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Eix 1. Els drets socials: cohesió i equitat 
 
El principal objectiu comú de les polítiques que incideixen directament 
sobre la vida de les persones és aconseguir la màxima cohesió social. 
Per assolir aquest objectiu cal aplicar mesures de redistribució de la 
riquesa, seguint criteris de justícia social i solidaritat.  
 
En aquest mandat, l’Ajuntament està desplegant una sèrie d’actuacions 
enfocades a augmentar la cohesió social, que la crisi ha contribuït a 
perjudicar: un Pla de xoc per atendre l’emergència social i un seguit de 
mesures transformadores per abordar les causes que la provoquen. 
 
Es tracta d’aconseguir que no hi hagi sabadellencs ni sabadellenques 
que no puguin cobrir les seves necessitats bàsiques; per això, caldrà 
combatre les causes generadores de la pobresa: la precarietat laboral i 
l’atur. Però també, caldrà atendre les necessitats formatives i educatives 
i treballar per l’èxit escolar, apoderar les persones perquè tinguin les 
habilitats socials que els permetin avançar en la seva emancipació; 
caldrà oferir solucions a les necessitats sanitàries i de salut integral, 
oferir mesures d’equitat i d’integració per a les persones nouvingudes i 
lluitar contra la desigualtat i la discriminació de tots els col·lectius més 
vulnerables, com infància, vellesa, dones, persones amb discapacitat, 
persones immigrades... La cultura, que ha d’arribar a tothom per 
aconseguir una societat justa i cohesionada, i l’esport, amb un paper 
social i educatiu fonamental, tenen també un paper important en la 
consecució aquest repte estratègic. 
 
També la pobresa s’ha estès de forma desigual per la ciutat i per això 
serà imprescindible que els recursos es destinin de forma preferent a 
aquells territoris on la incidència de la crisi ha estat més notable.  
 

Educació per a tothom i al llarg de la vida 
 

Acció social proactiva 
 

Habitatge digne 
 

Salut pública de qualitat 
 

Defensa dels drets civils i cicles de vida 
 

Producció i accés a la cultura 
 

Difusió de l’esport i els seus valors 
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1.1. Educació per a tothom i al llarg de la vida 
 

 
La reducció de les desigualtats educatives, especialment les existents entre els 
barris, serà el primer objectiu del Pla per a l’èxit educatiu a la nostra ciutat. 
Caldrà actuar en el marc de la planificació i del model educatiu, però també en la 
construcció d’un catàleg de polítiques actives per a una escolarització equilibrada, 
així com en la detecció de necessitats i la prevenció. 
Es fomentarà la relació entre escola i territori, i la inclusió dels adolescents en la 
xarxa social de caràcter esportiu, cultural, o musical, entre altres. I es potenciarà la 
reinserció als estudis des del món laboral i l’educació integral de les persones 
adultes, com a expressió del concepte d’educació al llarg de la vida i com a eina per 
garantir segones i terceres oportunitats. 
 
Objectius 

 
ü Planificar l’estratègia educativa de la ciutat  

Volem que Sabadell esdevingui una ciutat on el fet educatiu sigui un tret distintiu relacionat amb la 
qualitat i la universalitat d’aquest servei públic entre tota la ciutadania. 
Per fer-ho possible caldrà dissenyar un nou mapa escolar que doni resposta a l’actual i futura 
realitat demogràfica i que permeti avançar cap a l’equitat, la cohesió social i l’èxit educatiu. 
En aquesta planificació seran especialment rellevants els aspectes relacionats amb l’educació 
postobligatòria, on Sabadell com a capital de comarca ha de garantir una millor oferta de formació 
professional i una major presència dels estudis universitaris. 
Aquest exercici de repensar educativament la ciutat caldrà fer-lo de la ma de la ciutadania i 
especialment la comunitat educativa.  
 

