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L’OAR              

L’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) és un servei de l’Àrea de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència que treballa per garantir l’exercici del dret a la 

llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, 

religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb 

normalitat en la vida ciutadana. 

L’OAR s’adreça a totes les entitats religioses que duen a terme les seves 

activitats a Barcelona, als diversos serveis municipals que tenen relació amb 

aquestes entitats i a totes les persones i les entitats interessades en la 

pluralitat i diversitat religiosa i en la seva presència a la ciutat. 

ELS NOSTRES OBJECTIUS           

- Donar suport a les entitats religioses en el desenvolupament de les seves 

activitats a la ciutat. 

- Facilitar la col·laboració entre les entitats religioses i l’Ajuntament. 

- Promoure la inclusió de les entitats religioses en les xarxes ciutadanes del 

seu entorn treballant per normalitzar la seva presència a la ciutat. 

- Donar suport i assessorament a diferents àrees, departaments i serveis de 

l’Ajuntament en matèria de diversitat i pluralitat religiosa i entitats 

religioses de la ciutat. 

- Donar a conèixer la pluralitat religiosa existent a Barcelona. 

L’OAR ATÉN A...            

L’OAR és un servei obert a tota la ciutadania de Barcelona que atén a comunitats 

religioses, diferents serveis de l’Ajuntament, entitats i institucions, 

estudiants,  particulars i tota aquella persona o entitat interessada o vinculada 

amb la diversitat religiosa de la ciutat. 
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L’OAR I LES COMUNITATS I ENTITATS RELIGIOSES I DE 

CONSCIÈNCIA             

L’OAR manté el contacte i acompanya a les comunitats i entitats religioses i de 

consciència de la ciutat en tots els tràmits que afecten la seva activitat 

habitual, com ara l’obertura i regularització de centres de culte, l’ús 

d’equipaments i de la via pública per a celebracions o activitats puntuals, la 

inscripció al Registre d’Entitats Religioses, els processos de subvencions 

municipals, etc. També els dóna suport en l’organització d’activitats i promou la 

seva participació en xarxes comunitàries i ciutadanes, així com la formació dels 

seus membres i responsables en aquells aspectes que contribueixin a la millora de 

la gestió d’entitats. 

També es fa un treball actiu per poder localitzar i atendre noves comunitats i 

entitats religioses o de consciència que es posen en marxa a la ciutat, ja sigui 

perquè s’han traslladat des d’un altre municipi o perquè han decidit formalitzar 

la seva constitució i iniciar activitat a la mateixa ciutat de Barcelona. Aquesta 

tasca es duu a terme gràcies al treball de camp constant dels tècnics i tècniques 

juntament amb el contacte i interlocució amb diferents serveis de districtes 

(departaments de llicències, serveis de prevenció, etc), i amb altres institucions 

com la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya . 

L’any 2018 un 20,3% d’entrades sol•licitants a l’OAR han estat dutes a terme 

directament per comunitats religioses o entitats/institucions religioses o de 

consciència de la ciutat (i alguna de fora de Barcelona). Gràcies a la feina 

sostinguda de l’OAR per conèixer i interlocutar amb els col•lectius d’àmbit 

conviccional de Barcelona, s’ha anat consolidant l’oficina com a un referent per 

les comunitats religioses i de consciència, l’Ajuntament i la ciutadania 

proporcionant i esdevenint un servei més efectiu i referent. 

 



 

 3 

L’OAR I ELS ALTRES SERVEIS MUNICIPALS       
Des de diferents departaments, àrees i personal de l’Ajuntament de Barcelona es 

reben a l’Oficina d’Afers Religiosos consultes diverses sobre temes relacionats 

amb les comunitats i entitats religioses o de consciència de la ciutat. Els àmbits 

on l’OAR dona resposta són per: 

 

- Facilitar informació sobre diversitat religiosa i suport en la relació amb 

entitats religioses i de consciència. 

