent 
5.000 €  

Edició guia mesures econòmiques 

actualització diària 

Iniciat. Execució 

permanent fins que en 

desapareguin les 

causes 

10.000€ 
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Suport en increment de la 

competitivitat accedint a 

formació i processos 

d’innovació 

Formació en digitalització (sectorial) i per 

nous canals en línia 

Iniciat. Execució 

permanent 
4.500 €  

Seguiment i atenció a noves demandes 

sorgides de la situació actual en coordinació 

amb els agents econòmics: enquestes 

periòdiques 500 empreses i trucades i 

reunions presencials/virtuals a les empreses) 

Iniciat. Execució 12 

mesos  
35.000€  

 Programa d’acceleració: INNOROCKET 

ACCELERATION LAB  
Curs 2020-2021  20.000 € 

Ajuts a la creació i 

consolidació empresarial de 

les empreses ubicades als 

centres d’allotjament 

municipal 

Condonació de la quota de lloguer a les 

empreses de nova creació i en fase de 

consolidació ubicades als centres 

d’allotjament municipal durant estat 

d’alarma 

Iniciat. Durant estat 

alarma 

Disminució 

ingressos 

Bonificació 50% de la quota de lloguer a les 

empreses de nova creació i en fase de 

consolidació ubicades als centres 

d’allotjament municipal(6 mesos posteriors a 

l’estat d’alarma) 

 6 mesos posteriors a 

l’estat d’alarma 

Disminució 

Ingressos 

Captar nova activitat a la 

ciutat amb atracció de 

nous inversors i millora de 

facilitats a la implantació 

per incrementar el 

nombre d’empreses i 

l’ocupació 

 

Pla de promoció per a l'atracció d'inversió 

industrial 

Iniciat. Execució 12 

mesos 
30.000 € 

Cerca activa de noves 

inversions   

Difusió en canals digitals dels serveis de 

promoció i avantatges de la ubicació al 

municipi  

Curs 20-21 15.000 € 
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Millorar la imatge i la 

competitivitat dels 

polígons d’activitat 

econòmica de la ciutat  

Posada en marxa de les 

mesures de millora de la 

competitivitat dels polígons 

d’activitat econòmica i 

control de l’impacte. 

Treballar amb les diverses operadores de 

telecomunicacions, la cobertura de fibra 

òptica a tots els polígons,  

Tardor 2020 5.000 € 

Execució senyalètica vertical intel·ligent als 

polígons  
Iniciat. En 6 mesos 5.000 € 

Identificació requeriments en implantacions 

industrials recurrents en el proper període 
Curs 20-21 10.000 € 

Impulsar pols generadors 

d’activitat amb el 

desenvolupament de 

projectes estratègics per la 

competitivitat de la ciutat 

que retinguin talent i 

generin més activitat 

econòmica i de 

coneixement 

Desenvolupament del 

districte d’innovació Gran 

Via-Ripoll (Taulí-UAB-Viver 

empresarial-Fira Sabadell-

ESDi URL-ESDi TECNODISSENY 

HUB-Aeroport).- Projecte 

conjunt amb Urbanisme 

Identificació de projectes de coneixement  Tardor 2020 

12.000 €  

    171.500 
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3.3. Comerç 
 

El comerç a Sabadell 

Sabadell compta amb una important oferta comercial amb més de 2.500 comerços, 5 mercats 
municipals amb un total de 113 establiments (parades i locals) ocupats i 8 mercats ambulants 
setmanals. Aquesta oferta comercial es complementa amb l'existència d'establiments de gran 
superfície, alguns dels quals actuen de locomotores comercials i d'importants pols d'atracció 
dins i fora de la ciutat. La ciutat disposa d’establiments singulars (El Corte Inglés i Ikea, com a 
més destacables) amb una notable capacitat d’atracció comercial supramunicipal. El comerç de 
proximitat s’ha desenvolupat en establiments de dimensió moderada i repartits 
territorialment, amb absència de concentracions tipus hipermercats. 

Els 5 mercats municipals tenen una quota del 30% de les compres en alimentació fresca, a 
banda d’una àmplia presència de mercadets repartits per la ciutat, que complementen l’oferta 
d’equipament de la persona i de la llar, fonamentalment, de manera descentralitzada i 
assequible per a moltes llars amb menys recursos. 

Pel que fa a mercats no sedentaris, 6 són de caràcter general (dilluns al Mercat Central, 
dimarts a la Creu Alta, dimecres a Torre-romeu, dijous a Campoamor, dissabte als Merinals i 
diumenge al carrer de Costa i Deu), amb un total de 395 parades ocupades. D’altra banda, els 
diumenges es celebra un mercat de brocanters i col·leccionisme al voltant del Mercat Central, 
amb un total de 46 parades ocupades. Finalment, de dimarts a dissabte es celebra, al voltant 
del Mercat Central, un mercat de pagesos, amb un total de 20 paradistes. 

Amb tot, Sabadell té 11,5 establiments comercials per cada 1.000 habitants (inferior al 13,5 
del conjunt de Catalunya). En els darrers 10 anys hi ha hagut una reducció del nombre 
d’establiments comercials de manera progressiva. 

És evident també la progressiva substitució en la majoria de districtes de comerciants locals 
per comerciants d’altres procedències. 

A Sabadell hi ha 7 associacions de comerciants actives a la ciutat (Comerç Centre, Ca n’Oriac 
Comerç, Comerç Creu, Torre-romeu, Sol i Padrís, Can Llong i Gremi de Floristes), a part del 
gremi de restauradors, que cobreixen la major part dels subcentres existents a la ciutat. 
Aquestes associacions programen activitats al llarg de l’any, bàsicament orientades a 
dinamitzar i a fidelitzar els clients. Només dues associacions compten amb una gerència 
professionalitzada.  
 
El comerç local estaria perdent pes en benefici del comerç forà però poc arrelat a la ciutat i 
poc propici a participar en actuacions comercials col·lectives (cadenes de 
distribució/franquícies). Amb tot, el comerç local té una notable capacitat d’atracció sobre el 
conjunt de la comarca per diferents motius, de treball, d’accés a serveis, de comerç, etc. Així 
mateix, hi ha una Important retenció de compra al comerç del barri, principalment en els 
productes quotidians.  
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Hi ha una bona valoració global del comerç per part dels residents tant del comerç de ciutat 
com del comerç del barri, principalment en temes com horaris comercials, qualitat/amabilitat 
de l’entorn, professionalitat dels comerciants, transport públic, varietat i qualitat de l’oferta 
comercial. 
 
La compra per internet i en línia ofereix algunes possibilitats de cara al futur, tot i que un 60% 
dels comerços no estan digitalitzats 

 

La crisi Covid-19 al comerç 

La crisi de la Covid-19 ha afectat de manera especialment virulenta al sector comercial, tret 
del dedicat a l’alimentació i les farmàcies, atès que el decret de l’estat d’alarma els ha 
mantingut tancats al públic fins fa pocs dies i encara en la fase de desconfinament en què ens 
trobem, amb restriccions d’accés per a la ciutadania als establiments. Especialment 
impactant, perquè encara es mantenen inactius són els mercats no sedentaris. 

S’han pres les mesures tributàries ja comentades sobre el no cobrament de les taxes pels 
serveis no prestats, especialment rellevants en el cas dels mercats no sedentaris i també de 
les parades dels mercats que no són d’alimentació mentre duri l’estat d’alarma o mentre les 
mesures de desconfinament impossibilitin la reobertura dels mercats no sedentaris.  

En el marc del pla estatal de transició cap a una nova normalitat, s’està preparant el procés 
per a la represa de l’activitat, en diferents fases, de manera que, d’acord amb les associacions 
de marxants, es pugui exercir l’activitat. Per a fer-ho possible es planteja la possibilitat 
d’ampliar la superfície destinada als mercats ambulants, de manera que es pugui exercir 
l’activitat tot mantenint les mesures de distanciament social, juntament amb altres mesures 
com la delimitació dels recintes, el control dels accessos, etc. 

Pel que fa als mercats municipals, i atès el seu caràcter de servei essencial per al proveïment 
d’aliments, han estat oberts durant tot el període, llevat de les parades que no són 
d’alimentació (o d’una alguna altra activitat considerada essencial). En total han hagut de 
tancar un total de 12 parades d’activitats diverses (restauració, perruqueries, etc.).  

Les mesures de confinament decretades estan posant al sector comercial en una posició 
complicada, ja que com a conseqüència del tancament durant l’estat d’alarma, la majoria ha 
perdut capacitat de venda i es poden albirar problemes de liquiditat, posant en risc la seva 
pròpia pervivència. 

D’altra banda, les fases de desescalament limitant aforaments així com les distàncies de 
seguretat i mesures higièniques a seguir, afectaran negativament als negocis. 

Un altre element que derivarà de la Covid-19 serà l’impacte social que aquesta pandèmia 
generarà en els hàbits de consum de les persones. En general, i com a conseqüència de la 
davallada econòmica i la consegüent destrucció de llocs de treball, el consum de la ciutadania 
disminuirà. Segurament canviaran els hàbits de consum, davant de les pors als contagis, la qual 
cosa, podria donar lloc a un major increment de les compres fetes des del domicili. En aquest 
escenari també serien fonamentals mesures de reforç de la higiene dels locals des del propi 
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sector i empreses per tal de generar confiança en els clients i recuperar el nivell de confiança 
entre la població. 

 Altre element a tenir en compte, serà la limitació de la realització d’esdeveniments a l’aire 
lliure que aglutinin un volum important de persones, farà disminuir la capacitat d’atracció i 
dinamització dels comerços/restauració. 

Per tot això, es fa necessari implementar una sèrie de mesures específiques que contribueixin 
a recuperar tota l’activitat comercial i de restauració de la ciutat, així com la definició de noves 
polítiques publiques que enforteixin l’activitat comercial de la ciutat, així com la capacitat 
d’adaptació a les condicions adverses i a la nova realitat econòmica que estem vivint.  

En aquest sentit, s’hauran de definir models de col·laboració público-privada que permetin 
accelerar el creixement del sector comercial de la nostra ciutat. 

Així mateix, cal potenciar la competitivitat de l’activitat comercial mitjançant la digitalització 
del sector, la creació de plataformes de distribució compartides pel sector, la sensibilització 
envers les externalitats positives del comerç de proximitat i el reforç de la formació i de 
l’emprenedoria comercial. 

3.3.1. Objectius  

 Reforçar la posició competitiva del sector comercial de proximitat davant dels nous 

reptes provocats per la Covid-19. 

o Fomentant la digitalització dels comerços i la seva presència en plataformes 

de venda digitals 

o Impulsant la creació d’una plataforma comuna de distribució a la ciutat 

 Contribuir, amb mesures de caràcter tributari, a la millora de la liquiditat de les 

empreses del sector que s’han vist directament afectades per les mesures de 

confinament. 

 Evitar la desertització comercial de les zones de la ciutat amb més perill, mitjançant 

la revisió i planificació dels usos dels locals urbans en planta baixa, la intermediació 

amb el sector immobiliari i l’accentuació de polítiques de recolzament a 

l’emprenedoria, des de Treball i Empresa. 

 Conscienciar a la ciutadania de la importància de consumir en el comerç de 

proximitat. 

 Contribuir a la recuperació del sector comercial dels mercats ambulants 
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3.3.2 Propostes 

Foment de la digitalització del comerç de proximitat 

La digitalització és un dels principals reptes del comerç de proximitat. Amb la crisi sanitària 
actual s’ha posat de manifest la mancança existent en aquest àmbit en els nostres comerços.  

Les actuacions concretes en aquest àmbit són: 

1. Oferta de formació en línia específica per al sector comercial, des dels 

serveis de formació i empresa de l’Ajuntament, per ajudar a la 

digitalització de les empreses i la venda en línia.  

2. Millora i difusió entre els comerciants de l’APP Sabadell t’ho porta a casa, 

plataforma elaborada per l’Ajuntament on apareixen tots els 

establiments de la ciutat que donen servei a domicili. 

3. Assessorament per a millorar la presència en xarxes de les empreses, com 

a canal de comunicació permanent i fidelització de la clientela.  

Creació d’una plataforma comuna de distribució a la ciutat 

La venda en línia ha d’anar acompanyada d’un sistema que permeti als comerços i 
establiments de restauració lliurar les comandes als clients de forma ràpida i amb uns costos 
raonables. Per la majoria d’establiments no és una opció rendible fer el repartiment amb els 
seus propis mitjans. El gran repte de la venda en línia dels establiments de proximitat és 
trobar l’eina que els permeti competir amb altres models de negoci. La cooperació esdevé 
fonamental per aconseguir aquesta fita i malgrat l’esforç de les associacions empresarials 
aquesta fita seria difícil d’aconseguir sense un impuls inicial per part de l’administració. Per 
tant, una mesura cabdal és la posada en marxa d’una plataforma logística local en la que 
puguin participar tots els comerços de proximitat de la ciutat, inclosos els establiments de 
restauració i els mercats municipals, que, a més podria representar la creació de llocs de 
treball mitjançant fórmules de treball cooperatiu. 
 
Per tant, en aquest sentit es proposen les següents fases, en col·laboració amb les 
associacions de comerciants i del gremi d’hostaleria, fent efectiu el projecte a tots els 
comerços i establiments de restauració interessats de la ciutat: 

 

1. Estudi de viabilitat per a la implantació i posterior funcionament d’una 

plataforma de distribució d’àmbit local. 

2. Disseny del sistema logístic, informàtic i jurídic de la plataforma 

3. Ajut des dels serveis de treball i empresa per la creació de l’empresa que 

s’encarregaria de la logística, si calgués. 

4. Implementació del projecte 
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Mesures de caràcter tributari per millorar la liquiditat de les empreses del 

sector  

Com ja s’ha avançat a l’apartat dedicat a empresa, s’ha procedit al no cobrament de diferents 
taxes municipals directament vinculats amb l’activitat econòmica (residus, mercats, encants i 
ocupació via pública per terrasses de bars) als establiments afectats pel tancament, mentre 
duri l’estat d’alarma i que han estat principalment del sector del comerç i de la restauració. 

També s’han ampliat els terminis de pagament de taxes de guals i residus i dels impostos de 
vehicles i IBI i a la flexibilització dels pagaments de tots els tributs municipals mitjançant plans 
personalitzats de pagament, amb la possibilitat d’ajornar els pagaments. 

 

Recuperació dels locals comercials buits 

La situació de davallada de l’activitat econòmica per la crisi sanitària accentuarà la 

problemàtica existent dels locals comercials buits a la ciutat, la qual cosa determina que caldrà 

dur a terme noves polítiques de revisió i planificació dels usos dels locals urbans en planta 

baixa, així com adoptar diferents mesures per revertir aquesta situació cercant eines que ens 

permetin recuperar i crear espais comercials, més actius, vius i dinàmiques. Aquestes mesures 

també formen part del pla de treball de l’àmbit d’Urbanisme. 

 

Intermediació amb el sector immobiliari 

Dintre d’aquestes mesures, el Servei de Comerç esta treballant per tal de formalitzant 

diferents convenis de col·laboració amb les immobiliàries de la ciutat per facilitar a nous 

emprenedors i empreses interessades quina disponibilitat de locals hi ha dins de la ciutat. 

 

Campanya de Comunicació d’impuls a la ciutat post-covid 

Per posar en valor el comerç de la ciutat, com ànima de la vida dels municipis, com a ens 
vertebrador de l’economia local, com a creador de riquesa i ocupació i com a font 
d’abastiment de col·lectius amb mobilitat reduïda. També per donar a conèixer a la ciutadania 
l’oferta comercial i de serveis de la ciutat. 

Les actuacions concretes són: 

 Campanya de conscienciació sobre el que implica consumir en els comerços i serveis 

de proximitat. Així mateix potenciar el comerç de productes ecològics i de 

quilòmetre zero.  