ü Promoure la cohesió social, l’equitat i l’èxit educatiu 
L’èxit educatiu és l’objectiu central del desenvolupament personal i col·lectiu d’una ciutat. La 
consecució del mateix ha de ser independent de l’origen social, cultural o la situació econòmica de 
les famílies. 
La necessària confluència de molts factors per aconseguir-ho fan que el govern es plantegi un Pla 
per a l’èxit educatiu per a tots els infants i joves de la ciutat, vetllant per la reducció de les 
desigualtats educatives i perquè tots els nois i noies desenvolupin al màxim el seu potencial. 
El dret a l’educació no esdevé ple sinó s’exerceix en condicions d’equitat, per això centrarem el 
nostre pla d’actuació en una visió integral per combatre les desigualtats en l’accés a l’educació, en 
el temps escolar, en el temps educatiu més enllà de l’escola i especialment en les fases de transició 
cap als estudis postobligatoris, per exemple amb la creació d’una taula de la Formació Professional 
de caràcter comarcal.. 
 

ü Garantir serveis educatius municipals de qualitat 
Les escoles bressol, l’escola de música, el Conservatori i l’Escola d’Art Illa són centres de formació 
de gestió municipal que ofereixen una oferta educativa ben valorada a la ciutat. 
Serà una prioritat vetllar perquè aquests centres continuïn fent una oferta atractiva i de qualitat i que 
a la vegada aquests serveis educatius siguin accessibles a tota la ciutadania independentment del 
seu context socioeconòmic, especialment entre els infants i joves. 
També serà prioritari garantir el protagonisme i la responsabilitat en la gestió dels serveis educatius 
municipals. 
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ü Promoure l’ús de la llengua catalana al municipi 
L’acció de promoure el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana es durà a terme a 
través de la concertació amb les entitats i, especialment, per la participació en el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, tot vetllant per garantir-hi l’accés a tota la ciutadania, especialment les 
persones nouvingudes. 
 
 
 
1.2. Acció social proactiva 
 
 
La Llei de Serveis Socials, la de la dependència, la dels drets i oportunitats dels 
infants i adolescents, i la més recent, la d’Habitatge i Pobresa energètica, han generat 
nous drets subjectius a la ciutadania, en un context de post recessió econòmica que 
ha deixat una part notable de la població en condicions de desigualtat i precarietat.  
El govern té dues prioritats bàsiques: millorar la resposta a l’emergència social que 
garanteixi l’atenció immediata, tractada com un dret social de primer ordre, alhora 
que el mandat polític s’orienta a abordar i combatre els factors causants de les 
desigualtats que porten les persones a l’exclusió.  
Paral·lelament, es manté la necessitat d’atenció a les persones amb dependència, les 
desigualtats d’oportunitats de futur en els infants, adolescents i joves, i donar un 
impuls a les polítiques que afecten la inclusió de persones amb discapacitat o amb 
problemes de salut mental. 
 
Objectius 
 

ü Aprovar i desplegar el Pla Estratègic d’Acció Social de Sabadell 
(PEAS) 

El PEAS establirà objectius comuns i consensuats per abordar i combatre les causes generadores 
de desigualtats. El Pla estratègic es vol construir de manera participada dins del conjunt de 
l’Ajuntament i també amb els principals agents i entitats de la ciutat. El procés d’elaboració del pla 
ha implicat professionals de diferents serveis municipals i la participació activa de més de 100 
persones de diferents entitats de l’àmbit social sabadellenc.  
El Pla compta amb una diagnosi, unes línies estratègiques amb objectius i un full de ruta. Aquesta 
última eina és una estructura d’objectius i indicadors clau que permetran, posteriorment, el seu 
desplegament. Seran partícips de la implementació els equips i serveis municipals així com les 
entitats que així ho desitgin. 
 