- Col·laborar en processos oberts on una o diverses parts implicades són 

entitats religioses (regularització de llocs de culte, ús d’espais públics, 

relacions amb veïns/veïnes,...) 

- Participar en programes i projectes municipals on alguna de les parts 

implicades és una entitat religiosa. 

 

Del total de demandes rebudes al llarg del 2018, un 25,8% han tingut el seu origen 

des de l’Ajuntament de Barcelona (tant des de la pròpia Àrea de Drets de 

Ciutadania com des dels districtes i altres àmbits municipals). D’aquestes un 

32,3% provenen de peticions d’informació i consulta dels districtes següents: 

 

 

 

També organitza formacions i cursos per a personal municipal i professionals 

externs vinculats a serveis i projectes municipals sobre la diversitat religiosa a 

Barcelona i la seva gestió. 
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L’OAR, LA SOCIETAT CIVIL I LA CIUTADANIA EN GENERAL: 

CONÈIXER LA PLURALITAT RELIGIOSA        

L’OAR organitza i dóna suport a iniciatives que promouen el coneixement de la 

pluralitat religiosa i el dret a la llibertat religiosa i de consciència 

(activitats per a escoles, xerrades, visites a centres de culte de la ciutat, 

formacions...). També informa sobre l’actualitat en diversitat religiosa a 

Barcelona a través del web http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-

religiosos/  

LA PLURALITAT RELIGIOSA A BARCELONA       

Barcelona és una ciutat religiosament diversa, i aquesta diversitat és present en 

tots els seus territoris. L’any 2018 a Barcelona s’han comptabilitzat 569 centres 

de culte a Barcelona de 23 confessions diferents.  

 
 

*Altres: Congregació Cristiana a Espanya, Església Cristiana Essènia d'Espanya, Església de Crist – Dante 
Aligheri, Família Unida, Església Nueva Apostólica en España, Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris, 
Congregació Unitària Universalista de Barcelona, Església d'Unificació, Primera Iglesia de Cristo Científico en 
Barcelona, Vida Universal, Wicca celtíbera, Germandat Druida Dun Ailline, Església de Déu Totpoderós, Sukyo 
Mahikari 
** Dades extretes de Guia de l’Església. Arquebisbat de Barcelona  

  

 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/
https://www.esglesiabarcelona.cat/wp-content/uploads/2018/01/Guia-Esgl%C3%A9sia-Arquebisbat-Barcelona-Gener-2018.pdf
https://www.esglesiabarcelona.cat/wp-content/uploads/2018/01/Guia-Esgl%C3%A9sia-Arquebisbat-Barcelona-Gener-2018.pdf
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ASSESSORAMENT A LES COMUNITATS I ENTITATS RELIGIOSES I DE 

CONSCIÈNCIA             

L’OAR ofereix assessorament sobre tots els aspectes administratius relacionats amb 

l’activitat de les entitats religioses. S’adreça principalment a les entitats 

religioses, però també a totes aquelles persones que hi puguin estar interessades.  

El total d’assessoraments al llarg del 2018 ha estat de 451. 
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En les grans ocasions (festivitats religioses, grans trobades, conferències, ...) 

els centres de culte poden quedar petits. L’OAR assessora a les entitats 

religioses i col·labora amb els districtes per tal que aquestes activitats 

puntuals es puguin dur a terme en equipaments públics o en espais al carrer.  

És per això que enguany l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa la Mesura de 

govern sobre la garantia del tracte igualitari a les entitats religioses quant a 

la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic, un protocol per garantir el 

tracte igualitari a les entitats religioses per dur a terme activitats a l’espai 

públic i als equipaments municipals.  

http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/mesuratracteigualitarismesuresreliosescat-1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/mesuratracteigualitarismesuresreliosescat-1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/mesuratracteigualitarismesuresreliosescat-1.pdf
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ACCIONS AL TERRITORI           