 Difusió de l’APP Sabadell t’ho porta a casa.  
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 Edició i repartiment a tota la ciutat d’una guia comercial en paper en diferents 

formats per tal de superar la bretxa digital d’aquells col·lectius que, per diferents 

raons, no poden accedir a la informació en línia. 

 

Accentuació de la contribució a la dinamització comercial de la ciutat 

 

A mesura que les fases de desconfinament ho permetin, l’Ajuntament en col·laboració amb 
les associacions de comerciants i dels mercats promourà activitats en diferents formats 
(tallers, degustacions, temàtiques...), amb l’objectiu de dinamitzar els eixos comercials. 

 
Si les fases de desconfinament a la ciutat ho permeten, la previsió d’activitats que podríem 
dur a terme durant el que queda d’any seria:  

Durant el mes de juliol, participació en la “Nit de compres”, que unirà la ciutat de nord a sud i 
de sud a nord i en què les activitats, ajustades a les noves mesures de distància social, tindran 
com a fil conductor COMPRA A CASA. 

En el mes de setembre, durant la segona quinzena de mes, es duria a terme una “Fira del vi” o 
“Fira de la cervesa”, amb la participació dels diferents restauradors de la ciutat per a que 
puguin donar a conèixer la seva oferta gastronòmica. 

Des de començaments de mes de novembre, s’accentuaran les accions de la campanya de 
Nadal. 

 

Ampliació de l’espai on es desenvolupen els mercats no sedentaris i mesures 

per recuperar la confiança dels clients 

 El pla de desconfinament preveu un menor aforament en els mercats no sedentaris 

per tal de garantir les mesures de distanciament social. Malgrat que en una primera 

fase no podran tornar a l’activitat per la gran quantitat de superfície addicional que 

necessitarien, s’estan estudiant alternatives per incrementar la superfície destinada 

als encants. 

 Increment del control d'aforaments i el respecte de les mesures de distanciament 

social amb personal específic 
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RESUM COMERÇ 

OBJECTIU OPERATIU LÍNIA DE TREBALL ACTUACIÓ 
CALENDARI I 

DURADA 
PRESSUPOST 

APROX. 

 

Reforçar la posició 
competitiva del sector 
comercial de proximitat  

Foment de la 
digitalització del 
comerç de proximitat 

Oferta de formació en línia específica per 
al sector comercial, des dels serveis de 
formació i empresa de l’Ajuntament, per 
ajudar a la digitalització de les empreses 
i la venda en línia.  

Juliol-desembre 4.000 € 
 

Millora i difusió entre els comerciants de 
l’APP Sabadell t’ho porta a casa 

Juliol-desembre 2.400 € * 

Assessorament per a millorar la 
presència en xarxes de les empreses, 
com a canal de comunicació permanent i 
fidelització de la clientela.  

Juny-desembre 4.000 € 
 

Impuls a la creació 
d'una plataforma de 
distribució a la ciutat 

Creació i posada en marxa d’una 
plataforma comuna de distribució a la 
ciutat 

Juny-desembre 40.000 € * 

Contribuir a la millora de la 
liquiditat de les empreses del 
sector que s’han vist 
directament afectades per les 
mesures de confinament 

Mesures tributàries 
respecte taxes 
municipals.  

No cobrament de diferents taxes 
municipals directament vinculades amb 
l’activitat econòmica als establiments 
afectats pel tancament, mentre duri 
l’estat d’alarma, comerç no alimentari, 
serveis i restauració. Ampliació dels 
terminis de pagament de diferents tributs 
municipals i flexibilització del pagament 
de la resta 

Març-desembre 

 Disminució 
ingressos 

 Evitar la desertització 
comercial de les zones de la 
ciutat amb més perill 

Recuperació dels 
locals comercials 
buits 

Revisió i planificació dels usos dels 
locals urbans en planta baixa 

2020-2021 
Cost del personal 
tècnic 
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Intermediació amb el 
sector immobiliari 

Formalització de convenis de 
col·laboració amb les immobiliàries de la 
ciutat  

Maig-desembre 
Cost del personal 
tècnic 

 Accentuació de línies d’emprenedoria en 
el sector comercial. Disseny d'eina per 
informar els emprenedors sobre locals 
buits 

Maig-desembre 8.000 * 

Conscienciar a la ciutadania 
de la importància de consumir 
en el comerç de proximitat 

Campanyes de 
sensibilització i 
d’informació sobre els 
comerços de 
proximitat adreçades 
a la ciutadania 

Campanya de comunicació d’impuls a la 

ciutat post-covid juny-desembre 65.000 * 

Difusió de l’APP Sabadell t’ho porta a 
casa 

Maig-juliol 8.000 * 

Edició i repartiment a tota la ciutat d’una 
guia comercial en paper en diferents 
formats 

Setembre-
octubre 

10.000 

 

Accentuació de la 
contribució a la 
dinamització 
comercial de la ciutat 

Participació en la “Nit de compres”, que 
unirà la ciutat de nord a sud i de sud a 
nord, en què les activitats, ajustades a 
les noves mesures de distància social, 
tindran com a fil conductor COMPRA A 
CASA  

Juny-juliol 8.000 * 

“Fira del vi” o “Fira de la cervesa”, amb la 
participació dels diferents restauradors 
de la ciutat per a que puguin donar a 
conèixer la seva oferta gastronòmica 

Setembre-
octubre 

3.000 ** 

Reforçament de la campanya de Nadal 
Novembre-
desembre 

120.000 * 

Contribuir a la recuperació del 
sector comercial dels mercats 
ambulants  

Ampliació de l’espai 
on es desenvolupen 
els mercats no 
sedentaris i mesures 

Estudi exhaustiu per part dels serveis 
tècnics de comerç i de territori per 
ampliar els espais públics per a 
l'ampliació de la superfície dels encants 

Maig-juny 
Cost del personal 
tècnic  
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per recuperar la 
confiança dels clients. 

Increment del control d'aforaments i el 
respecte de les mesures de 
distanciament social amb personal 
específic 

Juliol-desembre 50.000 
 

TOTAL ACTUACIONS DE COMERÇ SENSE COMPTAR COST PERSONAL TÈCNIC NI 
MESURES DE CARÀCTER TRIBUTARI   322.400 

 

      Les mesures marcades amb * són compartides amb les del sector de restauració. S'han considerat el 80% a comerç i el 20 % a restauració, seguint el criteri de nombre 
d'establiments de cadascun dels sectors 
La mesura marcada amb ** també és compartida, però es considera que el pes, atenent l'àmbit subjectiu del col·lectiu al que s'adreça, es considera al 80 % a restauració 
i el 20 % a comerç 
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3.4. Hosteleria 

3.4.1. Diagnosi del sector 

 
Pel que fa a la ciutat de Sabadell, comptem amb 557 bars i 242 restaurants i establiments de 
menjar. No obstant això, segons les dades publicades per l’Observatori d’Economia Local 
referents al primer trimestre d’enguany, hi ha hagut una important davallada interanual del 
nombre de llocs de treball en el comerç a l’engròs i al detall, amb 1.876 llocs menys, i a 
l’hostaleria 569 llocs menys, entre d’altres.  
 
La crisi Covid-19 a l’hostaleria 

El sector de la hostaleria ha estat un dels més impactats, juntament amb el comerç no 
alimentari, per la crisi sanitària. 
 
Encara que existeix gran incertesa sobre la gravetat de les seves conseqüències, les diferents 
empreses consultores indiquen que la evolució de l’impacte en el sector durant el procés de 
desescalament serà:  
 

 Obertura restringida: fase de recuperació lenta de l’activitat amb l’aixecament 

gradual de las restriccions. 

 Demanda en transició: apertura sense restriccions, però amb una demanda inicial 

limitada per la por al contagi i la disminució del turisme. 

 Canvi estructural: recuperació d’un nivell d’activitat més pròxim al del període 

anterior a la crisis, però amb l’efecte d’una menor demanda i canvi d’hàbits. 

 
Atès que el pla de desconfinament preveu la utilització, en la primera fase, només de les 
terrasses, des de l’Ajuntament s’estan estudiant mesures per tal d’incrementar, sense 
perjudici de les mesures per preservar la salut pública, els espais que es puguin destinar a 
aquesta finalitat, al menys durant el temps que no es pugui tornar als paràmetres de 
normalitat quant a l’aforament permès dins i fora dels locals. 
 
Amb tot, els principals reptes que hauran de fer front els restaurants seran:  
 

 Assegurar que els establiments compleixin les condicions higièniques sanitàries 

establertes per la normativa d’aplicació, amb les adequacions del seus locals i 

terrasses. 

 

 Canvi d’hàbits de consum de la ciutadania, que implicaran uns canvis que 

repercutiran en els negocis de restauració, en el sentit que possiblement es reduiran 
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el nombre de clients que entrin als restaurants, tant per disminució del seu poder 

adquisitiu com per por d’encomanar-se.  

 

 En contrapartida, el serveis a domicili sortiran reforçats d’aquest nou paradigma. 

 

 La digitalització del sector. 

 

3.4.2. Objectius 

 

1. Contribuir a la recuperació de la pèrdua de l’aforament que provoquen les mesures de 

distanciament social mitjançant l’ampliació d’espais públics per a la instal·lació de 

terrasses, sense comprometre les mesures de protecció de la salut pública. 

2. Contribuir, amb mesures de caràcter tributari, a la millora de la liquiditat de les 

empreses del sector.  

3. Contribuir que els establiments de restauració puguin generar confiança entre la 

clientela respecte al compliment de les condicions higièniques i sanitàries establertes 

per la normativa d’aplicació. 

4. Contribuir a una ràpida adaptació del sector a nous canals, com el repartiment a 

domicili: 

5. Fomentant la digitalització dels comerços i la seva presència en plataformes de venda 

digitals 

6. Fomentant la creació d’una plataforma comuna de distribució a la ciutat 

7. Conscienciar a la ciutadania de la importància de consumir en els establiments de 

restauració de la ciutat. 

3.4.3. Propostes 

 
Ampliació d’espais públics per a la instal·lació de terrasses 

S’està portant a terme un estudi exhaustiu per part dels serveis tècnics d’ocupació de via 

pública per ampliar els espais públics per a la instal·lació i ampliació de terrasses amb 

mesures, entre d’altres, d’ocupació temporal i parcial d’espais destinats a hores d’ara al pas i 

estacionament de vehicle 

Mesures relatives a l’ocupació de l’espai públic 
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Facilitar l’ampliació de la superfície ocupada per terrasses per motius relacionats amb les 

recomanacions del Ministeri de Salut en tots els llocs on es garanteixi l’accessibilitat dels 

vianants, la seguretat vial i el descans veïnal. 

Es proposa flexibilitzar els criteris de delimitació dels espais de les terrasses fixats a 
l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics de Sabadell amb la finalitat de 
procurar la recuperació de l’aforament reduït com a conseqüència de les mesures de 
seguretat sanitària, tot limitant aquestes ampliacions en funció de tres criteris fonamentals: 
 

Compatibilitat amb les condicions d’accessibilitat per als vianants 

Les ampliacions hauran de garantir el manteniment de les dimensions mínimes dels espais de 
circulació de vianants a les voreres i la resta d’espais públics per tal de garantir les correctes 
condicions d’accessibilitat i seguretat vial. 
 
En el cas de possibles ampliacions en sentit perpendicular a la façana dels edificis, caldrà 
garantir l’amplada mínima de pas de les voreres indicada a la llei d’accessibilitat. 

Compatibilitat amb les condicions de seguretat vial 

Les ampliacions hauran de garantir les correctes condicions de seguretat vial per a vianants, 
bicicletes i vehicles motoritzats. 
 
En el cas de possibles ampliacions en sentit perpendicular a l’eix dels carrers, aquesta només 
serà possible en carrers de vianants en quin cas caldrà garantir l’amplada mínima establerta a 
la llei d’accessibilitat lliure en el seu eix central; o en carrers que comptin amb franja 
d’aparcament en el costat de la terrassa, en quin cas caldrà garantir les condicions de 
visibilitat i de seguretat per al usuaris de les terrasses i de la circulació del carrer. 
 

Compatibilitat amb les condicions de convivència veïnal i amb l’activitat 

d’establiments adjacents 

Les ampliacions hauran de garantir la seva compatibilitat amb l’accés als edificis, amb el 
desenvolupament de les activitats en locals adjacents i amb el descans veïnal. 
 
En el cas d’ampliacions en sentit longitudinal als carrers, es podran autoritzar ampliacions de 
terrasses que excedeixin l’amplada de la façana dels establiments de restauració i assimilats, 
sempre i quan es compleixin els següents requisits: 
 

 No es limitin o es comprometin les condicions d’accés a les comunitats de 

propietaris. En aquest sentit, els límits de les ampliacions de terrasses hauran de 

garantir l’entrada a les escales de veïns de manera que davant no es podran instal·lar 

taules i cadires preservant una franja perpendicular de 1,50 m d’amplada davant de 

la seva porta lliure d’obstacles fins a la calçada. 
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 No es limitin o comprometin les condicions d’accés als locals o activitats en 

funcionament adjacents. En aquest sentit, la possible ampliació de la terrassa es 

podrà desenvolupar en front a locals ocupats que no desenvolupin activitats de 

restauració, i en qualsevol cas, els límits de les ampliacions hauran de garantir 

l’entrada als establiments adjacents de manera que, davant els mateixos no es 

podran instal·lar taules i cadires preservant una franja perpendicular de 1,50 m 

d’amplada davant del seu accés lliure d’obstacles fins la calçada. 

 No s’agreugin les condicions d’incidència sobre residents. En aquest sentit, les 

ampliacions vindran limitades a un aforament màxim que no podrà ultrapassar el de 

la delimitació inicial abans de l’ampliació de les mesures de distanciament. 

 En cas que es derivin molèsties greus pel trànsit de vianants, es produeixin queixes o 

reclamacions, degudament acreditades o denúncies de la Policia local per molèsties 

de soroll o pertorbació del descans veïnal o d’altres motius justificats de consideració 

municipal, es podrà procedir a la retirada immediata de l’autorització de l’ampliació 

i, fins i tot, de la llicència d’ocupació. 

 
 

Mesures de caràcter tributari per millorar la liquiditat de les empreses del sector 

 

Com ja s’ha avançat a l’apartat dedicat a empresa i a comerç, s’ha procedit al no cobrament 

de diferents taxes municipals directament vinculades amb l’activitat econòmica als 

establiments afectats pel tancament obligatori. Són especialment rellevants, en l’àmbit en què 

ens trobem, les que afecten l’ocupació de la via pública amb terrasses. 

A banda de les mesures generals a l’àmbit tributari esmentades en apartats anteriors pel que 

fa a ampliació dels terminis de pagament de determinats tributs i de la flexibilització dels 

pagaments de tots els tributs municipals mitjançant plans personalitzats de pagament, amb la 

possibilitat d’ajornar els pagaments, en l’àmbit de la restauració també es preveu 

l’ajornament en la liquidació de la taxa de terrasses. Així mateix, s'estan valorant ajustos en el 

càlcul de la taxa per obtenir reduccions a l'import a abonar. Es treballarà per arribar a una 

reducció de fins al 75%, atenent les limitacions d’aforament i de distanciament social 

decretades. 

Foment de la digitalització dels establiments de restauració 

La digitalització és un element que pot contribuir a la reinvenció del sector de la restauració 

amb aquest nou escenari que es planteja. Canals alternatius que fins a la data no formaven 

part del model de negoci de moltes empreses del sector poden esdevenir un element 

addicional per completar el volum de negoci i, si és possible, inclús per ampliar-lo. En aquest 

sentit, es proposen les mateixes actuacions que les esmentades a l’apartat de comerç, però 

tenint en compte les especificitats del sector de restauració, allà on sigui necessari. Així 

mateix, l’existència en el mercat de solucions informàtiques que poden ajudar a contribuir a 
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generar confiança entre la clientela sobre les mesures d’higiene implantades pels establiments 

de restauració pot ser un aliat imprescindible per a la recuperació de la normalitat i evitar pors 

que impedeixin la tornada de la clientela als establiments.  

