
Programa Barcelona 
Interculturalitat
Memòria projectes  
de districte 2017
Al llarg de l’any 2017, els diferents districtes de Barcelona han fet una aposta  
per promoure un model de ciutat diversa, intercultural i plural. Aquesta memòria 
pretén recollir i visibilitzar la feina duta a terme a través dels diferents projectes, 
els quals han contribuït a incorporar la perspectiva intercultural al treball del 
territori. Des del Comissionat d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat es vol 
compartir el coneixement generat gràcies al treball col·laboratiu dels diferents 
districtes, el resultat del qual és aquest recull de 31 projectes, que han arribat 
directament a més de 18.400 persones arreu de la ciutat.

Més informació: 
ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/memoria-districtes
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Sarrià-Sant 
Gervasi
3 projectes

20.730 €

356 participants

55 % dones / 45 % homesGràcia
2 projectes

32.520 €

436 participants

73 % dones / 27 % homes

Sants-Montjuïc
4 projectes

72.950 €

178 participants

58 % dones / 42 % homes

Eixample
1 projecte

14.972 €

9.095 participants

58 % dones / 42 % homes

Ciutat Vella
8 projectes

138.500 €

397 participants

53 % dones / 47 % homes

Sant Martí
3 projectes

1.589 participants

62 % dones / 38 % homes

Sant Andreu
7 projectes

48.000 €

684 participants

77 % dones / 23 % homes

Horta-Guinardó
1 projecte

67.000 €

4.140 participants

69 % dones / 31 % homes

Nou Barris
2 projectes

1.454 participants

53 % dones / 47 % homes

Principis de la 
interculturalitat
Els projectes desenvolupats estan 
plantejats en clau de procés i es 
basen en els següents principis de 
la interculturalitat: 

Reconeixement de la 
diversitat cultural 

Fomenta el reconeixement 
de les altres persones 
com a subjecte social, 
cultural i polític actiu 
i vàlid. També implica 
promoure el coneixement 
i la visibilització de la 
diversitat cultural en els 
diferents àmbits d’actuació, 
posant en valor els diferents 
interessos i necessitats. 
Aquest procés sovint 
implicarà també un treball 
entorn de la recuperació de 
la memòria històrica.

DADES GENERALS

31  
projectes

18.400 
participants 395.173 € 61 % dones /  

49 % homes

Igualtat de drets  
i equitat 

Lluita per la igualtat i 
contra la discriminació a 
fi d’aconseguir l’equitat. 
Aquestes accions posen 
l’accent en la igualtat 
d’oportunitats i la defensa 
dels drets. La finalitat 
és garantir l’accés, en 
condicions d’igualtat, de 
totes les persones i col·lectius 
al procés de construcció 
i desenvolupament 
comunitari sense demanar 
a canvi l’assimilació 
cultural.

Interacció positiva/ 
diàleg intercultural 

Promou el diàleg intercultural, 
en un nivell d’igualtat, 
entre tots els veïns i veïnes, 
independentment del seu 
origen, context cultural o 
creences religioses, dins d’un 
barri o territori, a través del 
foment de les relacions actives 
i de col·laboració. Es vol fer 
front de manera proactiva 
a les dificultats i tensions, 
i donar pas al diàleg i al 
reconeixement de les diferents 
situacions de discriminació i 
també de privilegi.