ü Gestionar el trànsit des del concepte de serveis socials al d’acció 
social 

El govern alinearà el conjunt de l’acció social cap a un enfocament més proactiu, concentrant els 
recursos organitzatius en les intervencions més transformadores. 
D’una banda, potenciant el seguiment des dels serveis socials bàsics territorials, alliberant els 
equips de les funcions burocràtiques i perquè es centrin en les funcions de més valor social, 
avançant cap a intervencions grupals o comunitàries.  
D’altra banda, amb programes específics dirigits a generar canvis en els factors generadors de 
desigualtats. 
La creació del Servei d’Urgències i Emergències Socials ha de fer possible la detecció preventiva de 
situacions així com una atenció immediata de les situacions d’urgències acompanyada d’una 
atenció posterior. 
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ü Promoure Sabadell com a laboratori social de polítiques d’inclusió 
Es treballarà proactivament per detectar necessitats socials complexes i es cercaran fórmules 
innovadores de resposta, que hauran fer-se en consens amb els principals actors implicats i amb 
una intervenció rigorosa i dotada d’evidència sempre que sigui possible.  
Seguint aquesta estratègia es planteja el desenvolupament d’un Pla de Xoc d’emergència social per 
a l’any 2016 amb l’objectiu de cobrir amb accions específiques les necessitats bàsiques com 
l’habitatge, l’alimentació, o els subministraments bàsics de la ciutadania que està patint més 
durament la crisi. 
El pla incorporarà projectes que permetin un abordatge transformador d’aquestes situacions. Per 
exemple, davant la necessitat d’alimentació́ infantil quan l’escola està tancada, per mitjà de noves 
formes de resposta a l’emergència alimentària o per evitar la cronificació de les famílies que viuen 
en habitatges d’emergència social. 
 

ü Millorar la prestació dels serveis i optimitzar la gestió dels recursos 
socials  

En els propers anys caldrà millorar, des d’un punt de vista qualitatiu, la gestió dels recursos al servei 
de les polítiques d’acció social d’acord amb les competències municipals en aquesta matèria. Caldrà 
avançar cap a una estructura organitzativa que doni respostes més ràpides i adaptades a les 
necessitats de la ciutadania i que, en conjunt, sigui més eficient i eficaç.  
Entre d’altres aspectes, cal millorar la coordinació del sistema sociosanitari local, crear una Cartera 
de serveis amb criteris d’accés clars, deures i objectius, impulsar la introducció de les TIC, o 
incorporar la participació dels professionals en la definició i planificació de les polítiques socials. 
 
 
 
1.3. Habitatge digne 
 
 
La conquesta del dret a l’habitatge digne és una de les situacions d’emergència 
socials més importants que afronta la ciutat. Tornar a situar l’habitatge com un bé i 
no com una mercaderia requereix polítiques de gran abast adreçades a la intervenció 
en el mercat i l’atenció als col·lectius més vulnerables. 
Caldrà treballar en relació al deute hipotecari i el risc de desnonament oferint un 
servei d’informació i assessorament i garantint en tot moment una llar digne per a les 
persones en situació de risc d’exclusió social, assegurant l’accés als 
subministraments bàsics. És imprescindible mobilitzar l’habitatge buit a través del 
desplegament de l’ordenança i la mediació amb els propietaris, ampliant també la 
borsa d’habitatge social i protegit. La nova Taula d’Habitatge, que serà un òrgan viu 
on participi el teixit associatiu i servirà per identificar les necessitats de les persones 
sol·licitants d’habitatge. 
 
Objectius 
 

ü  Atendre el risc i la pèrdua de l’habitatge amb el compromís de 
desnonament zero 

El govern assumirà el lideratge contra els desnonaments i l’acció política per posar al mercat els 
pisos buits, impulsant el programa de detecció i sanció als habitatges buits, especialment els dels 
grans tenidors i creant un paquet de mesures incentivadores a la cessió de pisos per a lloguer 
social.  
Es defensarà les persones en situació de risc d’exclusió social que són ocupants d’habitatges 
d’entitats bancàries que estaven buits i que no estan en lloguer social. 
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Es crearà una Taula d’Habitatge funcional que inclourà ajuntament, col·lectius, teixit associatiu, 
acció social i administració de justícia. 
Pel que fa a les entitats que executen desnonaments se’ls farà arribar una proposta d’acord per a 
l’adopció unilateral de les mesures legislatives de la Llei 24/2015. 
 

ü Promoure el lloguer social i racionalitzar la construcció i 
rehabilitació d’habitatge 

Una de les condicions per l’acompliment de la funció social de l’habitatge és augmentar el parc 
d’habitatges de lloguer assequible. Per aquest motiu es fomentarà i s’impulsarà la promoció 
d’habitatge de lloguer a llarg termini. 
També s’impulsarà la promoció municipal d'habitatge des de Sabadell Habitatge, posant en ús els 
habitatges buits, rehabilitant els habitatges en mal estat, adequant els preus de l'habitatge públic a 
la realitat social dels inquilins, bonificant fiscalment els lloguers de llarga durada, augmentant el parc 
públic d'habitatges a través de convenis de cessió amb entitats financeres, així com posant en 
marxa promocions d’habitatge de lloguer de nova construcció per facilitar l’accés a un habitatge de 
lloguer a preus assequibles. 
 