Les actuacions concretes en aquest àmbit són: 

1. Oferta de formació en línia específica per al sector de la 

restauració, des dels serveis de formació i empresa de 

l’Ajuntament, per ajudar a la digitalització de les empreses i la 

reserva i venda de menjar preparat en línia.  

2. Millora i difusió entre els restauradors de l’APP Sabadell t’ho porta 

a casa, plataforma on apareixen tots establiments de la ciutat que 

donen servei a domicili. 

3. Assessorament per a millorar la presència en xarxes de les 

empreses, com a canal de comunicació permanent i fidelització de 

la clientela.  

4. Assessorament i recolzament inicial en la implementació de 

mesures que contribueixin a generar confiança al retorn de la 

clientela. 

Creació d’una plataforma comuna de distribució a la ciutat 

Com ja s’ha dit a l’apartat destinat a comerç, la venda en línia ha d’anar acompanyada d’un 

sistema que permeti als comerços i els establiments de restauració lliurar les comandes als 

clients de forma ràpida i amb uns costos raonables. Per a la majoria d’establiments no és una 

opció rendible fer el repartiment amb els seus propis mitjans. El gran repte de la venda en 

línia dels establiments de proximitat és trobar l’eina que els permeti competir amb altres 

models de negoci. La cooperació esdevé fonamental per aconseguir aquesta fita i, malgrat 

l’esforç de les associacions empresarials, aquesta fita seria difícil d’aconseguir sense un impuls 

inicial per part de l’administració. Per tant, una mesura cabdal és la posada en marxa d’una 

plataforma logística local en què puguin participar tots els comerços de proximitat de la ciutat, 

inclosos els establiments de restauració i els mercats municipals. A més, aquesta plataforma 

podria representar la creació de llocs de treball mitjançant fórmules de treball cooperatiu. 

Campanyes de conscienciació sobre el que implica consumir als establiments 

de restauració. 

Per posar en valor l’activitat de bars i restaurants, com ànima de la vida dels municipis, com a 

ens vertebrador de l’economia local i com a creador de riquesa i ocupació. També per donar a 

conèixer a la ciutadania l’oferta del sector de restauració. 

Les actuacions concretes són: 

 Campanya de conscienciació sobre el que implica consumir en els restaurants i bars 

de la ciutat.  



 
 
 

 

116 

 Difusió de l’APP Sabadell t’ho porta a casa.  

 Elaboració d’un plànol temàtic a on s’incorporin diferents establiments de 

restauració ordenats per tipologia i barris, prioritzant els que estan associats. 
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Resum Hostaleria 

OBJECTIU OPERATIU LÍNIA DE TREBALL ACTUACIÓ 
CALENDARI 
I DURADA 

PRESSUPOST 
APROX. 

Contribuir a la 
recuperació de la pèrdua 
de l’aforament que 
provoquen les mesures 
de distanciament social 

Ampliació d’espais públics per a la instal·lació de 
terrasses 

Estudi d’ocupació de via pública per ampliar els 
espais públics per a la instal·lació i ampliació de 
terrasses 

Maig-
desembre 
2020 

Cost del 
personal tècnic 

Contribuir a la millora de 
la liquiditat de les 
empreses del sector que 
s’han vist directament 
afectades per les 
mesures de confinament 

Mesures tributàries respecte taxes municipals. 

No cobrament de diferents taxes municipals 
directament vinculades amb l’activitat econòmica als 
establiments afectats pel tancament, mentre duri 
l’estat d’alarma -comerç no alimentari, serveis i 
restauració-. Ampliació dels terminis de pagament de 
diferents tributs municipals i flexibilització del 
pagament de la resta 

Març-
desembre 

  

Ajornament en la liquidació de la taxa de terrasses, 
així com la modificació de l’ordenança fiscal per 
incloure reduccions a les terrasses 

Maig-abril 
2021 

  

Contribuir a generar 
confiança entre la 
clientela respecte al 
compliment de les 
condicions higièniques i 
sanitàries  

Foment de la digitalització dels establiments de 
restauració 

Assessorament i recolzament inicial en la 
implementació de mesures que contribueixin a 
generar confiança al retorn de la clientela. 

Juny-
desembre 

15.000 

Contribuir a una ràpida 
adaptació del sector a 
nous canals, com el 

Oferta de formació en línia específica per al sector de 
la restauració 

Juliol-
desembre 

1.000 
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repartiment a domicili 
Millora i difusió entre els restauradors de l’APP 
Sabadell t’ho porta a casa 

Juliol-
desembre 

600* 

Assessorament per a millorar la presència en xarxes 
de les empreses, com a canal de comunicació 
permanent i fidelització de la clientela 

Juny-
desembre 

1.000 

Impuls a la creació d'una plataforma de 
distribució a la ciutat 

Creació i posada en marxa d’una plataforma comuna 
de distribució a la ciutat 

Juny-
desembre 

10.000 

Conscienciar a la 
ciutadania de la 
importància de consumir 
en els establiments de 
restauració de la ciutat 

Campanyes de sensibilització i d’informació 
sobre els establiments de restauració adreçades 
a la ciutadania 

Campanya de conscienciació sobre el que implica 

consumir en els restaurants i bars de la ciutat 
Juny-
desembre 

12.000* 

Difusió de l’APP Sabadell t’ho porta a casa Maig-Juliol 2.000* 

Elaboració d’un plànol temàtic  Maig-Juny 2.000 

Accentuació de la contribució a la dinamització 
comercial de la ciutat 

“Fira del vi” o “Fira de la cervesa”, amb la participació 
dels diferents restauradors de la ciutat perquè puguin 
donar a conèixer la seva oferta gastronòmica 

Setembre-
Octubre 

12.000** 

Reforçament de la campanya de Nadal 
Novembre-
Desembre 

30.000* 

TOTAL ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ SENSE COMPTAR COST PERSONAL TÈCNIC NI MESURES DE CARÀCTER 
TRIBUTARI   85.600 

 

Les mesures marcades amb * son compartides amb les del sector de comerç. S'han considerat el 80% a comerç i el 20 % a restauració, seguint el criteri de nombre d'establiments de cadascun dels sectors 

La mesura marcada amb ** també és compartida, però es considera que el pes, atenent a l'àmbit subjectiu del col·lectiu al que s'adreça, es considera al 80 % a restauració i el 20 % a comerç 
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3.5. Turisme  

3.5.1. Diagnosi del sector 

Sabadell disposa de més de 1.200 places d’allotjament turístic, les quals representen el 21% 
de l’oferta d’allotjament total del Vallès Occidental. El 95% d’aquesta oferta correspon a 
places hoteleres distribuïdes en 9 establiments hotelers entre hotels i fondes i pensions. La 
major part de les places es corresponen a establiments amb 4* (2 establiments) i 3* (3 
establiments). 

 
A banda del sector d’hostaleria i el comercial, que reforcen els recursos turístics des de la 
vessant privada, hi ha diferents elements d’interès turístic o que representen punts d’atracció 
turística. En concret:  

 

 El patrimoni industrial i modernista 

 Museus 

 Observatori Astronòmic de Sabadell 

 Teatres 

 Òpera i Orquestra Simfònica 

 Instal·lacions esportives (Pista Coberta d’Atletisme, Club Natació, Cercle Sabadellès, 

Camp de la Nova Creu Alta, Club de tenis, diferents pavellons esportius, Bassa, etc.) 

 Parc Fluvial de Ripoll 

 Parcs urbans de grans dimensions 

 Infraestructura per al turisme de negocis, com ara la Fira Sabadell 

 
La seva proximitat a Barcelona i l’oferta hotelera, cultural, de restauració comercial i de 
serveis, juntament amb les bones comunicacions per tren i carretera, permeten una certa 
activitat turística a la ciutat, especialment ben situada en turisme de negocis i esportiu. 

 
La crisi Covid-19 al sector turístic 

 
Pel que fa al sector hoteler, les mesures de confinament decretades amb la declaració de 
l’estat d’alarma han suposat la seva paralització. 

 
El coronavirus ha implicat un abans i un després en l’economia global a curt, mitjà i llarg 

termini. Segons diferents estudis publicats recentment, el turisme serà un dels sectors que 

trigarà més a recuperar-se i, els més optimistes, parlen que a l’estiu hi podria haver alguns 

moviments. 
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El tancament dels establiments i la manca d’activitat a causa de l’emergència sanitària 

generada per la Covid-19 està generant un impacte econòmic molt negatiu al sector turístic.  

Consultores especialitzades en el turisme de reunions estimen que la recuperació dels 

viatges corporatius i esdeveniments ajornats no tindrà lloc fins al mes de novembre, 

quan sembla que els viatges internacionals es normalitzarien. 

La pandèmia del coronavirus Covid-19 i els seus efectes en l’economia, i en concret en 
el sector turístic, comporta una crisi de model sense precedents. Cal fer front a un nou 
escenari, totalment incert, tant en el temps de recuperació sanitària i econòmica com 
en les influències que aquest fet pugui tenir en el comportament a partir d’ara dels dos 
àmbits que fins ara potenciaven el turisme a Sabadell, el de negocis i l’esportiu.  

3.5.2 Objectius 

 Posicionar la Destinació Sabadell vinculant-la amb les avantatges competitives 

respecte a d’altres destinacions: proximitat a Barcelona, forta activitat empresarial, 

turisme de negoci, entorn natural, bones comunicacions, important oferta cultural, -

inclosa l’òpera-, esportiva, comercial i gastronòmica.  

 Fomentar la cooperació público-privada per posar en marxa projectes que ajudin a 

millorar l’atracció turística de la ciutat. 

3.5.3 Propostes 

Les línies d’actuació i les accions concretes a desenvolupar són les següents: 

Edició i elaboració de materials turístics per donar a conèixer l’oferta de la 
ciutat als visitants. 

a) Confeccionar i editar mapes turístics de ciutat 
b) Confeccionar i editar plànols temàtics per donar a conèixer els 

diferents potencials de la ciutat (gastronòmic, de natura...) 

Creació de continguts turístics 

a) Crear rutes i visites guiades per la ciutat, complementant i ampliant les 
que actualment fa la Regidoria de Cultura 

b) Crear rutes pel rodal del riu Ripoll i el Parc Agrari que combinin la 
natura i el patrimoni. Programar una ruta cada 15 dies en cap de 
setmana. 

Millora dels canals d’informació municipals i de la seva difusió:  

a) Pàgina web i xarxes 
b) Calendarització i difusió de tots els actes culturals de la ciutat 
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c) Difusió dels esdeveniments de ciutat més singulars i de qualitat, per 
captar públic forà i donar a conèixer la ciutat des d’un punt de vista 
turístic i dinamitzar l’oferta comercial i de restauració 

Impuls a la creació de sinergies entre el sector privat i el públic 

a) Impuls a la col·laboració entre el sector hoteler i les grans àrees 
comercials de proximitat de la ciutat. 
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Resum Turisme 

OBJECTIU OPERATIU LINIA DE TREBALL ACTUACIÓ 
CALENDARI 
I DURADA 

PRESSUPOST 
APROX. 

 

Edició i elaboració de 
materials turístics  

Confeccionar i editar mapes turístics de la ciutat Juny 8.500 

Crear uns plànols temàtics per donar a conèixer els diferents 
potencials de la ciutat (gastronòmic, de natura...) 

Juny-
desembre 

4.000 

Creació de continguts 
turístics 

Crear rutes i visites guiades per la ciutat, complementant i 
ampliant les que actualment es realitzen a través del Servei 
de Cultura 

Juny 5.500 

Crear unes rutes pel Rodal del riu Ripoll i el Parc Agrari que 
combinin la natura i el patrimoni. Programar una ruta cada 
15 dies en cap de setmana. 

Juliol 2.500 

Millora dels canals 
d’informació municipals i 
de la seva difusió 

Millora de pàgina web i posicionament en xarxes Juny 8.000 

Calendarització i difusió de tots els actes culturals de la 
ciutat 

Permanent 
Cost personal 
tècnic 

Difusió dels esdeveniments de ciutat més singulars i de 
qualitat 

Permanent 
Cost personal 
tècnic 

 Impuls a la creació de sinergies entre el sector hoteler i les 
grans àrees comercials de proximitat de la ciutat 

Juny-
Desembre 

Cost personal 
tècnic 

TOTAL ACTUACIONS DE TURISME SENSE 
COMPTAR COST PERSONAL TÈCNIC      28.500 
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4. El territori, l’espai públic i la mobilitat 
 

L’epidèmia de la Covid-19 no ha afectat directament de forma immediata al territori com sí 

que ho ha fet en àmbits com el sanitari, l’econòmic, el cultural, entre molts altres. Més aviat 

es podria dir que en termes pràctics i en un curt termini ha significat, per a la gran majoria de 

la població, la no utilització de l’espai públic. Ara bé, si això ha estat així en la primera fase de 

la crisi de la Covid, en la fase propera de desconfinament, l’espai públic i la seva utilització 

prenen un paper primordial. 

En primer lloc, per les mesures de distància física que hi ha d’haver entre la població per evitar 

els contagis de la malaltia. Això farà que calgui repensar l’ús dels carrers i de les voreres per 

afavorir el pas amb les degudes mesures sanitàries. Al mateix temps, aquest distanciament 

comporta també canvis en els mitjans de transport. El transport públic, amb uns nivells 

d’ocupació significats potser són un instrument a revisar en l’actualitat, i l’alternativa hauria 

de permetre que modes més sostenibles guanyin quota. Aquest àmbit requerirà especial 

atenció en el procés de desconfinament. Aquest document recull també un seguit de mesures 

d’alleujament econòmic en la utilització de l’espai públic per part del sector comercial i de 

l’hostaleria. 

On sí que es pot constatar de forma immediata una conseqüència molt directa de l’actual crisi 

és en el descens sobtat i molt important de l’activitat constructora a la ciutat a partir de la 

forta davallada del nombre de llicències urbanístiques presentades en el decurs dels darreres 

dos mesos que es situa en el 40% de les llicències presentades en el mateix període de l’any 

passat, i que caldrà observar quin comportament presenta en els propers mesos coincidint 

amb els processos de desconfinament i d’establiment gradual d’una nova “normalitat”. 

Tampoc l’urbanisme ha estat afectat directament per la pandèmia, però probablement pot ser 

un bon instrument per ajudar en la sortida de la impactant crisi econòmica que ha comportat 

la Covid. Però sens dubte, comportarà a mitjà i llarg termini canvis molt importants en les 

formes de viure i utilitzar les ciutats, alguns en forma d’impulsar o accelerar processos que ja 

es venien albirant des de fa un cert temps, i altres més sobtats, amb un abast i unes 

característiques que a hores d’ara es fa difícil encara de poder calibrar. 

Alguns paradigmes fins ara molt assumits en el doctrinari urbanístic sobre el futur de les 

ciutats, com per exemple la necessària preeminència del model de la ciutat compacta sobre el 

de les formes de la ciutat difusa, sembla que es poden veure si més no enfrontats a una 

revisió crítica, o un cert replantejament.  

De la mateixa forma, els plantejaments i models al voltant del transport públic es veuen 

també alterats substancialment a partir de la crisi sanitària viscuda.  

L’impuls del teletreball, la reflexió al voltant de la necessitat de repensar l’actual model 

industrial que en bona part ha externalitzat la producció cap a tercers països, la necessitat de 

posar en un lloc encara més preeminent la qualitat ambiental i la salubritat de les ciutats, o la 

revisió crítica sobre els actuals models tipològics de l’habitatge; son també aspectes molt 
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substancials que se’ns dubte comportaran nous enfocaments i canvis molt substancials a mitjà 

i llarg termini. 

Mesures per compatibilitzar usos a la ciutat, iniciatives per promoure sol per activitats 

estratègiques o transformacions de diferent àmbits de la ciutat, sense oblidar la millora de la 

gestió administrativa de tot el conjunt, són elements que poden ser d’enorme utilitat per 

afrontar en millors condicions la sortida de la crisi provocada pel coronavirus. 

