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ORIGEN
Prové d’un reunió política i tècnica de la Regidoria de Cultura en què es valoren els objectius 
de la capitalitat cultural, que inclouen un model de gestió en valors i amb principis de soste-
nibilitat. GESTA neix com un segell de qualitat que cal aplicar a qualsevol activitat relacio-
nada amb la cultura, i concretament amb la Capitalitat Cultural del 2024. 

GESTA és un segell de qualitat per a totes les activitats culturals, que s’inicia amb Sabadell 
Capital de la Cultura Catalana 2024. De manera progressiva s’aniran aplicant aquests crite-
ris i s’avaluaran aquests indicadors per tal d’incorporar-los de manera habitual, com a bona 
pràctica, per aconseguir que cada activitat tingui en compte sempre els criteris de gènere, 
equitat, sostenibilitat, transparència i accessibilitat.  
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GESTA ÉS UN SEGELL DE QUALITAT

SIGNIFICAT ACRÒNIM
GESTA és un acrònim, ja que és una paraula formada per sigles. És la paraula resultant de la suma de 
les sigles de Gènere, Equitat, Sostenibilitat, Transparència i Accessibilitat. 

Segons el diccionari de l’Enciclopèdia catalana, gesta és una paraula que té l’origen al segle XIV i 
prové de la mateixa paraula en llatí, que significa “una acció memorable”, és a dir, digna de ser re-
cordada, que mereix ser narrada, com ara les Cançons de gesta, que són epopeies medievals que 
expliquen les proeses en combat dels herois. Al segle XXI una gesta és una acció memorable, una 
acció que implica un esforç, una dedicació tenaç i que té un valor per allò que ha aconseguit. Nosal-
tres, agafant aquest significat d’acte heroic, convençut i tenaç, actualitzem la paraula i la portem al 
terreny cultural. Per a nosaltres, cada acte, cada projecte, cada nova iniciativa és una gesta, una ac-
ció memorable. L’any 2024 volem que sigui una gesta en ell mateix, la d’aconseguir que la ciutadania 
de Sabadell participi intensament en la vida cultural de la ciutat, perquè pensem que la cultura és 
una activitat cabdal en el desenvolupament integral de la persona i en la qualitat de la democràcia. 
I volem que la cultura esdevingui un dret fonamental de les persones.

GESTA VOL PROTEGIR ELS DRETS CULTURALS  
DE LES PERSONES

 
GÈNERE
Aplicar la perspectiva de gènere en qualsevol acte cultural significa que no ens puguem preguntar 
mai: On són les dones? Tenint en compte que les dones són més de la meitat de la humanitat i no són 
una minoria, no aplicarem mai el conjunt “les dones” com un sector més, sinó com a sinònim d’huma-
nitat, i s’ha de procurar sempre certa igualtat de nombre en relació amb els homes. També es tindrà 
especial cura d’incloure, de forma natural i  integradora, persones LGTBI+Q. I aquesta sensibilitat 
serà present a tots els nostres actes.

En canvi, si hi ha un nombre preponderant de dones o persones amb identitats diverses, no es con-
demnarà perquè es tindran en compte les dificultats afegides que pateixen les dones i persones 
LGTBI+Q en una societat patriarcal a l’hora de crear, muntar, protagonitzar o arribar a un escenari. 



GESTA LLUITA PERQUÈ LES  
DIFERÈNCIES NO SIGNIFIQUIN 
DESIGUALTAT

EQUITAT
Entenem l’equitat com la distribució justa dels drets, beneficis, obligacions i oportunitats en els 
recursos culturals. En aquest sentit, es promou una igualtat d’oportunitats, en processos justos, 
clars i a l’abast de tothom. L’objectiu de l’equitat és aplicar sempre un principi d’imparcialitat i de 
justícia i, de fet, l’equitat va més enllà de la igualtat,  significa la capacitat d’adaptar la regla per tal 
de fer-la tan justa com sigui possible. A tall d’exemple i en aquest sentit, en l’apartat de gènere no 
hem buscat la igualtat, sinó l’equitat, és a dir, uns principis rectors que contribueixin a eliminar la 
discriminació de gènere i per això no es condemnen les accions de discriminació positiva. 

SOSTENIBILITAT 
La sostenibilitat avui ja és un tema cultural ineludible. En cada acció cultural cal pensar sempre en 
l’impacte ambiental i decidir també com compensar-ho, és a dir, què és farà en cada ocasió per mi-
nimitzar i posteriorment compensar les petjada ambiental. 

La cultura no es fa  ni es viu fora de l’impacte social, econòmic i ecològic i per això cal repensar cada 
acció també des d’aquesta vessant. 

TRANSPARÈNCIA
La transparència és el dret fonamental de la ciutadania a tenir el màxim d’informació sobre la ges-
tió dels esdeveniments i els projectes. Es tracta d’accedir fàcilment al “qui”, “com”, “què”, “quan” i 
“quant” de cada acció. És a dir, qui decideix, com ho decideix, què es decideix, quan es realitza i quin 
cost té i que aquests processos siguin justos, transparents i a l’abast de tothom. En la Carta de 
Drets Fonamentals de la Unión Europea, ja es reconeix aquest dret de la ciutadania a comptar amb 
una administració que permeti i faciliti l’accés a la informació. 

ACCESSIBILITAT
Significa que els actes, els projectes i les activitats han de ser organitzats de manera que qualsevol 
persona, sigui quina sigui la seva situació personal, física, mental, econòmica o cultural, hi pugui 
accedir. És a dir, que la situació econòmica o cultural no han de ser mai un topall per accedir a la cul-
tura. La diversitat ha de ser entesa com a riquesa i no pas com a motiu de discriminació. És per això 
que cal vetllar per un accés lliure i igual per a totes les persones, al marge de les seves diferències. 

GESTA t’escolta. Si creus que es vulnera algun dels teus  
drets culturals pots escriure a capitalculturacatalana@ajsabadell.cat
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