ü Lluitar contra la pobresa energètica 
En el marc de la lluita contra la pobresa energètica, el govern impulsarà polítiques que vagin 
encaminades a minimitzar els efectes de la vulnerabilitat energètica en l’àmbit socioeconòmic, de 
cohesió social i de salut, a partir d’acords amb companyies subministradores, Rebost Solidari i 
entitats del Tercer Sector. S’aprovaran mesures per sancionar les empreses subministradores que 
incompleixin la llei de pobresa energètica. El projecte de la creació d’un Banc Local d’Energia contra 
la pobresa energètica de la ciutat permetrà relacionar les polítiques ambientals i d’estalvi d’eficiència 
energètica amb la problemàtica social associada a la pobresa energètica i l’exclusió social. 
 

ü Donar suport a les comunitats 
L’espai públic a les ciutats és també l’expressió de les relacions socials, on es vinculen hàbitat i 
habitatge. És en aquest espai de relacions ciutadanes, que comença a les escales de les 
comunitats de veïns, on les polítiques d'habitatge a Sabadell tenen la seva funció més social, 
concretades en l'acció de suport a comunitats. Aquest treball directe impulsarà les solucions 
residencials i les polítiques de cohesió relacionades directament amb l'habitatge al conjunt dels 
barris de la ciutat. 
 
 
 
1.4. La salut pública de qualitat 
 
 
La salut de la població està determinada per múltiples factors. Alguns no són 
modificables: l’edat, el sexe, i factors constitucionals. Però molts altres es poden 
modificar per l’acció individual i política. 
Els hàbits i estils de vida de les persones i les relacions que les persones tenen entre 
elles i amb el seu entorn, continuen sent reptes importants de salut pública. 
Les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen 
provoquen desigualtats en salut. Per combatre-les, cal actuar sobre el conjunt dels 
determinants i les condicions de vida. 
El govern actuarà, d’acord amb les seves competències, sobre alguns d’aquests 
factors i promourà l’equitat en salut per mitjà del control de l’entorn més immediat, i 
intervenint segons la necessitat de cada barri i cada col·lectiu. 
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Objectius 
 

ü Controlar els factors ambientals que puguin suposar un risc per a la 
salut  

Això implica la tasca d’inspecció i control dels riscos per a la salut derivats de l’activitat minorista 
dels establiments alimentaris i d’establiments on s’hi duen a terme intervencions amb risc per a la 
salut i també dels equipaments amb instal·lacions de risc per a la legionel·losi. 
Paral·lelament es treballarà pel correcte control ambiental i perquè les plagues urbanes no superin 
el llindar de tolerància i es potenciarà el Laboratori municipal com a servei de suport a les 
actuacions de salut pública. 
 

ü Promoure estils de vida saludables  
A través de la capacitació, l’educació per a la salut i la sensibilització es reforçaran i generalitzaran 
les actuacions en l’àmbit de la salut emocional, habilitats socials, parentals i assertivitat. 
També es consolidaran les actuacions vinculades a la promoció d’una alimentació saludable i de 
l’activitat físical en l’àmbit de la higiene pròpia i dels aliments, i de la salut bucodental. 
Es reforçaran les actuacions de prevenció de les addicions, especialment pel què fa a l’alcohol i 
tabac, però també de la resta de drogues o substàncies amb capacitat addictiva. 
Finalment, es promouran activitats preventives en el camp de les malalties de transmissió sexual. 
 

ü Vetllar per la qualitat i el correcte accés als recursos sanitaris de la 
ciutat a través del treball en xarxa i la participació 

El govern vetllarà per l’accés universal als recursos sanitaris i assistencials, la detecció de 
necessitats no cobertes, la coordinació entre les diverses xarxes assistencials i un tracte adequat i 
humà que respecti sempre l’autonomia dels pacients.  
Així mateix, es realitzarà un seguiment dels recursos sanitaris d’atenció primària, hospitalaris, de 
salut mental, d’atenció a les drogodependències, d’atenció especialitzada i sociosanitaris. 
Entre altres, s’impulsarà el treball en xarxa entre serveis i amb agents externs, facilitant la 
participació, per donar resposta a necessitats territorials i comunitàries, i es promourà la generació i 
la transferència de coneixement en col·laboració amb altres institucions. 
 