Les propostes en aquests àmbits es recullen a continuació. 

4.1. Objectius 
Els objectius essencials d’aquest àmbit són: 

 Flexibilitzar els usos permesos per tal de potenciar l’activitat econòmica, 

especialment en els polígons d’activitat econòmica. 

 Analitzar i proposar la transformació urbanística d’àmbits de ciutat amb capacitat de 

generar activitat econòmica i creació de llocs de treball. 

 Estudiar mesures per agilitar i simplificar la tramitació de les llicències urbanístiques i 

facilitar el seu procés de sol·licitud i de resolució. 

 Mobilització del sòl de titularitat municipal per fomentar la implantació de noves 

activitats productives  

 Implementar noves pautes de mobilitat sostenible a partir dels requeriments de 

salubritat i salut en quant a l’ocupació de l’espai i la qualitat de l’aire. 

 Impuls i reorientació de la planificació i execució de les polítiques de gestió i 

tractament de residus 

 

4.2. Propostes 

Revisió i adequació de les determinacions del planejament urbanístic i de les 

ordenances municipals. 

El planejament urbanístic i les ordenances reguladores en relació amb els usos i les activitats 

vigents actualment responen a uns processos de formulació i tramitació que han anat 

evolucionant al llarg del temps en funció de les diferents prioritats i preocupacions que s’han 

anat configurant al llarg del temps. 

La nova realitat sorgida a partir de la crisi sanitària produïda per l’epidèmia de la Covid-19 i els nous 

escenaris que es configuren a partir d’aquesta, que fonamentalment es poden caracteritzar al voltant 

dels següents paràmetres generals: 

 Forta aturada de l’activitat econòmica i generació d’un escenari de greu crisi 

econòmica amb un gravíssim deteriorament de l’ocupació. 
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 Canvis molt importants, de caràcter estructural en les formes i les pautes de 

funcionament de la mobilitat i de la gestió de l’espai públic. 

 Re localització de l’activitat productiva. 

 Priorització de les accions de millora de la qualitat ambiental de les ciutats. 

 

Aquests nous vectors que apareixen, i que orientaran a partir d’ara bona part de les accions i 

polítiques de gestió urbana de les ciutats, comporten una nova realitat i unes necessitats de 

regulació més ajustada que permeti donar resposta al nou marc creat a partir d’aquesta crisi 

sanitària. 

L’abordatge i resposta de les necessitats creades a partir d’aquesta nova situació creada, i 

especialment en relació amb els quatre paràmetres descrits, obliga a un replantejament i a 

una adequació i millora de l’actual marc normatiu que permeti assolir una adequada 

transformació cap a la nova realitat. 

Per tant, caldrà procedir a una revisió i a una actualització i millora de la regulació urbanístics i 

tècnica en relació amb els usos, les activitats i la implantació de noves activitats. 

Els camps principals de treball en relació amb aquesta necessitat es concreten en les següents 

accions concretes: 

 Revisió de l’actual regulació dels usos urbanístics relacionats amb l’activitat econòmica 

(industria, comerç, restauració, terciari/oficines...) adaptant-la als requeriments 

funcionals i tecnològics actuals i optimitzant també la seva relació amb la resta d’usos 

que es desenvolupen ala ciutat. Revisió del règim d’usos del Pla General d’Ordenació 

Urbana de Sabadell. 

 Millora de la qualitat de les infraestructures i de la urbanització dels sectors d’activitat 

productiva de la ciutat.  

 Completar les obres de reurbanització de Can Roqueta. 

 Reurbaniztar el Polígon Sud-Oest. 

 Implantar fibra òptica al sector industrial del riu Ripoll. 

 

 Implementació de criteris de flexibilitat i de barreja d’usos i activitats que permetin 

facilitar la implantació de noves activitats econòmiques i assolir una major barreja i 

diversitat d’usos. 

 Revisió de la regulació de les condicions tècniques d’implantació dels usos per tal 

d’assolir una major agilitat i flexibilitat tot garantint la protecció dels vectors ambientals 

i de convivència amb altres activitats. 

 Optimització de les capacitats i condicions d’implantació de noves activitats productives 

en els sectors d’activitat econòmica de la ciutat (Sant Pau de Riu-sec, Polígon Sud-Oest, 

Can Roqueta). 
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 Desenvolupament i potenciació de la implantació d’activitat econòmica diversificada i 

amb especial component tecnològica en els teixits industrials més imbricats amb els 

residencials de manera que esdevinguin veritables districtes tecnològics (teixits 

industrials de Gràcia i Can Feu). 

 Transformació i desenvolupament del sector industrial del Ripoll com a un gran centre 

d’activitat productiva de gran escala territorial que permeti conjugar el caràcter 

industrial del seu origen amb els valors ambientals i paisatgístics i la seva localització 

estratègica en relació amb la ciutat i la regió metropolitana, amb l’objectiu de convertir-

lo en un pol d’activitat diversificada i tecnològica. 

Formulació del nou planejament urbanístic, estratègic i sectorial que ha de 

permetre desenvolupar les línies de transformació futura i d’impuls de la 

ciutat. 

L’estat d’alarma ha afectat el programa del Servei amb la interrupció de la tramitació de les 

figures de planejament i dels instruments de gestió, també en l’entrega de documents 

(certificats urbanístics), però no ha afectat substancialment als treballs del Servei en general.  

 Modificació del Pla General (MPG) i Text Refós del PGMOS. Procés de digitalització al 

web municipal. El procés de digitalització es bàsic per facilitat telemàticament l’accés a 

tota la informació urbanística als ciutadans en la línia de les necessitats que planteja la 

crisi.  

 MPG Balcó del Ripoll. Proposta de permeabilització del teixit urbà d’aquest sector, 

actualment en regressió, a l’entorn del c. de Covadonga i de la Universitat, que proposa 

nous usos i activitats complementaris a aquesta, nous instruments de gestió per 

l’obtenció dels sistemes, la recuperació d’elements patrimonials i un nou esquema de 

mobilitat. 

 La MPG de regulació dels usos de les plantes baixes. Que afavorirà l’activitat comercial i 

dotacional de la ciutat 

 La MPG de regulació dels usos recreatius que cerca mantenir el model de proximitat 

d’aquestes activitats i minimitzar els efectes de contaminació acústica que produeixen. 

 El Planejament d’iniciativa privada. Actualment s’estan tramitant quatre figures de 

planejament privat: la MPG del c. de Sant Pau (escola Martí i Pol), el PMU del Vapor 

Casanovas, el PMU de la plaça del Mestre i la MPG de la fàbrica Camps Germans. Amb 

tota probabilitat la tramitació de figures de planejament privat decaurà en els pròxims 

anys això produirà la necessitat d’establir ponts de col·laboració amb la mateixa i una 

major incidència de la promoció pública 

 PMU la Roureda. Destinat a la construcció d’habitatge per la gent gran dins d’una 

operació de calat més gran d’habitatge protegit i d’equipaments 

 Altres figures de planejament: MPP Sant Pau de Riu-sec, PE de canvi d’ús de diferents 

equipaments municipals, re localització del parc de bombers. 
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Tots aquests treballs van en la línia de defensa del medi ambient, la sostenibilitat, l’equitat, la 

defensa del patrimoni, una mobilitat a favor de la reducció de l’espai pel cotxe i a favor de 

crear nous espais pel ciutadà. La crisi del coronavirus ens hauria de fer reflexionar sobre el poc 

adequat d’empènyer en sentit contrari 

En aquest escenari notarem la inacció de la iniciativa privada en especial pel que fa a la 

promoció d’habitatge, tot i que és possible que, si l’ordre mundial canvia mínimament, la 

dependència de la producció asiàtica i dels Estats Units disminueixi i surtin iniciatives de 

producció del sector primari i també industrial que amb ajuts de reformes estructurals, 

recuperi la producció en els sectors sanitari, social i educatiu. 

En aquest hipotètic escenari, la planificació de la ciutat pot oferir alguns escenaris: 

 

Les noves activitats i els sectors d’activitat econòmica 

Caldria pensar en nous models de transformació d’ús dels grans continents industrials de la 

ciutat. Fins ara aquestes transformacions han apostat per l’habitatge i la cessió de sistemes. 

Potser cal pensar en models mixtes de producció-dotació-espai públic. Coneixem quines àrees 

necessiten canvi d`ús i la situació de buidat de les antigues fàbriques. Són continents 

immillorables per l’establiment de noves activitats. Aquesta transformació es capaç de crear 

nous recorreguts de qualitat urbana. I al mateix temps conservar el patrimoni industrial de la 

ciutat. 

Un d’aquests àmbits és el Ripoll, un parc fluvial amb activitat industrial històrica i en gran part 

buida, on la producció pot aprofitar les condicions de paisatge que s’hi creen. En aquest 

sentit, pocs àmbits a Catalunya ofereixen un context tan singular. 

Un altre són els sectors industrials dels barris de Can Feu, Gràcia i Hostafrancs, amb més d’un 

30% de naus buides. Indústria barrejada amb habitatge, on aquest pot coexistir amb un nou 

model d’activitat econòmica. 

L’instrument adequat per crear aquesta nova visió de Sabadell seria mitjançant la formulació 

d’un Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM). Però també hi poden contribuir el 

PUAEC o les MPG iniciades sobre la regulació de l’ús d’habitatge en PB, a favor de no 

desplaçar l’activitat dels locals, o la regulació de les activitats recreatives, projectes ja en 

marxa. 

Reorganització i simplificació administrativa dels processos de les llicències 

urbanístiques i autoritzacions. 

 

Mesures de simplificació/agilització: 

Reajustament de supòsits de llicencies d’obres menors cap a comunicacions.  

 Instal·lació d’ascensors que no siguin en elements comuns ni afectin paràmetres 

urbanístics. (Ara mateix els d’unifamiliars són menors. Amb aquesta definició 
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permetríem també instal·lar-los en edificis d’altres usos i només els ascensors en 

edificis plurifamiliars serien obres majors.) 

 Les construccions auxiliars de la construcció i les casetes provisionals d’obres. 

 Grues torre. (Atès que no afecta paràmetres urbanístics. Caldria que disposin 

d’autorització d’AESA prèviament i el control que es fa és documental.) 

 Intervencions en façana fins a PB+1 que no siguin edificis protegits, tant si alteren 

com no la configuració arquitectònica (que es pugui fer una modificació d’obertures 

en façana, per exemple per obrir una porta de garatge o ampliar finestres). 

 Construcció de rampa a l’exterior per millora de l’accessibilitat en edificis 

plurifamiliars (entesa no com a obra puntual d’urbanització. Prèviament caldria 

disposar d’informe favorable d’Obres Públiques). 

 

Reajustament d’alguns supòsits d’obra major cap a obres menors. 

 Ampliacions de superfície de fins a 25 m2 en ús residencial. 

 

Mesures organitzatives: 

Millor assessorament en les consultes externes dels tècnics sobre avantprojectes o 
resolució de deficiències, amb els tècnics municipals. 

 Creació d’un servei d’assessorament i acompanyament tècnic i administratiu a la 

ciutadania, emprenedors i tècnics, en relació amb la presentació, tramitació i 

elaboració dels projectes i les sol·licituds de llicencies i autoritzacions.  

 Creació d’una taula tècnica de seguiment i de definició de criteris interpretatius, 

integrada pels col·legis professionals, agrupacions de promotors i constructors i 

l’Ajuntament, amb la finalitat de fer un seguiment de les mesures i els processos d 

tramitació de llicències i del contingut i l’aplicació de la normativa. 

 

Reducció de terminis de tramitació. 

 Un cop s’ha aconseguit reduir els terminis aproximadament a 1 mes per a les 

llicències d’obres majors, cal mantenir aquest termini màxim de primer informe amb 

prioritat (cal informar els projectes a mesura que es presenten per registre). 

 

Mobilització del sòl de titularitat municipal per fomentar la implantació de 

noves activitats productives. 
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Es preveu dur a terme la gestió del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge en la seva vessant 

de sòl d’ús industrial i productiu, amb una especial orientació cap als objectius d’atracció de 

noves empreses i de dinamització de l’activitat productiva d’alt valor afegit. 

En aquest sentit, es planteja promoure la relocalització de nova activitat industrial mitjançant 

la mobilització del sòl industrial de titularitat municipal, mitjançant l’alienació d’aquests sols 

traient a concurs l’adjudicació de les parcel·les que l’Ajuntament te al polígon de Sant Pau de 

Riu-sec, de forma que en els plecs de condicions es valori de forma prioritària la implantació 

de noves empreses amb una major aportació de valor afegit en termes de creació d’ocupació 

i/o especial significació en innovació i noves tecnologies. 

El conjunt de sòls municipals destinats a la implantació de nova activitat econòmica dins del 

sector de Sant Pau de Riu-sec comprèn dues peces situades a ambdós costats de l’autopista C-

58, un amb qualificació industrial i l’altre amb qualificació d’usos terciaris, amb una superfície 

total de sòl net de: 43.128 m2, amb un potencial per a la implantació per a unes 35 noves 

empreses o activitats.  

Aquesta actuació és sinèrgica respecte a les de les polítiques d’habitatge, atès que els 

recursos que s’obtinguin de l’adjudicació d’aquests sòls, d’acord amb allò que estableix la 

vigent legislació, aniran aplicats a reforçar les polítiques públiques municipals d’Habitatge, i 

particularment en relació amb les mesures plantejades per tal d’afavorir la sortida a la crisi 

social i econòmica generada per l’epidèmia del Covid-19. 

 

Impuls i reorientació de la planificació i execució de les polítiques de mobilitat 

 

Accions immediates per a la millora de la seguretat sanitària a la via pública i el 
foment d’una mobilitat sostenible i autònoma  

 

El procés de desconfinament o aixecament progressiu de les limitacions a la mobilitat de les 

persones comporta la necessitat immediata de preveure actuacions a curt i a mitjà termini per 

tal de poder adaptar els espais urbans existents en funció de les necessitats de major 

distanciament entre els vianants, i també en la utilització del transport públic. 

Es planteja el disseny d’una xarxa d’eixos i espais urbans sobre els quals s’implementaran 

mesures de gestió de la mobilitat que permetin prioritzar la circulació segura de vianants i de 

bicicletes tot garantint la pacificació del trànsit rodat i el manteniment de les distancies de 

seguretat. 

Aquest procés d’implantació serà gradual i paral·lel a les fases d’aixecament progressiu de les 

restriccions del moviment de les persones.  

 

Planificació integrada i impuls de les noves polítiques de Mobilitat, transició 
energètica i qualitat urbana per tal de transformar la ciutat 
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La crisi sanitària generada per la pandèmia de la Covid-19 ha introduït nous paràmetres en la 

forma d’utilitzar els espais urbans i de com moure-s’hi i a través del territori. 

La necessitat d’incorporar mesures de distanciament entre les persones, tant a l’interior dels 

espais edificats com a l’espai exterior, així com en els sistemes de transport col·lectiu, 

comporta la necessitat de repensar a fons les formes fins ara reconegudes en relació amb 

l’habitat urbà. 

Al mateix temps, les estimacions previstes en alguns estudis, que associen la major prevalença 

de la transmissió de la pandèmia a factors de major contaminació atmosfèrica, com també, la 

forma tan radical amb la qual s’ha pogut constatar la millora radical de la qualitat ambiental 

de les ciutats i els entorns naturals al llarg del període de confinament, i l’experiència viscuda i 

evidenciada en relació amb aquesta millora qualitativa per part de la població, determina 

també la necessitat de repensar a fons les polítiques i les planificacions en relació amb la 

mobilitat de les ciutats. 

En síntesi, podríem establir tres elements fonamentals que defineixen el canvi de paradigma 

en relació amb la forma de viure i utilitzar l’habitat urbà: 

1. La necessitat d’incrementar la dimensió del espais d’estada i circulació dels vianants, 

com també els d’estada en establiments i edificis d’ús col·lectiu, per tal de garantir les 

distàncies de seguretat o “socials”. 

