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Reconeixement 
de la diversitat

Diàleg  
intercultural

Igualtat de 
drets i equitat

Sarrià- 
Sant Gervasi
2 projectes

6.631 €

109 participants

80 % dones / 20 % homesGràcia
1 projecte

27.798 €

46 participants

85 % dones / 15 % homes

Sants-
Montjuïc
2 projectes

14.878 €

364 participants

61 % dones / 39 % homes

Eixample
2 projectes

8.000 €

18.257 participants

51 % dones / 49 % homes

Ciutat Vella
4 projectes

127.135 €

1.370 participants

44 % dones / 56 % homes

Sant Martí
57.000 €*
* Destinats a dos projectes: 
Anissa i Escales i Veïns.

Sant Andreu
8 projectes

48.000 €

430 participants

79 % dones / 21 % homes

Horta-
Guinardó
11 projectes

55.000 €

7.110 participants

72 % dones / 28 % homes

Nou Barris
1 projecte

5.000 €

30 participants

50 % dones / 50 % homes

Principis de la 
interculturalitat
Els projectes d’aquesta memòria es 
plantegen en clau de procés i es basen 
en els principis de la interculturalitat 
que detallem a continuació: 

Reconeixement  
de la diversitat 
Fomenta el reconeixement 
de les altres persones com 
a subjecte social, cultural  
i polític, actiu i vàlid.  
A més, implica promoure 
el coneixement i la 
visibilització de la diversitat 
cultural en els diferents 
àmbits d’actuació, que 
valorin els interessos i les 
necessitats.

DADES GENERALS

31  
projectes

27.716 
participants 349.442 € 65 % dones /  

35 % homes

Igualtat de  
drets i equitat 
Lluita per la igualtat i contra la 
discriminació, amb l’objectiu 
d’aconseguir una equitat 
real. És a dir, la finalitat 
última és garantir l’accés, 
en condicions d’igualtat, de 
totes les persones i col·lectius 
al procés de construcció 
i desenvolupament 
comunitaris sense demanar  
a canvi l’assimilació cultural.

Diàleg 
intercultural 
Promou un diàleg en pro de 
la igualtat, independentment 
de l’origen, el context cultural 
o les creences religioses.  
És clau, doncs, identificar els 
obstacles que impedeixen 
aquestes relacions igualitàries 
i afrontar de manera 
proactiva i col·laborativa les 
dificultats i tensions que es 
puguin donar.

Programa Barcelona Programa Barcelona 
InterculturalitatInterculturalitat
Memòria projectes  
de districte 2020
Al llarg del 2020, els diferents districtes de Barcelona han continuat contribuint a la 
transformació social promovent canvis en les dinàmiques d’exclusió i discriminació que 
es donen envers determinats persones i col·lectius pertanyents o llegits com d’orígens i 
contexts culturals diversos.
Des del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós es vol compartir amb la 
ciutadania aquesta memòria, que té per objectiu recollir els esforços per transversalitzar 
la perspectiva intercultural als diferents territoris que componen la ciutat de Barcelona.
El 2020 s’han consolidat molts dels projectes endegats en anys anteriors i n’han llançat 
de nous. El resultat és un recull de 31 projectes, incloent-hi la consolidació de dos serveis 
d’interculturalitat i d’un programa de districte, que han arribat directament a gairebé 
28.000 persones arreu de la ciutat.

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/impulsem-la-interculturalitat/memoria-projectes-de-districtes-2018

