
 

 

 

 

MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL  
D’ADHESIÓ AL PROGRAMA “MUNICIPIOS POR LA TOLERANCIA:HACIA UNA 

MEJOR GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA”  
 
 
“Municipios por la Tolerancia” és un programa per ajudar als governs locals a gestionar la 
diversitat religiosa d’una manera democràtica, inclusiva i plural. Pretén visibilitzar el compromís 
dels ajuntaments amb l’aplicació d’uns principis i objectius bàsics en la gestió de la diversitat 
religiosa continguts en una Carta i proporciona als municipis que la signen les eines i recursos 
necessaris per millorar la gestió quotidiana d’aquesta realitat. 
 
És una iniciativa de la “Fundación Pluralismo y Convivencia” en col·laboració amb la “Federación 
Española de Municipios y provincias “amb el recolzament del “Instituto de Derechos Humanos” de 
la Universitat de Deusto. 
 
Els beneficis per ser municipi participant en el “Programa de Municipios por la Tolerancia” són els 
següents: 
 

 Accés a un qüestionari d’autodiagnosi que proporciona informació sobre el nivell 
d’adequació de la gestió als principis i objectius de la Carta i orientacions en la 
implementació de mesures concretes. 

 Possibilitat de sol·licitar assessorament tècnic especialitzat en qualsevol moment. 

 Possibilitat de sol·licitar formació ajustada a les necessitats de cada municipi. 

 Participació en fòrums d’intercanvi d’experiències entre municipis. 

 Possibilitat de participar en un programa d’avaluació externa per la millora de la gestió 
municipal de la diversitat religiosa i desenvolupar de la mà d’un equip d’experts els seus 
propis plans de millora. 

 
 
En atenció a tot això, proposem a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell l'adopció 
dels següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Participació en el PROGRAMA “MUNICIPIOS POR LA TOLERANCIA” amb la 
voluntat  de rebre ajuda per la gestió de la diversitat religiosa d’una manera democràtica, inclusiva 
i plural , obtenint un marc de referència , recursos i treball en xarxa per impulsar les bones 
pràctiques de gestió municipal de la diversitat religiosa. 
 
SEGON-. Adhesió a la “Carta para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa ”, que 
s’adjunta  mitjançant l’enllaç.  
 
No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 
 
 
 
L’Alcaldessa, 
Marta Farrés Falgueras 
 
Sabadell, a data de signatura electrònica 
 
 

https://www.pluralismoyconvivencia.es/wp-content/uploads/2021/05/Carta-GMDR.pdf