2. La necessitat de repensar l’actual model del transport públic a partir de dos factors 

essencials: (a) la necessitat d’assolir uns grans nivells d’esponjament respecte a les ràtios 

d’ocupació que fins ara es produïen; i (b) el replantejament de les estratègies de 

funcionament a partir dels profunds canvis en la mobilitat per treball, a partir de la 

irrupció del teletreball en els seus diferents nivells d’intensitat o de compatibilització 

amb el treball presencial. 

3. La necessitat d’assolir uns nivells de qualitat de l’aire molt superiors als que fins ara 

s’han produït, com a mesura essencial per tal de garantir la seguretat sanitària i que 

reforça de manera directa els objectius de millora de la qualitat de l’aire i de lluita 

contra el canvi climàtic que fins ara ja es venien plantejant. 

 

En aquest sentit, amb l’objectiu de donar una resposta immediata als nous reptes que es 

plantegen, s’han endegat i es proposen mesures d’aplicació a curt termini, que cal diferenciar 

respecte les de caire estructural, i que es concreten en: 

- Obertura puntual d’eixos de vianants: el tradicional tall de trànsit a l’eix central en 

dies festius s’amplia a sud i nord de la ciutat. Els caps de setmana i festius de l’1 al 

3 i del 9 a l’11 de maig, el tall de trànsit a l’eix central, des de la via de Massagué –a 

l’alçada de la plaça de les Dones del Tèxtil–, fins gairebé al capdavall de la Rambla, 

s’amplia a alguns trams de les avingudes de Barberà –al sud– i de la Concòrdia i de 

Matadepera –al nord–. En el cas de l’avinguda de Barberà, s’ha habilitat el tram 

que va des de la plaça de Barcelona fins a la plaça de la Creu de Barberà. 

L’avinguda de la Concòrdia, per la seva banda, es talla al trànsit des del carrer de la 
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Mare de les Aigües fins a la plaça de la Concòrdia. Finalment, a l’avinguda de 

Matadepera, el tram va de la plaça del Pi fins al carrer de Balaguer.  

Es proposta mantenir el tall de trànsit al tram des de la via de Massagué –a 

l’alçada de la plaça de les Dones del Tèxtil– fins gairebé al capdavall de la Rambla, 

inicialment tots els dissabtes, diumenges i festius durant les fases de 

desconfinament establertes pel govern central. 

De la mateixa manera, es preveu l’obertura temporal d’altres carrers per a vianants 

que permetin facilitar la comunicació de zones amb alta densitat de població i 

proximitat limitada a zones verdes. Es preveu el tancament del carrer de Sant 

Miquel a la Creu Alta –entre plaça dels Usatges, plaça de l’antic Vapor Cusidó i la 

plaça de Carrasco i Formiguera–; dels carrers Sant Sebastià i Salvany a l’Eixample 

entre ctra. de Barcelona i el carrer de Sol i Padrís; i del carrer de l’Església 

Romànica a la Creu de Barberà entre la ronda de Santa Maria i ctra. de Barcelona.  

- Senyalització per afavorir les mesures de distanciament social: es preveu la 

implantació de nova a senyalització específica al paviment de diversos trams de 

vorera per recordar la importància de caminar pel mateix costat de vorera, el dret, 

afavorint distanciament i fluïdesa del trànsit de vianants. Concretament, es 

pintaran més de 900 símbols a una setantena de carrers i eixos que sumen més de 

44 km de longitud.  

Així mateix, s’implanta senyalització horitzontal i vertical a passos de vianants, 

cruïlles i també als espais del servei de transport públic de competència municipal, 

el bus urbà. En aquest sentit, les marquesines i l’interior dels vehicles s’adaptaran 

per garantir aquestes mesures de distanciament. Tot completat amb avisos 

dinàmics i campanyes específiques constants. 

- Eixamplament tàctic de voreres que es concreta en: 

 Nou eix de vianants al nord. Carrer de la Bonaigua –tram entre l’av. de Matadepera i 

la rda. de Collsalarca–, eixamplant el costat dret de vorera amb pintura tàctica, 

pilones i elements de mobiliari (caminant des de la plaça del Pi en direcció a 

Collsalarca).  

 Nou eix de vianants al centre. carrer de Tres Creus –tram entre el carrer de Sant 

Llorenç i carrer de Sant Joan–, eixamplant el costat esquerre de vorera amb pintura 

tàctica, pilons i elements de mobiliari (caminant des de Sant Llorenç en direcció a 

Sant Joan).  

 Nou eix de vianants al sud. Passeig dels Almogàvers –tram entre av. de Barberà i el 

carrer de Velázquez–, eixamplant el costat esquerre de vorera amb pintura tàctica, 

pilones i elements de mobiliari (caminant des de l’av de Barberà en direcció 

Velázquez).  

- Vertebració de l’eix ciclable de nord a sud de la ciutat: dins del marc de 

l’estructura general de vies ciclistes bàsiques, es proposa una primera fase 

d’actuació per tal d’executar un tram complet de la xarxa clicable bàsica; donar 



 
 

 

133 

resposta a la necessitat de mobilitat sostenible, activa i individual; vertebrar un eix 

central a la ciutat de nord a sud, lligat amb la mobilitat a peu i el transport públic; 

donar resposta en l’àmbit de major aforament d’usuaris de bicicleta actual, i donar 

resposta a les necessitat de connexions intermunicipals, internes, intermodals, de 

natura i lleure, quotidianes, educatives i laborals. 

Les vies que integren l’eix són: ctra. de Matadepera –av. de Matadepera – av. de la 
Concòrdia – pl. de la Concòrdia – c. Major – av. de l’Onze de Setembre – via de 
Massagué – pg. de Manresa – pg. de la Plaça Major – Rambla – av. de Barberà – pg. 
dels Almogàvers – ctra. de Barcelona N-150. 

 
La proposta regula adequadament el traçat com a zona de convivència de la 
bicicleta amb la resta de vehicles, treballant la senyalització horitzontal i vertical, 
augmentat la seguretat de les persones que circulen en bicicleta.  
 
Es reforça la senyalització horitzontal i vertical com a zona 30 per legitimar la 
prioritat de la bicicleta en convivència amb la resta de modes motoritzats, amb 
portes d’entrada en els carrers que mostrin que s’està accedint a una zona de 
trànsit més pacificat. 

 

L’estimació de l’impacte econòmic addicional de les actuacions de senyalització, eixos de vianants i 

eix ciclable, se situa en un total de 300.000 €  

La continuïtat i configuració d’aquests dispositius de caràcter immediat, serà avaluada en base 

al principi d’adaptació constant al context normatiu, usos, dinàmiques i criteris tècnics. 

 

La planificació, el disseny i la implementació de les noves respostes estructurals als reptes i els 

requeriments plantejats per part de l’actual crisi sanitària, que s’afegeixen als de la crisi ambiental i 

energètica en la qual ja vivíem immersos, es planteja a partir de l’articulació de tres instruments que 

tenen especificitats molt diferenciades però que conflueixen cap a uns objectius comuns: 

 

 La Taula d’Acció Climàtica que s’impulsa a partir de la declaració d’emergència climàtica de 
Sabadell aprovada el mes de gener d’enguany. Amb la concreció i la planificació de les diferents 
accions que han de permetre assolir els objectius establerts en l’agenda 2030. 
 

Es contempla dur a terme un procés d’Impuls de les accions per la transformació del model urbà 

de Sabadell cap a un nou paradigma de ciutat verda i sostenible que han de permetre engegar un 

canvi estructural del model tradicional de ciutat orientat cap a una nova estructura urbana. 

La crisi sanitària ha posat de manifest la rellevància dels intangibles: la salut, l’aire lliure de 

contaminació, el verd  urbà i la quantitat i qualitat de l’espai públic. Es reforça doncs la necessitat 

de dotar-nos d’un urbanisme més saludable i amigable amb la mobilitat no motoritzada i de 

proximitat: bicicletes i vianants, especialment, alhora que una economia que vetlli per un consum 

responsable, de baixa petjada climàtica i activitats d’oci i lleure reorientades a la nova realitat. 
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Per tot això, Sabadell, com a ciutat mediterrània de densitat mitja-alta, afronta la crisi postcovid19 

amb l’objectiu de reforçar els reptes ja preexistents de lluita contra l’emergència climàtica i per 

complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 2030. En aquest sentit, es proposen 

un seguit de mesures excepcionals que puguin amortir l’impacte i redirigir la ciutat cap a un 

escenari de nova governança ambiental: 

a) Nou paradigma respecte a l’espai públic compartit. 

El distanciament social i les opcions escapçades d’oci a l’interior d’edificis intensiva l’ús de l’espai 

exterior urbà. D’aquí que calgui replantejar el teixit urbà cedit al vehicle elèctric i recuperar-lo pels 

vianants, ciclistes i el sector comercial, necessitat de nous espais per les terrasses.  

L’Ajuntament ha d’implantar una xarxa de “recorreguts de seguretat permanents” per ciclistes i 

vianants, on el cotxe sigui l’estrany (prioritat invertida), i que connecti els punts neuràlgics de la 

ciutat, seguint les directrius del Pla Director de l’Espai Obert Urbà. Aquest fet, ha de vertebrar les 

noves Zones de Baixes Emissions aplicades a Sabadell.  

b) Gestió ambientalitzada de l’aigua. 

Es preveu un ús intens de l’aigua en el sector domèstic i comercial per les noves necessitats de 

desinfecció així com nous usos de l’espai periurbà de la ciutat. D’aquí, que calgui adaptar la 

fiscalitat existent municipal per fomentar un ús racional dels recursos ambientals: optimització 

dels nivells de consum d’aigua potable fins al 90 litres / persona / dia i ajustar la taxa d’abocament; 

millora de l’ús de l’horta municipal social i recreativa disponible amb incentius fiscals.  

c) Impuls de la transició energètica. 

Es preveu un increment del consum d’energia elèctrica respecte d’altres fonts d’energia i canvis 

significatius en la mobilitat forçada del sector productiu: increment del teletreball i/o 

vídeoreunions, reducció de desplaçaments d’oci, etc. D’aquí que calgui millorar la fiscalitat dels  

vehicles no contaminants (impost de circulació i zona blava), obligatorietat de preinstal·lació de 

punts de recàrrega de vehicle elèctric a la nova construcció i/o reformes integrals, i impulsar 

l’energia solar fotovoltaica en comunitats de propietaris i teixit empresarial.  

Pel que fa al teletreball, l’Ajuntament ha de ser un factor de canvi a nivell local, ja que 

dinamitza/impulsa/coordina multitud d’activitats “deslocalitzables”, i ha de ser exemplar en la 

utilització del teletreball i les noves tecnologies com a noves formes de comunicació/divulgació.  

 

El Pla de Mobilitat Urbana, actualment en procés d’elaboració i que en virtut dels canvis 

estructurals que s’albiren en funció de la crisi sobrevinguda, haurà de reorientar les seves 

estratègies fins ara definides, incorporar els canvis estructurals que afectaran en general  a la 

mobilitat de les ciutats, i impulsar la seva formulació.  Des dels procés d’elaboració del Pla de 

Mobilitat Urbana caldrà fer especialment una reflexió sobre el transport de mercaderies a domicili, 

cal una reflexió sobre el tema i una aposta per afrontar-la amb mesures sobre l’espai físic, amb 

participació de l’administració local i amb mesures fiscals. 

 

El Pla Director de l’espai urbà, actualment en fase avançada de tramitació i que haurà 

d’incorporar les noves determinacions i orientacions que se’n derivin dels canvis en les formes 

d’utilització de la ciutat sobrevinguts a partir de l’actual crisi sanitària. El Pla Director de l’espai 

urbà es una guia per recuperar els carrers de la ciutat, creant nous espais pels vianant, per la 
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bicicleta i el transport públic, a càrrec de reduir l’espai del cotxe. I a la vegada connectar els 

diferents parcs de la ciutat creant nous recorreguts, amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana 

de la ciutat. Aquest instrument es complementa amb la MPG del sòl no urbanitzable, una 

actualització de la regulació del PGMOS del 93 i la MPG del parc agrari. 

Impuls i reorientació de la planificació i execució de les polítiques de gestió i 

tractament de residus 

La planificació, gestió i execució dels serveis de neteja viària, recollida i tractament de 

residus i voluminosos, que han tingut el caràcter normatiu d’essencials des de l’inici 

d’aquesta crisi, està tenint un caràcter central en la lluita contra la Covid-19.  

Atenent a l’anterior, l’execució de serveis de neteja viària i la recollida ordinària del 

conjunt de fraccions i resta, han continuïtat executant-se de manera global. Malgrat 

això, la irrupció del virus ha comportat la coordinació i implantació urgent d’un seguit 

d’accions immediates a l’entorn de la neteja, la desinfecció i la recollida específica a 

residències de gent gran. 

 

Accions de neteja, desinfecció i recollida específiques 

Les recomanacions de les autoritats sanitàries quant a reforçar la neteja i desinfecció d’espais crítics 

com l’entorn de centres sanitaris, establiments d’alimentació, equipaments socials, residències de gent 

gran, etc. han comportat la coordinació urgent de dispositius específics executats pel propi Servei de 

Residus, en col·laboració amb entitats com l’Agrupació de Defensa Forestal i també amb suport de la 

Delegació del Govern de l’Estat.  

 

L’abast dels citats dispositius ha anat més enllà dels punts crítics, també segons les instruccions de les 

autoritats competents, de manera que l’abast territorial s’ha ampliat el màxim possible a eixos 

principals, carrers, places i parcs del conjunt de barris i districtes de la ciutat.  

 

Un segon eix d’actuació ha estat la coordinació i posada en marxa d’un dispositiu de recollida i 

tractament específic dels residus provinents de residències de gent gran, amb usuàries i usuaris que 

hagin patit Covid-19. Aquest servei, coordinat per Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 

Occidental, i compartit amb la gran majoria de municipis de la comarca, s’ha prestat a aquells centres 

que s’han volgut acollir i no disposessin d’alternativa de gestió. 

 

En aquest marc, la perspectiva a curt i mitjà termini passa per poder establir previsions sobre la 

continuïtat d’aquestes accions específiques, determinant si esdevindran conjunturals o s’hauran 

d’integrar de manera més estructural a la prestació de serveis, sempre segons estableixin o recomanin 

les autoritats sanitàries i requereixi l’evolució de la situació. Concretament, i segons l’anterior: 
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Dispositius de neteja i desinfecció a espais públics de la ciutat amb aigua i sabó, aigua i etanol 

(alcohol), i hipoclorit sòdic (aquest últim em proporció aconsellada per les autoritats) segons zones, 

freqüències i horaris que es determinin. 

 

Dispositiu de recollida i tractament a residències de gent gran o altres establiments susceptibles amb 

sistema de recollida porta a porta prèviament concertat per dia i hora, i tractament específic. 
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Resum Urbanisme, espai públic, mobilitat i residus 

àmbit acció Línia de treball 

DURADA 

PERÍODE PRESSUPOST 

U
R

B
A

N
IS

M
E

 Revisió i adequació de les determinacions del 
planejament urbanístic i de les ordenances 
municipals 

1.1.- Revisió de l’actual 
regulació dels usos 
urbanístics. 

2020-2021 

Recursos tècnics propis 

1.2.- Millora de la qualitat 
de les infraestructures i de 
la urbanització. 
 Actuació al Polígon Sud-
Oest 

80.000 € 

1.3.- Implementació de 
criteris de flexibilitat i de 
barreja d’usos i activitats 

Recursos tècnics propis 

1.4.- Revisió de la regulació 
de les condicions tècniques 
d’implantació. 

1.5.- Optimització de les 
capacitats i condicions 
d’implantació. 

1.6.- Desenvolupament i 
potenciació de la 
implantació d’activitat 
econòmica diversificada. 

1.7.- Transformació i 
desenvolupament del sector 
industrial del Ripoll 

Formulació del nou planejament urbanístic, 
estratègic i sectorial que ha de permetre 

2.1.- MPG i Text Refós del 
PGMOS.  