ü Reduir les desigualtats en salut, vetllar per l’equitat i atendre noves 
necessitats 

S’impulsaran iniciatives que facilitin l’accés a serveis sanitaris no gratuïts a persones en risc 
d’exclusió, especialment odontologia. 
S’actuarà per millorar serveis adreçats a persones afectades per trastorns mentals i el seu entorn, i 
s’assessorarà persones consumidores no problemàtiques de drogues i al seu entorn. 
Es promouran accions per protegir la salut de les persones amb malalties ambientals, i s’afavoriran 
aliances per apropar programes de prevenció a contextos on es detecten més comportaments de 
risc. Es contribuirà a la lluita contra l’estigma per malalties o condicions de salut i es treballarà per 
reduir les desigualtats de gènere pel que fa als resultats de salut i en els seus determinants. 
 
 
1.5. Defensa dels drets civils i cicles de vida 
 
 
El govern vol impulsar polítiques de defensa dels drets de les persones i de gestió 
inclusiva de la diversitat impulsant la transversalitat de les polítiques de gènere i 
LGTBI, fomentant l’apoderament de la ciutadania, tant a nivell individual com 
col·lectiu i tenint en compte la perspectiva intercultural. 
Això vol dir treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, lloc 
de residència, gènere, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels 
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drets que la llei els garanteix pel fet de ser ciutadanes i ciutadans d'aquest país. És a 
dir, puguin accedir en condicions d'igualtat als recursos i serveis que l'administració 
els proporciona, i, d'aquesta manera, tot fomentant el respecte a la diversitat, 
contribuir a la convivència i a la construcció d'una societat més justa i democràtica. 
El Programa Cicles de Vida impulsa polítiques de promoció en l’àmbit dels drets de 
les persones, amb l’objectiu que en les diferents etapes vitals, i també en els 
processos de transició entre les etapes, la ciutat disposi dels recursos necessaris 
perquè tothom pugui desenvolupar la seva vida en la comunitat i per fer créixer la 
ciutadania de manera individual i col·lectiva. 
 
Objectius  
 

ü Comunicar, formar, facilitar eines i dur a terme accions per 
promoure la igualtat plena de totes les persones que viuen a 
Sabadell 

S’impulsarà la presència als webs i a les xarxes municipals, contribuint a difondre valors i a crear 
opinió, projectant tot el que aporta la diversitat i afavorint la potenciació del diàleg i la comunicació, a 
partir del en el respecte i l’intercanvi. 
Mantenir i potenciar els contactes amb altres institucions, que portin a terme polítiques del seu àmbit 
d’actuació. La participació en xarxes i projectes compartits amb altres municipis de l’Estat i 
d’Europa, que permetin conèixer noves experiències, assumpció de noves metodologies a treballar, 
implementació de polítiques innovadores i contribuir a la projecció de la ciutat. 
 

ü Garantir el procés d’acollida de les persones nouvingudes  
S’articularà un nou circuit d’acollida, acompanyament i informació, tot desplegant el contingut de la 
llei d’acollida, que garanteixi el procés sencer i respongui a les necessitats bàsiques de les 
persones nouvingudes (informació jurídica, acompanyament i assessorament en temes d’immigració 
i estrangeria, etc.). 
Es potenciarà el treball en xarxa per tal de facilitar la participació de la població immigrada a la vida 
política, els moviments socials, les entitats...  
 

ü Gestionar la diversitat i la interculturalitat de manera 
transformadora 

Es contribuirà a l’apoderament de la ciutadania des d’una perspectiva intercultural, basada en la 
creació de vincles, el coneixement i el respecte mutu. 
Es mantindrà una posició radical contra els discursos de l’odi i de discriminació amb treball conjunt 
amb la Comissió de la Convivència, impulsant la xarxa antirumors i accions de formació i 
sensibilització. La Comissió serà un instrument de seguiment i intervenció directa en els casos 
d’agressions o discriminacions per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia, en els quals es tindrà 
cura de l’atenció social i jurídica a les persones víctimes. 
Es gestionarà la diversitat de creences i conviccions de manera equitativa i inclusiva, des del principi 
de la laïcitat. 
Es mantindrà l’Oficina de Drets Civils com un espai de referència d’informació, orientació i 
assessorament, d’acollida i d’acompanyament per a la defensa dels drets humans. 
 

