
 
 
 
 
 
 

PACTE PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME 
 
 

En els darrers anys, Badalona i el nostre país han experimentat canvis socials i 

demogràfics que han fet variar la fisonomia humana de la ciutat. La diversitat 

cultural i el pluralisme religiós s’expressen abastament als nostres carrers i 

barris. La Badalona actual és plural i intercultural, i això es reflecteix en la vida 

quotidiana. És un fet que aquesta realitat ha suposat un enriquiment humà, 

social i econòmic per a Badalona i és evident que aquesta nova realitat 

comporta reptes que hem d’afrontar col·lectivament. 

 

El valor més preuat d’una ciutat és el respecte i la convivència  entre les 

persones. És el que fa que la ciutat prosperi en el benestar comú i avanci 

conjuntament. 

 

Per a una bona convivència és necessària la confiança en el diàleg sincer, com 

eina per a conèixer i apropar-se a l’altre. Cal persones actives que 

comparteixen els mateixos drets i deures, el mateix espai públic i el respecte a 

la llei. Persones responsables i compromeses amb el present i futur de 

Badalona. 

 

La convivència és una cosa de tots i totes. És un valor massa preuat per a 

posar-lo en risc. Per això hem de denunciar obertament  els comportaments 

i les pràctiques demagògiques que provoquin fractura soci al, xenofòbia i 

racisme.  Sol des del respecte a la diferència, des de la igualtat en els drets i 

deures, la confiança i el diàleg entre les persones, construirem una Badalona 

moderna, solidària, integradora i de tothom. 

 

Cal potenciar les iniciatives impulsades des dels administracions i les entitats 

per afavorir la convivència intercultural, i per aconseguir això, proposem a totes 

les organitzacions polítiques, econòmiques i socials subscriure un PACTE 

LOCAL PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME amb els següents objectius: 

 



 
 
 
 
 
 

1. Manifestar el nostre més ferm compromís amb els principis i valors 

d’una societat plural, lliure i democràtica, reconeguts en el nostre 

ordenament jurídic. 

 

2. Defensar el principi irrenunciable de la igualtat davant la llei, vàlid per 

a totes les persones establertes a Badalona, tant pel que fa als drets 

com pel que fa als deures. 

 

3. Denunciar qualsevol tipus de discriminació per raó d’origen, de sexe, 

de llengua, de religió o de qualsevol altre classe. 

 

4. Facilitar i potenciar el diàleg entre la població d’acollida i els 

nouvinguts i  afavorir la convivència i la cohesió social, informant de 

com funciona la nostra societat així com del que cal saber de 

Catalunya i fomentar  l’ús  dels coneixements bàsics del català. 

 

5. Defensar fins a les últimes conseqüències la nostra consideració de 

la convivència com a valor suprem a preservar, denunciant amb 

contundencia qualsevol actuació que la pugui malmetre o qüestionar. 

 

6. Reclamar per a les Administracions locals els instruments jurídics 

competencials  i econòmics necessaris per afrontar amb garantia la 

nova realitat social de la nostra ciutat. 

 

A partir d’aquestes consideracions que entenem bàsiques i irrenunciables, 

expressem la nostra voluntat d’elevar aquest compromís al Plenari del Consell 

de Ciutat per a proposar la seva aprovació i l’adhesió de cadascuna de les 

entitats membres, com a signe de col·laboració i complicitat, per tal de seguir 

treballant conjuntament per afavorir la cohesió social i la convivència a 

Badalona. 

 

Plenari del Consell de Ciutat, 24-02-2007  