2020-2021 Recursos tècnics propis 



 
 

 

138 

desenvolupar les noves línies de transformació 
futura i d’impuls de la ciutat 

2.2.- MPG Balcó del Ripoll.  

2.3.- MPG de regulació dels 
usos de les plantes baixes.  

2.4.- MPG de regulació dels 
usos recreatius. 

2.5.- El Planejament 
d’iniciativa privada. 

2.6.- PMU La Roureda.  

2.7.- Altres figures de 
planejament. 

Reorganització i simplificació administrativa dels 
processos de les llicències urbanístiques i 
autoritzacions 

3.1.- Reajustament de 
supòsits de llicencies 
d’obres menors cap a 
comunicacions.  

Curs 2020/2021 Recursos tècnics propis 

3.2.- Reajustament d’alguns 
supòsits d’obra major cap a 
obres menors. 

3.3.- Millor assessorament 
en les consultes externes 
dels tècnics sobre 
avantprojectes o resolució 
de deficiències, amb els 
tècnics municipals. 

3.4.- Reducció de terminis 
de tramitació. 

3.5Concurs per a 
l’adjudicació de les 
parcel·les de l’Ajuntament 
al polígon de Sant Pau de 
Riu Sec 
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Mobilització del sòl de titularitat municipal per 

fomentar la implantació de noves activitats 

productives 

 

5.1.- Obertura puntual 
d’eixos de vianants. 

Curs 2020/2021 Recursos tècnics propis 

M
O

B
IL

IT
A

T
 

 
 
 
 
 
 
 
Impuls i reorientació de la planificació i execució 
de les polítiques de mobilitat 

5.2.- Senyalització per 
afavorir les mesures de 
distanciament social. 

INMEDIAT 

- 

5.3.- Eixamplament tàctic de 
voreres. 

75.000 € 

5.4.- Vertebració de l’eix 
ciclable de nord a sud de la 
ciutat. 

175.000 € 

5.5.- Taula d’Acció 
Climàtica. 

50.000 € 

5.6.- Pla de Mobilitat 
Urbana (PMU). 

Curs 2020/2021 

Recursos tècnics propis 
5.7.- Pla Director de l’espai 
urbà. 

Curs 2020/2021 

6.1.- Dispositius de neteja i 
desinfecció a espais públics. 

Curs 2020/2021 

R
ES

ID
U

S Impuls i reorientació de la planificació i execució 
de les polítiques de gestió i tractament de 
residus 

6.2.- Dispositiu de recollida i 
tractament a residències de 
gent gran o altres 
establiments susceptibles. 

Maig-desembre 2020 

462.000 € 

6.3.- Servei reforç brossa 
exterior. 

112.000 € 

Total 56.000 € 

  

     1.010.000 € 
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5. Cultura 

5.1. Presentació 
Sabadell és una de les ciutats catalanes amb un alt nivell de creativitat i de capacitat de 

dinamització del sector cultural. Aquesta capacitat ens singularitza. També proporciona al 

sector un grau d’influència i un pes específic, connectat amb l’economia, amb el teixit 

associatiu, amb l’oci cultural, i amb tota l’activitat satèl·lit que se’n deriva.  

La programació cultural de la ciutat en els múltiples equipaments i al carrer, d’iniciativa 

pública, d’entitats i privada és especialment intensa en els mesos d’abril a juny. Per aquest 

motiu, l’aturada total que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19 ha tingut i tindrà una 

repercussió molt important. I aquesta repercussió, que serà a tots els nivells, implicarà que 

l’Ajuntament es plantegi accions a curt i a mitjà termini per tal de retornar, en la mesura 

del possible, la vitalitat cultural de la ciutat.  

A curt termini ha implicat analitzar molt bé les afectacions que ha tingut i preparar 

mesures per tal de pal·liar les conseqüències immediates que l’aturada ha provocat. 

Aquestes mesures hauran d’anar des de l’àmbit econòmic, passant per la protecció del 

sector, en l’àmbit de la difusió, fins a la formació i la creació. Es tracta de dissenyar un pla 

d’acció per ajudar els diversos agents que promouen la difusió i la producció cultural, i les 

entitats i els creadors que en aquest moment estan en perill, i alhora no permetre una 

desconnexió del públic i de la societat. Lluny de permetre aquesta desconnexió, treballem 

per sincronitzar el sector cultural, amb el comerç, la restauració i el turisme, 

retroalimentant les seves activitats i empoderant els tres sectors. La cultura proporciona 

continguts de qualitat que el turisme pot explotar, i el comerç i la restauració creen un 

context d’activitat, que complementa a la perfecció l’abans i el després dels 

esdeveniments. 

És important la creació, en el marc d’una campanya de ciutat, d’un apartat que posi en 

valor la necessitat de sincronitzar la ciutat. Els sectors professional, amateur, els 

consumidors i usuaris i totes les activitats constel·lades. Una campanya amb un eslògan clar 

i potent. Inspirador. Que il·lusioni i torni a posar la cultura al centre. I aquesta campanya 

tindrà una eina transversal, útil, que més enllà de la simple difusió de la informació, sigui 

potent i dinamitzadora: una APP CULTURAL, que sintetitzi l’esperit creatiu de la ciutat, que 

alimenti el sentiment sabadellenc identitari, que ens faci visibles, que ens ajudi a prendre 

consciència de la nostra potència, sobretot, de portes endins. I que posi en relleu la nostra 

singularitat. I tot plegat, creat des de la implicació col·lectiva. 

Però a llarg termini ha d’implicar, també, una profunda reforma del sector, un sector que 

fa temps que es reclama i que intenta sobreviure. Cal ajudar a reforçar el sector perquè 

pugui créixer, es faci més estable i pugui resistir els embats del temps. Se li ha de donar 

estabilitat i solidesa. 

Per l’altra, és important que, el sector, com ha fet sempre, sigui un motor de la 

transformació social. Ara és el moment de posar la capacitat creativa en marxa i incorporar 
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totes les transformacions que el confinament ens ha fet integrar, promoure la creació en 

tots els sectors i universalitzar l’art i l’experiència creativa, utilitzant tots els nous canals de 

comunicació. Valorar i fer visible el nostre patrimoni i els nostres museus donant-los al 

màxim de relleu. Fer arribar la cultura més que mai a tots els públics i a tot el territori i, 

finalment, entendre la cultura com a element terapèutic col·lectiu i individual per a superar 

estats d'incertesa, d'angoixa, d'alta complexitat o de processos de malaltia. 

Per tot això, aquest document pla d’acció, resultat de l’anàlisi de les dades i de l’escolta 

activa al sector, proposa quatre eixos estratègics per desenvolupar: vetllar per la viabilitat 

de les entitats, creadors i els agents diversos del sector, reactivar l’activitat, adaptar-se a 

la situació i fer créixer i enfortir el sector cultural de la ciutat. 

 

5.2. Diagnòstic  
L’equip de Cultura ha consultat els diversos agents de la cultura, dels diversos sectors, 

analitzant cadascun dels àmbits amb les professionals corresponent. S’han tingut 

entrevistes amb unes 100 entitats de la ciutat.  

En primer lloc, s’ha analitzat la situació de les entitats dels àmbits de la música, les arts 

escèniques i les companyies de teatre i dansa. L’aturada ha afectat directament les grans 

entitats musicals que depenen dels ingressos de les actuacions per poder sobreviure i 

assumir les despeses de les grans produccions actuals i futures. També a les que 

sobreviuen gràcies a les actuacions previstes, a la programació festiva i teatral de la ciutat. 

Aquestes entitats són les més perjudicades i veuen en perill la seva viabilitat si 

l’administració no genera línies de suport. D’altra banda, les companyies no professionals 

teatrals han mostrat una alta capacitat d’adaptació, i de generació de projectes i iniciatives 

a través de les xarxes socials. No és el cas, però, de les sales d’exhibició privades de la 

ciutat, que alerten que si la situació s’allarga més enllà del mes de juny probablement no 

podran sobreviure. Les despeses són fixes i els beneficis variables. I sense activitat, 

inexistents. Manifesten també incertesa per quins seran les noves mesures i protocols que 

caldrà adoptar. Situació molt similar a la dels actors de la cultura, els creadors, tècnics, i 

altres professionals i empreses que depenen directament de la realització de les activitats. 

En segon lloc, les entitats de cultura popular i tradicional, les entitats regionals analitzades i 

consultades han hagut d’aturar de forma molt abrupta la seva activitat. Entre març i juny, 

el confinament ha implicat la suspensió del calendari festiu, amb tot el que això significa 

pel teixit associatiu, i amb la impossibilitat de justificar les subvencions. En alguns casos, el 

fet de no poder dur a terme l’activitat es tradueix també una baixada d’ingressos que posa 

en risc la viabilitat de l’entitat. 

També formen part del calendari festiu les 27 associacions de veïns que organitzen les 

festes majors de barri. De les 27, 23 han suspès tots els actes. Una es durà a terme en un 

format simbòlic i les 3 restants, que estan situades entre setembre i octubre, han posposat 

la seva decisió final, a l’espera de les mesures de seguretat que es prenguin llavors. 



 
 

 

143 

Finalment, també han estat interpel·lades les entitats relacionades amb les arts visuals i 

plàstiques, el cinema i el patrimoni, així com les relacionades amb el sector del llibre. Les 

entitats i institucions del món museístic, patrimonial i de biblioteques han vist aturada la 

seva activitat, cosa que ha afectat a la ciutadania i a la comunitat educativa, així com, al seu 

torn als més de trenta autònoms, empreses i professionals als quals dona feina el sector. 

Les entitats estan preocupades bàsicament per la reactivació d’aquest i les condicions per 

la represa de l’activitat, així com per la justificació de les subvencions i el suport que els 

podrà oferir l’administració. Pel que fa a les llibreries i les sales de cinema, la situació és 

alarmant, així com la preocupació per les condicions i el moment de la represa de l’activitat 

i demanen suport puntual en aquest procés (per la festa del llibre, per la compra de llibres 

o l’adaptació dels espais. 

Des del principi de l’epidèmia fins al juny s’hauran anul·lat els següents actes:  

Activitats als equipaments escènics 142  

Espectacles al carrer i d’entitats 33 

Activitats de biblioteques 391 

Activitats de Museus i Arxiu Històric 220 

Total 769 

    

Fet que haurà significat el següent nombre d’espectadors i usuaris que no aniran als espais  

 

Espectadors i usuaris dels equipaments escènics (1) 31.455  

Participants i espectadors de festes, d’espectacles al carrer i d’actes 

d’entitats 

15.000 

Usuaris de biblioteques 134.401 

Activitats i visitants dels Museus i consultes Arxiu Històric (2) 18.924 

Total 199.780 

(1) Funcions de teatre, concerts de música, activitats pedagògiques, cessions a tercers... 

(2 )Inclouen les visites escolars als museus 

 

Per abordar un Pla de mesures per fer front a la crisi de la Covid-19, des de la Regidoria de 

Cultura s’ha portat una anàlisi amb la finalitat de concretar el punt de partida de l’estat de 

la Cultura a Sabadell.  

D’una banda, pel que fa al diagnòstic intern del sector, és a dir, les debilitats i fortaleses de 

la cultura a Sabadell, podem concretar-lo en el següent: les debilitats del sector són les 

mateixes que trobem en el sector en general, és a dir: sector amb empreses, entitats i 

companyies petites i amb pocs recursos per fer front a aturades d’ingressos (per entrades, 

contractacions, etc.), que en el sector creatiu depèn dels ajuts i el suport de l’administració 

i que és un sector que no és considerat un bé essencial. D’altra banda, però, les fortaleses 

són moltes. Hi ha un elevat i fort teixit associatiu, un nombre de creadors i professionals de 

les arts i el patrimoni molt elevat, amb una professionalitat i una capacitat creadora, 

d’innovació i d’adaptació molt alta, amb un retorn i una valoració social important. Una 

ciutat que compta amb un mapa d’equipaments culturals molt ben dotat (teatres, 
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biblioteques, casals i espais culturals, Arxiu, museus i punts patrimonials), un cicle festiu 

molt consolidat. 

Per l’altra, si analitzem els factors externs que amenacen el sector en aquest moment els 

podríem resumir en el següent: l’aturada i el canvi d’hàbits que portarà la nova normalitat 

al món de la cultura i els espectacles (tant interiors com exteriors) faran que es redueixi 

l’activitat i els aforaments i en conseqüència una reducció dels ingressos amb tot el que 

això comporta de posar en perill empreses, entitats, creadors i autònoms i la reducció de la 

presència i el consum de la cultura en general a la ciutat a causa de les limitacions físiques 

de realitzar actes amb grans aforaments, així com per la mateixa por i reticències dels 

mateixos ciutadans. D’altra banda, la dificultat i la complexitat de generar espectacles de 

gran format, amb un gran nombre de persones en la producció. Aquests espectacles, com 

les produccions operístiques, tenen un cost molt elevat i depenen dels ingressos de 

taquilla, és a dir, de grans aforaments, per tal que siguin viables econòmicament. 

No obstant això, analitzant les oportunitats que aquesta situació ens deixa són moltes, 

potser moltes més que no pas les amenaces que trobem: el sector ha fet, durant aquest 

confinament, una transformació natural, que ha comportat una eclosió de la cultura que 

s’ha situat, sola, al centre de la nostra vida quotidiana, entrant a les llars de moltes formes 

diferents a través de les xarxes socials i els canals en línia, però també dels balcons, i de 

l’exercici personal (recuperació de la lectura, de la dansa, de la pràctica musicals) i el 

consum de cultura s’ha incrementat exponencialment. En aquest context els creadors han 

trobat nous canals i s’hi ha adaptat, posant en valor els seus productes i el procés creatiu, 

les entitats, administracions i empreses han obert horitzons d’immediatesa i han acceptat 

nous canals de difusió que no havien ni explorat i l’abast de la difusió ha superat les 

fronteres, ja que la presència a les xarxes ha fet que allò local esdevingués realment global i 

que la qualitat aflorés a través d’aquestes petites iniciatives unipersonals.  

 

5.3. Síntesi i plantejament de les estratègies 

d’actuació 
 

Les estratègies a portar a terme són les següents: 

Eix Estratègic 1: Vetllar per la viabilitat d’entitats, creadors i agents del 
sector 

 Subvencions i ajuts per a la viabilitat de les entitats, creadors i agents del sector 

 Agilització, en la mesura del possible, de pagaments i de tramitació 

 Introducció de clàusules socials per tal que prioritzin les petites empreses del 

sector o de la ciutat 
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Eix Estratègic 2: Mesures a curt termini per a reactivar l’activitat  

 Reprogramació de les activitats ajornades o suspeses, per iniciativa municipal o 

comptant amb el teixit associatiu 

 Creació d’esdeveniments, quan sigui possible, per al retrobament incidint en la 

gratuïtat i la presència al territori i reforçant el cicle festiu consolidat 

 Facilitar l’accés a la cultura a tothom, creant descomptes específics, portant la 

cultura als barris i al carrer i generant programacions específiques d’estiu a l’abast 

de tothom 

 Suport a la contractació de productes, basant-nos en la capacitat i l’excel·lència de 

les entitats, les empreses i els artistes, centrat en el producte km 0 

 Posar equipaments a disposició per tal que les entitats i empreses puguin realitzar 

les seves activitats amb la màxima flexibilitat i col·laboració 

 Creació de canals de comunicació i eines per donar a conèixer el sector i les seves 

activitats de forma transversal i incidir en el vessant de reactivació econòmica de 

l'activitat cultural i en els beneficis socials i personals del consum cultural 

 

Eix Estratègic 3: Estratègies per adaptar-se a la nova situació  

 Adaptació dels equipaments i els espais a la nova normalitat amb les mesures 

sanitàries i de protecció dels treballadors i usuaris que correspongui per donar 

seguretat i confiança  

 Suport a totes aquelles iniciatives d’adaptació a les estratègies en línia integrades 

en les programacions 

 Formació i suport a les estratègies d’adaptació a les noves situacions per a 

entitats i agents 

 Compartir el coneixement obtingut en la situació de crisi i refermar les empreses i 

els projectes que han sobreviscut 

 Mantenir el suport a la creació i als artistes, investigadors, creadors 

 

Eix Estratègic 4. Estratègies de creixement i enfortiment del sector per ell 
mateix  

 Fomentar la creativitat i el posicionament als espais municipals (artistes, 

investigadors, escriptors, pensadors) 

 Fomentar l’aparició de nous productes autònoms (Festivals i esdeveniments 

autofinançats) 

 Foment del treball en xarxa entre equipaments, artistes, entitats 
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 Transformació del model de governança 

 Integrar la innovació com a element transversal en el sector cultural i generar 

noves narratives  
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Resum Cultura 

Cultura 

OBJECTIU 
OPERATIU 

LÍNIA DE TREBALL ACTUACIÓ 
CALENDARI I 
DURADA 

PRESSUPO
ST APROX. 

