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Jornades temàtiques per treballar reptes  
socials del territori B30, a través de 
metodologies de design thinking.   

Dirigides a tècnics de les administracions, 
personal investigador i professionals 
d’entitats i empreses  relacionades amb la 
temàtica concreta de cada Matinal. 

Sabadell reuneix la competència i la il·lusió per transformar 
la ciutat, amb l’esport com a motor de canvi. En aquest marc, 
el SBD Esport Hub vol ser un projecte singular de la ciutat 
que contribueixi a la seva revitalització econòmica i cohe-
sió social.

Un hub és una xarxa de persones, entitats i empreses. Mit-
jançant xerrades, tallers, reunions i trobades en espais espe-
cialment dissenyats, el SBD Esport Hub ha d’afavorir sinèr-
gies entre persones emprenedores, startups, representants 
d’entitats, empreses consolidades, universitats i ciutadans.

Però perquè en aquest nou hub de Sabadell neixin i s’enri-
queixin projectes innovadors i viables, aquestes interac-
cions s’han de produir amb propòsits clars, amb agents 
rellevants, amb propostes concretes de serveis, i al voltant 
de tecnologies i àmbits de coneixement oportuns.   
Posar les bases i desplegar el SBD Esport Hub és una tasca 
col·lectiva compromesa, en la qual és important escoltar 
experts d’entitats i empreses. 

Iniciem intercanvis productius amb tres sessions tècniques, 
i volem comptar amb vosaltres.



És oportú, que neixi un hub de l’esport, a Sabadell? Quins 
precedents i actius reuneix Sabadell, al voltant de l’esport? 
Quines són les interaccions entre esport, promoció econò-
mica, salut, educació, recerca i innovació, medi ambient, 
cohesió social i turisme, a la nostra ciutat? Quins objectius 
hauria de perseguir, el SBD Esport hub?

En aquesta sessió online, entre tots, donarem resposta a 
aquestes i a altres qüestions.

Només sou cridats a participar en qualitat de ponents una 
dotzena d’experts, expressament seleccionats per les vos-
tres trajectòries i responsabilitats. 

La UAB, l’Institut de Recerca de l’Esport (IRE-UAB) i l’Ajun-
tament de Sabadell elaborarem un informe tècnic, fruit 
d’aquesta dinàmica de treball compartit.

El PRUAB gestiona contactes per informar-vos sobre què s’es-
pera exactament de la vostra intervenció, en el marc de les 
diverses temàtiques sobre les que cal anar trobant respostes. 

Us agraïm per endavant la vostra contribució per concep-
tualitzar i arrencar el SBD Esport hub com a iniciativa viable i 
a favor de la ciutat.
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Sabadell, epicentre 
de l’esport