ü Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors de 
l’actuació municipal 

Una bona eina per impulsar la transversalitat de gènere en l’acció política municipal serà incorporar 
la perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos. Es reconvertirà el Servei d’Informació i 
Assessorament a les Dones en un servei d’orientació, assessorament jurídic i psicològic a dones 
principalment, amb programes específics adreçats a augmentar el seu apoderament i la seva 
autonomia. També es donarà suport a les iniciatives d’entitats que treballen en aquest àmbit i 
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s’inclourà la línia de treball de polítiques LGTBI a l’àmbit de Gènere i Feminismes, així com a la 
taula d’igualtat, iniciant el treball amb una diagnosi de LGTBI. 
S’editarà un butlletí mensual sobre temes amb visió de gènere com a eina informativa i que 
contribueixi a crear opinió. 
  

ü Donar suport a projectes de cooperació d’entitats i gestionar 
activitats de sensibilització i solidaritat 

En primer lloc, caldrà que els pressupostos municipals consignin un veritable 0,7% destinat a 
cooperació i, en segon lloc, cal impulsar una política de cooperació de caràcter transformadora i 
apoderadora, fomentant alhora les activitats de sensibilització i campanyes impulsades directament 
o per les entitats. Es realitzaran accions formatives i de difusió entre la ciutadania sobre l’economia 
social i solidària. 
Compromís amb la defensa del dret d’asil de les persones refugiades i l’aposta per projectes que 
contribueixin en generar vies segures així com dignificar la quotidianitat de l’espera de les persones 
que han vist interromput el seu procés migratori. 
 

ü Exercir de motor territorial en les polítiques d’emancipació juvenil 
L’acció motora implica treballar amb una mirada cap a l’interior de la ciutat fomentant l’apoderament 
i l’autonomia dels joves a través dels recursos de l’Oficina Jove i del treball en territori. Però també 
amb una mirada cap a l’entorn més proper situant Sabadell com a referent en programes 
d’emancipació dels joves. 
La creació de l’Oficina Jove significa obrir un nou espai integral d’informació i assessorament al 
jovent, i ampliar la presència d’informadors/es juvenils en els centres de Secundària. És una 
oportunitat per vertebrar un treball conjunt entre professionals amb els altres municipis del Vallès. 
S’ampliarà la cobertura d’espais joves a la ciutat, s’obrirà nou equipament que faciliti la realització 
d’activitats juvenils a la ciutat i s’elaborarà el Pla Local de Joventut.  
 

ü Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple 
dret  

Aquest és un projecte d'educació en valors, de foment de la participació i promoció dels drets dels 
infants. Es planteja la creació del Consell de la Infància de Sabadell així com de l’Observatori dels 
Drets dels Infants com a instància que vetlli per aquests drets i fomenti els valors de la solidaritat, el 
respecte i la tolerància. 
Tot això significa integrar la visió i la demanda de la infància i de les famílies dintre de la planificació 
municipal per mitjà d’un treball transversal de tota l’organització. 
 

ü Promoure un envelliment actiu i el dret al lleure de la gent gran 
La gent gran té un paper actiu en el sosteniment econòmic de moltes de les famílies en la criança 
dels néts i. L’increment de l’esperança de vida, l’allargament de la vida activa de la ciutadania 
demanen que la societat es doti de més recursos en l’àmbit del seu lleure. 
Per això es potenciaran els complexos de gent gran, es reactivarà el Consell Gran de la Gent Gran, 
es crearà una comissió que treballi els drets de la gent gran i es promourà l’adhesió de la Xarxa de 
ciutats amigues de la gent gran. 
 

