
 

 

 
Sabadell s’uneix al projecte “Score” contra el racisme, 
la xenofòbia i la intolerància en l’esport  
 
L’Ajuntament de Sabadell forma part del projecte europeu SCORE “Sporting Cities 
Opposing Racism in Europe” (ciutats esportives que s'oposen al racisme a 
Europa”), una iniciativa internacional aprovada pel Programa Citizens, Equality, 
Rights i Values Programme (CERV) de la Comissió Europea i que es durà a terme 
fins al juny del 2024. L'objectiu principal és crear una coalició de ciutats i entitats 
locals europees per a la promoció de l'esport inclusiu, així com la prevenció i la 
lluita contra el racisme, la xenofòbia i les formes connexes d'intolerància en l’àmbit 
esportiu.  
El projecte està dirigit principalment a ciutats europees i autoritats locals i 
específicament a persones amb responsabilitats en el camp de l'esport mitjançant 
escoles esportives de base, clubs locals, professionals comunitaris com 
associacions o federacions esportives o de clubs, associacions d'àrbitres o 
entrenadors, etc.  
SCORE també involucrarà les parts interessades locals en el camp de la prevenció 
del racisme i la discriminació racial, tant institucionalment com de la societat civil, 
per promoure un diàleg i el desenvolupament d'estratègies compartides amb el 
món de l'esport.  
D’aquesta manera es vol promoure la millora dels coneixements i aptituds de les 
entitats locals i dels agents esportius i comunitaris del territori; així com l’intercanvi i 
difusió de documentació, metodologies i eines de formació específiques. Tot plegat 
per prevenir i lluitar contra el racisme, la xenofòbia i les formes d'intolerància a 
l'esport.  
El projecte SCORE, liderat per l'Ajuntament de Getafe, compta entre els seus socis 
amb OBERAXE (Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia- Ministeri 
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions), l'Oficina Nacional de Lluita Contra els 
Delictes d'Odi (ONDOD) del Ministeri de l'Interior, Cidalia (Consultoria en 
Diversitat), l'Ajuntament de Bilbao, l'Ajuntament de Sabadell, l'Associació de 
Ciutats Interculturals (RECI), la Fundació General de la Universitat de la Llacuna 
(FGULL), ETC (Europäische Trainings und Forschungszentrum für 
Menschenrechte und Demokratie), Public Benefit Enterprise of Cultural 
Environment Youth and Athletics of Municipality of Ioannina, ICC Sweden, Doras 
(Promoting and protecting Human Rights) i la Universitat de RENNES II.  
 