L’OAR col·labora estretament amb els districtes per tal de coordinar les accions 

vinculades a la gestió de la pluralitat i diversitat religiosa que es porten a 

terme a cada territori. 
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INFORMACIÓ             
L’OAR és una font d’informació per tot allò que tingui a veure amb la realitat 

religiosa o de consciència de Barcelona, de cara a les pròpies comunitats, al si 

de l’Ajuntament, i de cara al conjunt de la ciutadania (incloent-hi professionals 

dels mitjans de comunicació, estudiants, entitats de la societat civil, etc). A 

banda d’atendre les demandes personalitzades que es reben, s’implementa la web de 

l’OAR (15.818 visites el 2018),i  també es col·labora en l’actualització de la 

base de dades de l’Ajuntament de Barcelona relacionada amb el tema religiós, que 

es pot consultar a GuiaBCN (576 actualitzacions el 2018) 

FORMACIÓ I DIÀLEG           

L’OAR ha liderat o col·laborat en espais de formació i en diverses iniciatives 

orientades a facilitar un major coneixement i respecte de la diversitat religiosa 

present a Barcelona, com ara conferències o visites a llocs de culte.  

 

FORMACIÓ ADREÇADA A LES ENTITATS RELIGIOSES O DE CONSCIÈNCIA: 

Al llarg del 2018 s’han dut a terme 10 activitats de formació adreçades a les 

entitats religioses o de consciència (una d’elles realitzada a mida a petició d’un 

col·lectiu), amb una participació total de 212 assistents.  

 

DATA TÍTOL DE LA FORMACIÓ 

EN 
COL·LABORACIÓ 

AMB... 

NOMBRE 

D’ASSISTENTS 

11/01/2018 

Sessió informativa sobre la 
convocatòria de subvencions 
ordinàries per dur a terme 
projectes, activitats i 
serveis de districtes i de 

ciutat, per a l’any 2018 

OAR 35 

12/06/2018 

Sessió informativa sobre la 
convocatòria de subvencions 
ordinàries 2018 a entitats 
religioses amb la subvenció 
atorgada provisionalment 

OAR 15 

18/06/2018 
Formació “El certificat 
digital, què, com i per 

què?” 
Torre Jussana 20 

22/06/2018 
Formació “El certificat 
digital, què, com i per 

què?” 
Torre Jussana 30 

05/07/2018 

Sessió informativa sobre la 
convocatòria de subvencions 
obres 2017-2018 a entitats 
religioses amb la subvenció 
atorgada provisionalment 

OAR 10 

10/10/2018 

Sessió informativa “Vols 
conèixer l’Ajuntament?” La 
Direcció de Feminismes i 
LGTBI 

Direcció de 
Feminismes i 

LGTBI 
15 

http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/
https://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=directoris&tipusact=0062001016
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27/11/2018 

Sessió informativa “Vols 
conèixer l’Ajuntament?” 
L’Oficina per la Convivència 

Oficina per la 
Convivència 

15 

04/12/2018 
Formació “El certificat 
digital, què, com i per 

què?” 
OAR 20 

19/12/2018 
Formació “El certificat 
digital, què, com i per 

què?” 
OAR 30 

 

DATA TÍTOL DE LA FORMACIÓ COL·LECTIU 
EN 

COL·LABORACIÓ 

AMB... 

NOMBRE 

D’ASSISTENTS 

09/05/201
8 

Sessió informativa 

“La gestió de la 
parcel·la islàmica 

del Cementiri de 

Collserola” 

Comunitats 
musulmanes 

de 
Barcelona 

Cementiris 
de 

Barcelona 
22 

 

 
FORMACIÓ ADREÇADA A PROFESSIONALS DE SERVEIS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: 
 