ü Potenciar espais de trobada i de convivència intergeneracional 
La segmentació social i generacional és cada vegada més acusada i l’ostracisme generacional 
comporta una pèrdua de valors a la comunitat. Per aquesta raó l’Ajuntament tindrà com a objectiu 
prioritari promoure de manera activa i facilitar espais de creació de vincles compartits entre 
persones amb diferents edats. 
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1.6 Producció i accés a la cultura 
 
 
Per disposar d’una ciutat creativa i rica culturalment, i per aconseguir una societat 
justa i cohesionada, és fonamental garantir a tota la ciutadania l’accés a la cultura en 
totes les seves vessants. I també és bàsic assegurar el diàleg intercultural, tot 
fomentant allò que compartim i que ens dota d’una identitat comuna i permet generar 
una dinàmica de progrés i construcció col·lectiva de futur. 
Per aquest motiu el govern fa seu el compromisos de l'Agenda 21 de la Cultura i, 
específicament, els de promoure els béns i serveis culturals, treballar per ampliar la 
capacitat creativa de tots els ciutadans, la recerca de noves formes d’expressivitat i 
l’experimentació amb els nous llenguatges, la reformulació́ i la interacció de les 
tradicions, els nous moviments culturals, el nou talent artístic i el reconeixement de 
la riquesa que representa la diversitat lingüística. 
 
Objectius 
 

ü Generar instruments de planificació cultural, de forma col·lectiva i 
consensuada  

Sabadell va ser capdavantera en la planificació estratègica de polítiques culturals municipals. 
Transcorreguts vint anys, es fa necessari repensar el model cultural i dotar-lo d’un discurs que 
permeti afrontar els reptes de futur. Per aquest motiu és prioritària la definició del Projecte Cultural 
de Ciutat, alhora que l’elaboració dels instruments de planificació sectorial (Pla de Museus, Pla de 
Biblioteques...). 
També és prioritari aplicar noves fórmules organitzatives, participatives i de gestió, que permetin 
optimitzar els recursos propis, generar sinergies de ciutat i incorporar la participació ciutadana en la 
presa de decisions. 
 

ü Fomentar i posar en valor la dinàmica cultural de la ciutat 
La nostra ciutat és referent en producció i exhibició de teatre infantil i familiar de qualitat, en 
producció d’òpera i en creació contemporània. Compta amb una llarga i rica tradició associativa, 
manifestada en l’àmbit de la cultura popular, en les arts escèniques, en l’àmbit literari i artístic en 
general. Així com amb artistes plàstics i visuals de prestigi reconegut.  
L’objectiu del govern és posar en valor la capacitat, singularitat i dinamisme cultural de Sabadell. 
Centrant esforços en mantenir i millorar els àmbits en els quals som referents i iniciant noves línies 
de treball, que ens permetin créixer, especialment en el camp de l’emprenedoria cultural i de la 
música moderna.	  
 

ü Estendre l’acció cultural al territori	  
Les biblioteques han esdevingut un equipament de proximitat que ha esdevingut el principal punt 
d’accés a la cultura per part de la ciutadania. La ciutat disposa d’una bona xarxa de biblioteques, 
motiu pel qual el govern es proposa potenciar el seu paper dins el territori com a element 
estructurador d’una programació estable als diferents barris, tot cercant possibles sinergies amb 
d’altres equipaments, programes municipals i agents o recursos culturals de la ciutat. 
 

ü Impulsar la preservació, recuperació, recerca i difusió del patrimoni	  
Sabadell compta amb un ric patrimoni històric i amb una llarga tradició artística. Aquest patrimoni és 
part indestriable de la nostra identitat com a sabadellencs i sabadellenques, és marc comú del 
nostre imaginari i conforma el tarannà de la nostra ciutat, és font de coneixement i un bé a 
preservar, recuperar, respectar i difondre. I aquest és el nostre objectiu. 
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Motiu pel qual s’impulsaran accions encaminades a donar valor a la memòria, especialment en 
relació a valors democràtics, de pau i solidaritat i d’igualtat de gènere. S’impulsaran 
commemoracions institucionals i ciutadanes que recullin aquests valors, i s’estudiarà la revisió del 
Nomenclàtor de la ciutat. 
 