1. Vetllar per 
la viabilitat 
d’empreses, 
autònoms i 
entitats 

Convocar Subvencions i ajuts 

directes a les empreses, 

autònoms, creadors i entitats 

 

1. Nova línia de subvencions per a plans de 

viabilitat d’entitats i agents culturals 

2. Nova línia de subvencions directament als 

artistes (creadors, artistes joves, iniciatives i 

projectes de tot tipus, recerca)  

3. Ajuts als comissariats físics i virtuals, 

assessoraments, projectes de recerca i de 

pensament crítics, plans i projectes 

 

Setembre 35.000 

Millorar la gestió a les 

empreses amb mesures 

administratives i de tramitació 

 

4. Procurar mantenir el pagament de factures i 

subvencions a 30 dies 

5. Agilització de la tramitació per a la contractació 

administrativa, tant de serveis com de 

subministraments 

6. Redefinició de l’objecte del contracte en totes 

aquelles empreses culturals que puguin fer 

teletreball 

7. Allargament de terminis i indemnitzacions per 

aquelles empreses contractades per 

Maig-
desembre 

Recursos 
tècnics 
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l’administració, en l’àmbit de la producció i la 

gestió cultural 

8. Introducció de lots i clàusules socials per 

possibilitar la presentació de les petites 

empreses a les licitacions del sector cultural 

9. Promoure el teletreball, les gestions 

telemàtiques i les videoconferències en el treball 

intern i amb les empreses 

10. Intentar la total execució dels pressupostos de 

Cultura de 2020 

 

2. Mesures a 
curt termini 
per a 
reactivar 
l’activitat  

Manteniment i increment de 
l’activitat cultural 

11. Reprogramació dels espectacles, exposicions, 

festes i altres esdeveniments anul·lats, com per 

exemple, entre molts d’altres, la diada de Sant 

Jordi 

12. Noves programacions optant especialment per 

les companyies, empreses, productores i artistes 

locals (Km0) 

13. Reorganització del calendari festiu per al 2020 i 

fins al juny de 2021, tenint especial cura d’arribar 

a totes les comunitats i a tot el territori 

14. Actuació especial o Festa de retrobament amb les 

entitats de cultura popular i tradicional  

15. Treballar conjuntament per reforçar les festes de 

Novembre-
Desembre 

Pressupost 
actual 
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barri i el sentiment de comunitat amb la 

descentralització de la programació de la festa 

major 

16. Treballar conjuntament amb les entitats 

regionals per a la reactivació de la seva activitat i 

generar iniciatives de retrobament  

17. Donar un suport especial a la festa del llibre 

durant el 23 de juliol, amb suport infraestructural 

i activitats complementàries 

18. Mantenir, en l’escenari que sigui possible la Festa 

Major 2020 i potenciar-ne la programació de 

música en viu escampada arreu del territori, amb 

projeccions en en línia i en diferit 

19. Reprogramació i manteniment dels festivals de la 

ciutat (El Més Petit, Embassa’t, Sabadell Negre, 

Festival de Cinema de Terror, Vet Ací, Festival de 

Micro-teatre, etc.), d’iniciativa privada i o en 

col·laboració. 

20. Incrementar la programació de Nadal amb 

espectacles, sobretot de companyies locals i 

reprogramacions (la banda municipal)  

21. Consolidació del treball fet durant el 

confinament: #L’espectaclecontinuaSabadell, i ha 

vingut per quedar-s’hi mitjançant la projecció en 
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línia de les programacions 

 

Posar la Cultura a l’abast de 

tothom 

 

22.  Crear una programació d’activitats culturals 

d’estiu al juliol per a infants, un dels sectors més 

perjudicats pel confinament, en l’àmbit de la 

música, el teatre, els museus i les biblioteques, 

l’astronomia. 

23. Incrementar la programació expandida al 

territori, comptant amb els centres cívics i amb la 

xarxes de proximitat, més enllà de les festes 

majors de barri (cicle de música al territori, 

microteatre expandit, formació en arts 

escèniques i arts visuals, etc.)  

24. Incorporar descomptes per a joves, aturats i gent 

gran a les programacions i als preus públics i 

taxes 

25. Incrementar la gratuïtat i les activitats i l'art al 

carrer. 

26. Creant una programació de cinema a la fresca, a 

través de l’autocinema 

27. Enfortir el projecte ACORDANT en versió d’estiu 

per tal de reforçar el sector i promoure els hàbits 

culturals des de l'escola  

Juny-
Desembre 

Pressupost 
actual 



 
 

 

151 

 

Reforçar les accions de 

conservació i manteniment del 

patrimoni 

28. Incloure les accions de conservació i el 

manteniment dels béns patrimonials mobles i 

immobles com a element essencial de la identitat 

i la cultura i per mitjà d'un pla integral per donar 

activitat a les empreses i els professionals de 

manteniment, restauració i recerca del 

patrimoni.  

29. Obrir els equipaments escènics i culturals en 

horaris més extensos i en períodes de vacances, 

si escau, per tal de facilitar la programació 

cultural de les entitats, reorganitzant els horaris 

dels treballadors municipals i personal auxiliar 

30. Escoltar els projectes que es preveu tinguin un 

fort impacte i retorn a la ciutat, i que provenen 

de companyies emergents, joves i de km 0. 

Contribuir en la seva ignició, a través de les 

cessions d’espais i establint marcs de 

col·laboració i sinergies, i donar suport i 

acompanyament en el seu procés de 

consolidació. 

 

Tardor 2020 
Pressupost 

actual 
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Millorar la comunicació de les 

activitats culturals 

31. Creació d’una APP per a visibilitzar i coordinar i 

sincronitzar l’activitat cultural de la ciutat, tant 

pública com privada  

32. Consolidació de les propostes generades a través 

de les xarxes i les nous canals i sistemes de 

difusió que han posat a l’abast dels ciutadans 

produccions, creacions, etc. Increment del treball 

a les xarxes socials. Convertir en globals els 

esdeveniments locals a través de les xarxes.  

 

Tardor 2020 
15.000 

 

Suport a les empreses, 

autònoms i creadors culturals 

locals 

 

33. Donar suport a les llibreries i a les seves 

iniciatives de foment de la lectura 

34. Contractació de nous productes a les empreses, 

autònoms i creadors de la ciutat 

35. Generar encàrrecs de restauració, recerca, 

comissariats 

 

Tardor 2020 10.000 € 

Establir mecanismes i canals 

permanents de comunicació i 

treball transversal amb els 

agents 

 

36. Crear i mantenir les taules de participació dels 

diversos sectors per seguir mantenint i pulsant 

les necessitats del sectors diversos amb trobades 

periòdiques 

37. Fomentar el treball en xarxa per tal que la 

col·laboració i l’ajut no sigui unidireccional 

administració – entitats i societat, sinó que el 

Tardor 2020 
Suport 
tècnic 
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treball sigui col·laboratiu i multidireccional 

 

Suport a les peticions de 

mesures a les altres 

administracions competents 

 

38. Incloure el sector de la cultura com a sector 

essencial en cas d’emergència 

39. Mesures fiscals: eliminar l’IVA del sector de la 

cultura, com a mínim durant aquests dos mesos 

40. Modificació de la LCSP per a la flexibilització de la 

contractació per al sector cultural 

 

 
Suport 
tècnic 

3. 
Estratègies 
per adaptar-
se a la nova 
situació 

Adaptació dels espais a la 

nova realitat 
41. Accions ràpides d'adaptació dels espais culturals 

no municipals a la nova situació sanitària amb 

material personal per als treballadors, artistes i 

espectadors o usuaris, així com el reforç en la 

neteja i adaptació de les instal·lacions 

42. Assessorament tècnic i suport a les sales i espais 

culturals d'entitats i altres agents culturals per a 

l'adaptació a les noves necessitats sanitàries 

 

Tardor 2020 10.000€ 

Consolidar i fomentar les 

estratègies d'adaptació i 

d'innovació 

43. Suport a totes les iniciatives d’adaptació a les 

estratègies en línia integrades en les 

programacions 

44. Formació i suport a les estratègies d’adaptació 

als nous contextos, els nous comportaments i a la 

Tardor 2020 5.000 € 
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nova normalitat 

45. Formació per a entitats i empreses entorn d eles 

noves tecnologies i el desenvolupament de plans 

i estratègies de presència a les xarxes (activitats 

en línia, eines de difusió, estratègies de 

comunicació) 

46. Compartir el coneixement obtingut en la situació 

de crisi i refermar les empreses i els projectes 

que han sobreviscut en les taules de treball de 

Cultura incorporant-hi persones d'altres sectors 

 

Reforçar el treball transversal i 

en xarxa per enfortir el sector 
47. Coordinació d'accions i treball en xarxa amb els 

altres serveis municipals per a establir la 

centralitat de la Cultura en les accions i les 

programacions (Joventut, Gent Gran, Gènere, 

Serveis Socials, Salut, Educació, Turisme) 

 

 

Treball 

tècnic 

 

Mantenir el suport a la creació 

i als artistes, investigadors, 

creadors 

 

48. Donar eines i oferir formació per adaptar tots els 

processos de creació que s'estan portant a terme 

a les noves realitats (incorporar la projecció i la 

comunicació en l'acompanyament als processos 

iniciats de creació, projectes de co-working, etc.) 

Curs 20-21 10.000€ 
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4. 
Estratègies 
de 
creixement i 
enfortiment 
del sector 
per ell 
mateix  

 

Fomentar la creativitat i el 

posicionament als espais 

municipals (artistes, 

investigadors, escriptors, 

pensadors) 

49. Crear noves beques per als creadors i 

investigadors locals  

50. Foment de l’Espai Estruch i el seu certamen de 

dansa i els projectes Sabadell Crea i Sabadell 

Obert 

51. Nous espais de co-working i de creació en nous 

espais als barris i al territori 

52. Recuperar el premi literari teatral Ciutat de 

Sabadell, amb l’objectiu de generar produccions 

teatrals inèdites amb recursos autòctons  

 

Curs 20-21 45.000€ 

Fomentar productes i iniciatives, 
noves o existents, en col·laboració 
amb entitats i institucions 

53. Línia de subvenció de concurrència per a la 

creació de nous festivals i iniciatives de petit 

format, i/o consolidació dels ja existents 

54. Generar un projecte de Festival de Teatre de 

Sabadell 

55. Generar un festival de Cultura Urbana de 

Sabadell 

 

Curs 20-21 
45.000€ 

 
 

Transformació del model de 
governança 

 

56. Treball en xarxa i transversal, entre els diversos 

agents: institucions, artistes, entitats, empreses, 

ciutadania, comunitat educativa explorant les 

noves formes de governança cultural 

Curs 20-21 

Treball 
tècnic 
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57. Generar un Acord ciutadà per la Cultura de 

Sabadell postCovid-19 per tal de consensuar 

entre tots els agents les mesures proposades en 

aquest Pla 

 

Iniciatives d’expansió de la cultura 
a nous espais i per a nous públics 

58. Crear una línia de suport a iniciatives d'expansió 

de la cultura a nous espais i per a nous públics 

 

Curs 20-21 10.000€ 

Integrar la innovació com a 
element transversal en el sector 
cultural i generar noves narratives  

59. Elaborar un Pla d'Innovació Cultural amb accions 

a curt i llarg termini 

60. Promoure la creació d’espais d'innovació, per a 

nous projectes singulars 

 

Curs 20-21 R. Tècnic 

Consolidar la comunicació 
intensiva per a la difusió de les 
activitats i els productes culturals 

 

61. Mantenir les accions de comunicació a les xarxes 

i a la ciutat per a sensibilitzar entorn de la 

centralitat de la Cultura 

62. Incorporar la comunitat educativa a la 

comunicació cultural de forma permanent 

63. Convertir l'APP de Cultura en una eina central de 

gestió i comunicació de la cultura 

Curs 20-21 5.000€ 

Suport a la conservació, la 

recerca i a la difusió del 

patrimoni i la història 

64. Suport a la recerca a través de beques i 

publicacions en paper o en línia Curs 20-21 25.000€ 
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 65. Encàrrecs periòdics de comissariats i treballs de 

recerca i investigació 

66. Increment de les iniciatives de programació 

d'exposicions, cicles de xerrades i esdeveniments 

per a la divulgació de les accions entorn del 

patrimoni (restauracions, recerca, adquisicions, 

etc.). 

67. Incorporar definitivament el suport digital per al 

foment i la difusió de l’expressió artística i la 

difusió dels documents a imatge real de l’Arxiu 

Històric de Sabadell. Polítiques de digitalització i 

difusió a través de les xarxes 

Treballar per la centralitat de 

la Cultura en la societat 

 

68. Consolidar les accions culturals col·lectives que 

signifiquin retrobament social 

69. Reforçar el treball entre cultura i altres sectors 

socials (centres sanitaris, socials, etc.) per 

fomentar el benestar de la comunitat i com a 

factor terapèutic en processos de malaltia o de 

dol (amb persones amb problemàtiques socials, 

psicològiques, físiques) 

70. Reforçar la xarxa d'entitats com a factor 

dinamitzador social i garantia de la vitalitat de la 

ciutat 

Curs 20-21 
Treball 
tècnic 

  TOTAL 215.000 
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6. Esports 
PRESENTACIÓ 

Sabadell és una ciutat que viu l’esport. Hi ha entitats, equipaments, activitats esportives i 

esdeveniments esportius. Però, sobretot, tenim practicants. Les dades de l’enquesta d’hàbits 

esportius realitzada a la ciutat per l’Ajuntament de Sabadell any 2018 així ens ho confirmen. El 

nombre de practicants d’esports de Sabadell és de gairebé un 53% del total de la població. 

Aquesta xifra està per sobre de la mitjana de Catalunya que és del 45%. Pel que fa a les edats 

dels practicants els índex de pràctica es mantenen per sobre del 40% tant en dones com en 

homes fins els 75 anys d’edat. 

Però l’esport és una activitat molt diversa i complexa. Va des dels campionats internacionals 

fins les activitats d’esport escolar o de gimnàstica de manteniment de la gent gran. Des de 

petites associacions esportives, fins clubs que apleguen milers de practicants i espectadors. 

També hi ha diferents per formes d’organització per a l’esport, des d’esport de lleure als 

espais públics fins a l’organitzat per clubs, administracions i empreses.  

Per tant, l’anàlisi que en fem, difícilment podrà contemplar totes les manifestacions de 

l’esport. Tanmateix, intentem donar cabuda als aspectes més rellevants i fer èmfasi en les 

actuacions que podem abastar des de l’àmbit municipal. 

Donada la situació excepcional provocada pel Covid-19 es produeixen efectes en el sector 

esportiu de la ciutat pel que es plantegen una sèrie de propostes d’ajut dins les competències 

municipals.  

L’objectiu és facilitar la reactivació i la viabilitat de la pràctica esportiva entre la ciutadania i el 

conjunt d’entitats esportives de Sabadell. 