Des de l’OAR l’any anterior es va posar en marxa una línia d’activitats formatives 

i de difusió de la diversitat religiosa a la ciutat, adreçada principalment al 

personal municipal. L’objectiu d’aquest pla de formació i sensibilització és 

facilitar un coneixement i comprensió més elevats de la diversitat religiosa de 

Barcelona, i del marc en què cal que es desenvolupi, basat en el respecte i el 

reconeixement del dret a la llibertat religiosa i en la laïcitat entesa com el 

marc de neutralitat en què totes les opcions de consciència, religioses o no, 

tenen la mateixa capacitat d’acció i participació. 
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En total, l’OAR va organitzar i/o participar en 13 iniciatives i activitats de 

formació al voltant de la diversitat religiosa i el dret a la llibertat religiosa, 

que suposen 42 hores de formació, a les que van assistir 330 persones. 

a. FORMACIÓ BÀSICA: 
 

Durant l’any 2018 l’OAR ha programat o participat en 6 accions formatives adreçades 

a personal municipal, personal extern i gestors d’equipaments (145 assistents). En 

aquestes formacions s’ofereix una panoràmica de la diversitat religiosa a la 

ciutat, els marcs legals que regulen l’exercici del dret a la llibertat religiosa i 

els principals aspectes relacionats amb l’activitat de les entitats religioses que 

requereixen algun tipus de gestió per part de l’Ajuntament i els serveis 

municipals.  

DATA TÍTOL 
ORGANITZAT 

PER 
TIPUS DE PÚBLIC ASSISTENTS 

27/02/2018 
i 6, 13 i 
20/03/2018 

Formació 

“Minories 
religioses a 
Barcelona, una 
aproximació a la 
gestió de la 
diversitat 
religiosa des de 

l’àmbit local (I)” 

OAR 
Personal 
municipal 
funcionari 

34 

18/04/2018 

Formació “La 
diversitat 
religiosa en 
societats obertes 
i democràtiques. 
Els districtes de 
Ciutat Vella i 

Sants-Montjuïc” 

Guàrdia 
Urbana 

Agents de la 
policia de barri 
dels districtes 
de Ciutat Vella i 
Sants-Montjuïc 

30 

18/07/2018 

Càpsula formativa 

“Coneix les 
religions: 

l’hinduisme” 

OAR 

Personal 
municipal i 
professionals 
externs vinculats 
a serveis i 
projectes 
municipals 

26 

16,23 i 
30/10/2018 

Formació “La 
interculturalitat 
i la diversitat 
religiosa als 
centres cívics de 

Ciutat Vella”  
 

OAR, 
Programa 
Barcelona 
Intercultur
alitat i 
districte 
de Ciutat 
Vella 

Personal tècnic, 
gestor i director 
dels centres 
cívics de Ciutat 
Vella: Drassanes, 
Barceloneta, 
Convent de Sant 
Agustí i Pati 
Llimona 

10 

14/11/2018 

Càpsula formativa 
"Coneix les 
religions: el 

sikhisme” 

OAR 

Personal 
municipal i 
professionals 
externs vinculats 
a serveis i 
projectes 
municipals 

15 

16/11/2018 
Formació “La 
diversitat 

Guàrdia 
Urbana 

Agents de la 
policia de barri 

30 
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religiosa en 
societats obertes 
i democràtiques. 
Els districtes de 
les Corts, Gràcia 

i Horta-Guinardó” 

dels districtes 
de les Corts, 
Gràcia i Horta-
Guinardó 

 

b. FORMACIÓ A MIDA EN MATÈRIES ESPECÍFIQUES: 
 

L’OAR també ha organitzat o participat en propostes de formació adreçades a tractar 

temàtiques específiques que puguin ser d’interès en un moment o per a un col·lectiu 

professional concret. S’han organitzat 7 iniciatives formatives amb una 

assistència de 185 persones. 

