
sabadell ciutat de valors www.sabadell.cat

OFICINA DE DRETS CIVILS
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Telèfon: 93 745 33 01

dretscivils@ajsabadell.cat
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De dilluns a dijous de 9 a 15 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 9 a 14 h. 

Oficina de Drets Civils

Hi col·laboren:

OFICINA 
DE DRETS 
CIVILS
Informació i orientació
al servei de la defensa 
dels drets de les 
persones

Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

Comissió 
de la Convivència 



OfiCina De Drets Civils (ODC)

L’Ajuntament de Sabadell, en el marc del “Pacte dels Valors de la 
Convivència a Sabadell”, té com a objectiu fer real la dignitat i la qualitat 
de vida per a tothom sense cap tipus de distinció.
   
L’Oficina de Drets Civils (ODC) és un servei municipal d’informació i 
orientació per a la defensa dels drets de les persones, en especial el 
dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’edat, ideologia, religió o 
creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, malaltia 
o diferents capacitats.

L’Oficina de Drets Civils (ODC) treballa en xarxa i de forma transversal 
per l’atenció a les persones que es troben en les situacions de risc de 
discriminació per les raons esmentades i, al mateix temps, promou la 
difusió dels drets civils, especialment els reconeguts per la declaració 
universal dels drets humans.

a l’OfiCina De Drets Civils Hi trOBarÀs:

Un espai de referència per a la informació, l’assessorament i la prevenció, 
adreçat als ciutadans i ciutadanes o col·lectius que necessitin suport i 
acompanyament alhora d’exercir el dret a la igualtat d’oportunitats i a 
la seva plena ciutadania per raons d’/de:

Edat: amb el Sabadell Atenció Jove, que treballa perquè el desconeixement 
de recursos no sigui un factor d’exclusió social i per promoure la participació 
comunitària del jovent.

Creences, conviccions i ideologia: amb el servei d’Afers Religiosos que ges-
tiona la diversitat de creences de manera inclusiva i amb voluntat d’igualtat i 
respecte en l’exercici de la llibertat religiosa.

Gènere:  amb el Centre d’Atenció a la Dona, que atén, assisteix i orienta a les 
dones que es troben o s’han trobat en una situació de discriminació, violència o 
desigualtat de gènere.

Origen:  amb el programa de Nova Ciutadania, que acull a les persones nouvin-
gudes i respon a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats 
de la ciutat.

Orientació sexual: Amb el programa LGBT (Lesbianes, Gais, Bisexuals i Trans-
sexuals), que pretén superar les discriminacions i assolir la llibertat i la igualtat 
real de  totes les orientacions sexuals.        

Un espai de divulgació i de recursos dels Drets Humans i dels Drets Civils 
bàsics a l’abast de les entitats i ciutadania en general, amb:

Servei de  documentació, formació i accés digital amb informació especia-
litzada en Drets Civils.

Activitats de sensibilització al voltant de les commemoracions de diades In-
ternacionals relacionades amb els Drets Humans. 

Xerrades i recursos adreçats a la comunitat educativa, a les entitats i a la ciu-
tadania en general.

Activitats de prevenció contra qualsevol tipus de violència (masclista, racista, 
xenòfoba, o homòfoba) adreçades de manera prioritària als joves.

Activitats de divulgació envers la solidaritat i la defensa dels Drets Humans al món.

Un espai d’informació i d’atenció per a persones que per la seva 
condició individual es puguin trobar en situació de patir qualsevol tipus 
de discriminació per raó d’edat, de gènere, d’ideologia, de creença, 
d’orientació sexual o d’origen, oferint-los acompanyament i una atenció 
personalitzada adequada a la necessitat.
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“Si volem un món de 
pau i de justícia cal 
posar decididament la 
intel.ligència al servei 
de l'amor.”

Antoine de Saint-Exupery