6.1. Diagnosi del sector esportiu 

 

Entitats i ajuts 

Sabadell té unes 200 entitats esportives inscrites al registre d’entitats. Algunes d’aquestes 

entitats tenen un gran renom i importància dins el teixit associatiu de la ciutat, mentre 

d’altres tenen una menor activitat. Des de l’Ajuntament es fa una tasca d’ajut a una gran part 

de les entitats de l’àmbit esportiu amb diferents línies de subvencions 

En segon lloc, Sabadell disposa d‘un nombre significat d’equipaments esportius municipals, la 

utilització dels quals per part de les entitats comporta més de 40.000 usos esportius.  
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I tercer, mantenir i reforçar el suport logístic als més de 100 actes esportius que tenen lloc a 

la ciutat cada any. Inclòs també el suport via lliurament de fins a 1.000 trofeus. 
 

Instal·lacions esportives 

La ciutat de Sabadell compta amb una important xarxa d’equipaments esportius, tant públics 

com privats, que estan distribuïts pels diferents districtes, tot i que no cobreixen tot el 

territori de la ciutat. Tenim 25 equipaments esportius municipals, 170 espais esportius 

municipals i 98 entitats que fan ús d’espais esportius municipals. Entre aquestes instal·lacions 

n’hi ha de tan significades com l’Estadi de la Nova Creu Alta o la Pista Coberta d’Atletisme de 

Catalunya. La despesa municipal de funcionament ordinari en equipaments municipals és de 

4,5 M€ anuals. 

Consideració a banda mereixen les piscines municipals i la Bassa de Sant Oleguer. Aquesta 

darrera compta amb una afluència molt important: 171.463 entrades l’estiu 2019, amb un 

aforament diari màxim de 3.000 banyistes de dilluns a divendres i de fins a 4.500 durant els 

caps de setmana. A banda, les piscines van tenir 130.152 entrades, i si sumem la Bassa i les 

piscines, l’aforament va ser de 301.615 entrades en total. 

6.2. Afectació de la Covid-19 
La situació des del moment de la implantació de l’estat d’alarma per la pandèmia de la Covid-

19 a Sabadell a nivell esportiu és d’aturada general, com a tot el país. 

La situació fins a la data és la següent: 

 Instal·lacions esportives públiques i privades tancades 

 Pràctica i activitat esportiva aturada  

 

La previsió actual és que, en la mesura que sanitàriament sigui possible, la recuperació de la 

possibilitat de realització d’activitat física a qualsevol espai públic com en equipaments 

esportius sigui de manera progressiva i sempre respectant les normes de funcionament i 

pràctica que es dictaminin.  

Aquest fet també condicionarà les possibilitats i característiques de pràctica esportiva, així 

com l’economia del sector que es veurà afectat per aforaments, tipus de pràctica, necessitats 

d’adequacions d’instal·lacions, etc. 

Per tant, veiem que en els mesos de març a juny de 2020 la xifra puja als quasi 25.000 

participants que s’han quedat sense activitat esportiva. A això cal afegir les competicions dels 

clubs en temporada regular i les activitats de lleure. 

Pel que fa a les competicions escolars, els Jocs Esportius de Catalunya han donat per 

finalitzada la temporada 2019-2020 en totes les seves fases: local-comarcal, territorial i 

Nacional. La mesura ha afectat de forma desigual als diferents esports en la seva fase local-
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comarcal al Vallès Occidental Sabadell. Si per una banda els esports col·lectius havien realitzat 

gairebé un 70% del programa, l’afectació als esports individuals és molt diferent: l’atletisme 

havia realitzat un 77% del programa (restava només les competicions a l’aire lliure, estant 

acabades les de cros i pista coberta), la gimnàstica rítmica havia realitzat un 50% del programa 

i el karate només un 25%. 

Situació general entitats esportives  
Creiem que cal distingir el tipus d’afectació en funció de les característiques de les entitats i de 

la propietat de les instal·lacions que fan servir. Les tipologies serien les següents: 

 

Entitats amb activitat principalment en espais esportius municipals. 

Són entitats generalment sense una càrrega a nivell de manteniment d’equipaments i poca 

estructura professional formalitzada. La situació generalitzada d’aquestes entitats és la 

següent: 

 Activitat temporada 2019/2020 finalitzada 

 En espera de l’evolució de la situació per programar: 

 Possible activitat període d’estiu 

 Possible activitat temporada 2020/2021. 

 El problema principal que poden tenir és la dificultat econòmica que tinguin famílies 

i usuaris per poder pagar les quotes d’accés a les activitats futures 

 

Entitats amb equipaments esportius propis  

Situació actual d’aquestes entitats: 

 Aplicació d’un ERTO a pràcticament tot el seu personal 

 Situació de necessitat de manteniment d’equipaments i impossibilitat de donar 

serveis als seus associats 

 Dificultat cobrament de quotes als associats 

 
En la situació actual la pèrdua d’associats pot posar dificultats a la viabilitat econòmica de les 

entitats 

Situació de l’esport professional 

En aquesta situació trobem el CE Sabadell FC SAD. La situació diferenciadora la trobem en 

l’equip de futbol professional. 



 
 

 

162 
 

Situació: 

 Aplicació d’un ERTO a l’estructura esportiva i de gestió 

 Dificultat per continuar la Lliga de 2a divisió ‘B’ 

 Afectació econòmica a nivell dels ingressos per entrades, espònsors, etc 

 

Gestió d’equipaments en concessió administrativa 

En aquesta situació es troben en: 

 Suspensió del servei 

 Les empreses han aplicat ERTO al seu personal 

 Legalment ja s’ha establert que en aquests casos l’administració haurà de fer un 

rescabalament econòmic 

 
Àmbit d’empreses del sector esportiu 

Aquest punt fa referència a tota l’oferta esportiva que no està gestionada des de 

l’àmbit d’entitats sense ànim de lucre. Aquests negocis es poden trobar en situació 

similar a la de l’àmbit econòmic dins el sector de serveis. 

6.3. Propostes 

La pandèmia de la Covid-19 suposa un problema de gestió i viabilitat econòmica per a moltes 

entitats esportives i per al desenvolupament de la pràctica esportiva de part de la població. 

per al sector esportiu.  

 Es presenten propostes de caire general i que poden afectar al global de pràctica esportiva i 

altres de manera més concreta pels àmbits de l’esport salut, l’esport escolar, l’esport de base i 

amateur i l’esport d’elit. 

Lògicament es tindran presents les mesures proposades per les administracions competents 

en matèria d’esports. A aquestes mesures caldria afegir també els possibles ajuts generals 

dirigits a l’àmbit empresarial del sector. 

El conjunt de propostes s’articulen amb els següents apartats 

6.3.1. +Propostes de promoció i impuls a l’activitat esportiva 

 Promoure l’activitat física com a element de prevenció de malalties, beneficis per la 

salut i la ment, orientades a tota la ciutadania, a fi d’aconseguir la tornada de la 

població a l’esport. 
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 Facilitar la posta en marxa dels equipaments esportius municipals així que la situació 

sanitària ho permeti per tal d’incentivar el retorn a la pràctica esportiva d’entitats 

esportives i ciutadania en general. 

 Activar el programa de piscines municipals d’estiu dins les possibilitats sanitàries que 

s’estableixin  

 Incentivar els programes de caire social que actualment ja desenvolupa el propi 

Ajuntament (Programa gratuït d’activitats física per a joves als barris, programa 

gratuït de curs de natació per a alumnes de 1r de primària per a 22 escoles 

públiques). 

6.3.2. Propostes de millora d’espais per a la pràctica esportiva 

 Potenciar i millorar els camins del riu i el rodal amb l’objectiu de potenciar l’activitat 

física en aquest entorn. 

 Recuperar la Pista Coberta d’Atletisme per a la pràctica esportiva. 

 Facilitar les adaptacions a les instal·lacions municipals per cobrir les necessitats 

higièniques i de seguretat que s’estableixin 

6.3.3. Propostes sectorials pels diferents àmbits esportius 

 

Esport escolar 

 Reduir els costos d’inscripció als programes d’esport escolar pels nens i nenes de la 

ciutat de famílies amb dificultats econòmiques. Aquesta actuació es farà mitjançant 

el Consell Esportiu del Vallès Occidental - Sabadell. 

 
Mesures per a l’impuls de l’Esport de base i amateur 

 Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la promoció de 

l’esport adreçada a les entitats de ciutat. 

 Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la promoció de 

l’esport femení adreçada a les entitats de ciutat 

 Establir un programa de beques i/o ajuts individuals per accés a la pràctica esportiva. 

 Aquest programa possibilitaria que les famílies amb dificultats econòmiques 

disposessin de l’ajut econòmic necessari per poder pagar les quotes d’accés als 

serveis oferts per les pròpies entitats esportives. S’articularà a través de les 

prestacions que ja es realitza des d’Acció Social. 
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Mesures per potenciar la pràctica de l’esport salut 

 En aquests àmbit situaríem les propostes exposades a l’apartat de mesures generals 

adreçades al conjunt de la ciutadania així com accions a realitzar en l’àmbit de la 

millora de les condicions de la pràctica de l’activitat física en l’Espai Públic, el riu i el 

rodal. 
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Resum Esports 

Àmbit acció Línia de treball 
 

termini Pressupost 
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Àmbit general 

 Promoure l’activitat física com a element de prevenció de malalties, 

beneficis per la salut i la ment, orientades a tota la ciutadania, a fi 

d’aconseguir la tornada de la població a l’esport. 

tardor 2020 
5.000 € 

 

 Facilitar la posta en marxa dels equipaments esportius municipals així que 

la situació sanitària ho permeti per tal d’incentivar el retorn a la pràctica 

esportiva d’entitats esportives i ciutadania en general. 

 Activar el programa de piscines municipals d’estiu dins les possibilitats 

sanitàries que s’estableixin. 

 Facilitar les adaptacions a les instal·lacions municipals per adaptar-se a 

les necessitats 

higièniques i de seguretat que s’estableixin 

maig-agost 2020- 
Serveis tècnics 

municipals 

 Incentivar els programes de caire social que actualment ja desenvolupa el 

propi Ajuntament (Programa gratuït d’activitats física per a joves als 

barris). 
Curs 20-21 10.000 €  

 Recuperar la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya Curs 20-21 80.000 € 

 Reduir els costos d’inscripció als programes d’esport escolar pels infants i 

joves de la Ciutat de famílies amb dificultats econòmiques. (CEVO) 
Curs 20-21 

30.000 € 
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Esport escolar 

Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions a AMPA 

per la promoció de l’esport escolar  Curs 20-21 20.000 €  

 Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la 

promoció de l’esport adreçada a les entitats de ciutat Curs 20-21 18.000 € 

 

Esport base i 

amater 

 

 

 

 Establir un programa de beques i/o ajuts individuals per accés a la pràctica 

esportiva a les famílies més necessitades. Incorporats com a prestacions 

d’Acció Social 
Curs 20-21 30.000 €  

 Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la 

promoció de l’esport femení adreçada a les entitats de ciutat 
Tardor 2020 30.000 €  

 Potenciar i millorar els camins del riu i el rodal amb l’objectiu de potenciar 

l’activitat física en aquest entorn. 
Curs 20-21 

  

 20.000 € 

 

Esport salut 
 TOTALS:  243.000 € 
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 En resum 
 
Aquest és un document que pretén ser un punt de partida per contribuir a la 
recuperació de Sabadell després del coronavirus, que els propers dies s’obrirà a les 
aportacions de la ciutat. La proposta municipal és aconseguir un acord ampli on la ciutat 
defineixi les accions que cal impulsar a curt, mitjà i llarg termini per facilitar la 
recuperació.  
 
Es proposen més de 300 accions concretes que sumen una injecció econòmica de quasi 
8 milions d’euros en cinc àmbits d’actuació: 
 

 la protecció i empoderament de les persones, amb el 37,39 % de l’import 

 les mesures per a la reactivació econòmica, amb el 44,12% 

 l’urbanisme, l’espai públic i la mobilitat, amb el 12,72% 

 la cultura i l’àmbit esportiu, amb el 5,77% 

 
En termes globals, es destina el 43,16% als àmbits directament relacionats amb el 
benestar de les persones -protecció, cultura i esport-, el 44,12% a la reactivació 
econòmica i el 12,72% a l’urbanisme i la mobilitat. 
 
La protecció de tota la ciutadania i especialment dels col·lectius més vulnerables és una 
de les màximes prioritats en la gestió del Sabadell postCovid-19. Les accions de l’àmbit 
de protecció i empoderament de les persones previstes en aquest document sumen 
prop de 3 milions d’euros i treballaran per garantir la cobertura de les necessitats 
bàsiques dels ciutadans i ciutadanes; reforçar els mecanismes de cures i suport als 
col·lectius amb major vulnerabilitat com la gent gran o les persones amb discapacitat; 
minimitzar l’impacte d’aquesta crisi en l’àmbit educatiu, en la infància, adolescència i 
joventut i evitar la degradació de les relacions socials i de les xarxes comunitàries.  
 
La reactivació econòmica és l’altre dels grans reptes de la gestió post-coronavirus. El 
document de partida vol restablir com més aviat millor el nivell d’ocupació previ a la 
crisi, minimitzar l’impacte del coronavirus en el teixit empresarial, millorar l’ocupabilitat 
dels treballadors i les treballadores i potenciar la competitivitat de Sabadell dins el 
panorama posterior a la Covid-19. Les accions proposades en l’àmbit de la reactivació 
econòmica sumen una despesa superior als 3,5 milions d’euros.  
 
Per als ciutadans i ciutadanes que han perdut la feina es vol posar en marxa un nou 
dispositiu per a la recol·locació. També es vol crear una nova APP i impulsar una fira 
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virtual d’ocupació per facilitar el contacte entre empreses i candidats i candidates als 
llocs que s’ofereixen.  
 
Pel que fa al conjunt de les empreses, es proposa l’ampliació del calendari fiscal i la 
flexibilització en el pagament dels tributs municipals. I a l’àmbit del comerç, un dels més 
afectats, es preveuen bonificacions o exempcions fiscals. La restauració té un 
tractament específic, amb la possibilitat, quan obrin, d’ampliar les terrasses per 
mantenir la capacitat de taules, a més de bonificacions en la taxa per a la temporada 20-
21.  
 
Les mesures en l’espai públic i la mobilitat donen resposta a la necessitat d’incrementar 
els eixos de vianants per facilitar el compliment de les mesures de distanciament social i 
d’adaptar l’actual model de transport públic al nou context. Pel que fa a l’ús de la 
bicicleta, es proposa acabar de vertebrar i reforçar la senyalització com a zona 30 de 
l’eix ciclable de nord a sud. Tot plegat, amb mesures que vetllen per la qualitat de l’aire.  
 
També es faran modificacions en l’àmbit urbanístic per fer més àgil l'activació i 
instal·lació d'empreses a la ciutat. A més, es buscarà la flexibilització dels criteris per 
facilitar la implantació de noves activitats econòmiques Les diferents accions en l’àmbit 
de l’Urbanisme, l’espai públic i la mobilitat del document de partida sumen més d’1 
milió d’euros.  
 
Recuperar i reforçar la vitalitat cultural de Sabadell és un dels ítems d’acció. I és que 
l’àmbit cultural ha resultat també molt especialment colpejat per la situació derivada del 
coronavirus. En aquest marc, s’haurà de vetllar per la protecció del sector en l’àmbit 
laboral i també per la formació, creació i difusió artístiques. Entre les mesures, es 
preveuen línies d’ajuts, crear sinergies entre els sectors cultural, del comerç, la 
restauració i el turisme per generar noves oportunitats i garantir l’accés universal als 
continguts culturals.  
 
El suport a l’àmbit de l’esport és també present al document de partida. En aquest marc, 
s’ha previst reduir el cost de les activitats d’esport escolar per a famílies amb dificultats, 
augmentar les subvencions per a la promoció de l’esport i l’impuls de noves línies de 
beques per a la pràctica esportiva.  
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7.1. EL PLA EN XIFRES 
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