ü Gestionar un programa en l’àmbit audiovisual que promogui la 
formació, la difusió i el suport a la producció 

L’audiovisual, en totes els seves vessants, té una component de creació i de cultura i alhora una 
component d’activitat econòmica. Entenent que l’audiovisual pot ser també una eina de promoció de 
la ciutat cal impulsar mecanismes de col·laboració amb les productores, pel que fa a permisos de 
rodatge o en tasques d’assessorament, entre altres. Així mateix, la participació en xarxes de ciutats 
és una excel·lent forma de crear una marca i també d’unificar criteris pel que respecta als protocols 
d’atenció als rodatges, els taxes, la documentació, els catàlegs de localitzacions, etc. 
 
 
1.7 Difusió de l’esport i els seus valors 
 
 
El Govern de Sabadell aposta per l’esport com a valor estratègic en el 
desenvolupament econòmic i en la promoció de la ciutat. 
En l’àmbit esportiu l’administració municipal té com a missió difondre l’esport com a 
part imprescindible per l’educació integral de la ciutadania, garantint una pràctica 
digne i de qualitat en els equipaments esportius de la ciutat, atenent la diversitat i 
treballant a través de la pràctica esportiva la cohesió territorial. 
 
Objectius 
 

ü Considerar l’esport com un element de promoció de la ciutat i de 
dinamització econòmica 

L’esport ha d’esdevenir un element clau per a la promoció de la ciutat. En aquest sentit l’ajuntament 
es suma al projecte de la creació del Clúster de l’Esport de Sabadell impulsat per diverses entitats i 
emprenedors locals. L’esport a Sabadell és un sector estratègic per la xarxa de clubs i entitats que 
hi ha, pel volum d’usuaris, per la xarxa d’equipaments amb que compta la ciutat, pel dinamisme 
econòmic que pot generar, perquè pot ser una referència educativa i de formació, perquè pot ser un 
motor d’I+D, perquè pot generar sinergies amb el món sanitari, universitari, etc. 
 

ü Garantir l’equitat en els programes esportius adreçats a tots els 
segments de la població 

L’esport és part de l’educació integral de les persones. Per això cal garantir una oferta esportiva de 
ciutat que contempli activitats per a tot el cicle de vida. L’Ajuntament ha de garantir l’equitat en 
l’accés a aquesta oferta i ha d’intervenir quan detecti mancances. 
Des de l’esport escolar i juvenil fins a les activitats físiques per a adults i la gent gran, així com els 
grups de població especials, l’esport esdevé un factor de millora de la qualitat de vida.  
Treballem per a l’educació en valors a través de la pràctica físico-esportiva, fent feina en la 
diversitat, la inclusió, potenciant l’esport femení i donant suport a les iniciatives de joc net. 
 

ü Reforçar les entitats esportives locals 
Cal donar suport a les entitats esportives, des de la base fins a la competició. El govern promourà la 
presència de l’esport a la ciutat, tant amb actes propis, com fomentant la participació de les entitats 
en actes de ciutat, incentivant la col·laboració de les entitats entre elles i donant suport a 
l’organització de grans esdeveniments esportius. 
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ü Mantenir en condicions òptimes els equipaments i altres espais de 
pràctica esportiva 

Partint d’una excel·lent xarxa d’equipaments esportius i altres espais de pràctica, cal abordar una 
nova proposta conjunta en algunes instal·lacions de gestió compartida amb els clubs esportius 
locals, amb més coresponsabilitat i rendiment social. 
El repte és la millora i el manteniment dels ja existents i impulsar l’endegament dels que manquen. 
L’acció inclou des de la remodelació integral i dinamització de La Bassa i Sant Oleguer, i els plans 
per a la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, fins als equipaments de barri i l’aprofitament dels 
espais alternatius de lleure.  
 

ü Facilitar l'accés a tota l’oferta de pràctica esportiva, creant una 
comunitat esportiva local i millorar la comunicació i la difusió 

L’esport és un fenomen universal que es concreta en l’àmbit local. Mitjançant diferents canals, el 
govern vol potenciar l’accés a la pràctica esportiva. Des de dinamitzar el web fins a les xarxes 2.0 
amb les entitats de la ciutat per disposar d’una comunitat esportiva de ciutat. Cal crear instruments 
que facilitin a la ciutadania l’accés a la pràctica esportiva de manera conjunta amb els agents 
esportius de la ciutat 
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