 

DATA TÍTOL 
ORGANITZAT 

PER 
TIPUS DE PÚBLIC ASSISTENTS 

12/04/2018 

Sessió informativa 
sobre les guies 
relatives a la 
Mesura de govern 
sobre la garantia 
del tracte 
igualitari a les 
entitats 
religioses quant a 
la 
realització 
d’activitats 
puntuals a l’àmbit 
públic 

Districte 
de Sant 
Martí  

Personal tècnic 
de la Direcció de 
Serveis a les 
Persones i al 
Territori del 
districte de Sant 
Martí 

15 

17/04/2018 

Les funcions de 

l’OAR, 
recomanacions 

davant l’obertura 
d’un centre de 
culte i 
presentació de la 
Mesura de govern 
sobre la garantia 
del tracte 
igualitari a les 
entitats 
religioses quant a 
la 
realització 
d’activitats 
puntuals a l’àmbit 
públic 

Direcció de 
Drets de 
Ciutadania 

i 
Diversitat 

Personal tècnic 
de prevenció, 
personal de 
suport de 
prevenció de 
districtes i 
referents 

d’interculturalit
at dels 
districtes de 
Barcelona 

25 

25/04/2018 

Formació “El 
Ramadà a 
Barcelona: gestió 
local i 
necessitats 
emergents” 

OAR 

Personal 
municipal i 
professionals 
externs vinculats 
a serveis i 
projectes 
municipals 

30 

23/05/2018 
Formació “La 
perspectiva de 

Agència 
ABITS 

Professionals de 

l’Agència ABITS 
10 
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gènere i el paper 
de la dona en les 
diferents 
tradicions 
religioses 
presents a 

Barcelona”  

de la Direcció de 
Feminismes i 
LGTBI 

07/06/2018 

Formació “Àmbit 
funerari i 
diversitat 
religiosa a 

Barcelona (II)” 

Cementiris 
de 

Barcelona 

Personal de 
Cementiris de 
Barcelona 

20 

29/11/2018 

RELIG 2018: 
Religió, mort i 
espiritualitat. 
Ritus funeraris i 
gestió de 
cementiris” 

Direcció 
General 

d’Afers 
Religiosos 

de la 
Generalitat 

de 
Catalunya 

Personal al 
servei de les 
administracions 
públiques 
catalanes 

75 

05/12/2018 

Formació “La 
diversitat 
religiosa i 
cultural en 
societats obertes 

i democràtiques” 

Xarxa per a 
la Inclusió 
Laboral de 
Barcelona 
(Àrea de 
Drets 

Socials) 

Personal de la 
Xarxa per a la 
Inclusió Laboral 
de Barcelona 

10 

 

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA ADREÇADA A LA 
CIUTADANIA  

 
 

 VISITES A CENTRES DE CULTE  

     
Des de l’any 2008, l’OAR disposa d’una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de 

secundària que té com a objectiu donar a conèixer la diversitat religiosa de la 

ciutat i facilitar la trobada entre comunitats religioses i estudiants en els 

mateixos centres de culte. Des de la seva posada en marxa i fins al 2018, més de 

4400 alumnes de diferents escoles de Barcelona i de fora d’ella han visitat 

centres de culte de la ciutat. Aquesta activitat està disponible al catàleg del 

PAE, tot i que moltes escoles s’adrecen directament a l’OAR per dur-la a terme. Al 

llarg del 2018, un total de 159 alumnes de 5 escoles diferents han participat en 

aquesta activitat. També d’altres col·lectius de persones adultes s’han interessat 

per visitar centres de culte. En concret, durant l’any 2018, 2 entitats o grups 

concrets han sol·licitat aquestes visites a centres de culte amb un total de 48 

persones participants 

Durant l’any 2018 s’han realitzat visites amb un total de 207 participants. 

El microlloc Coneix les religions (amb material de consulta i divulgatiu per a les 

escoles), accessible des de la pàgina web de l’OAR 

(http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/visites-escolars), ha 

rebut al llarg del 2018 5.860 visites. 

https://ajuntament.barcelona.cat/coneixlesreligions/
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/visites-escolars
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 ALTRES ACTIVITATS: 

 

DATA 
TÍTOL DE LA 

FORMACIÓ 

ORGANITZAT 

PER 
TIPUS DE PÚBLIC PARTICIPANTS 

21/03/2018 

Formació “La 

tasca de l’OAR i 

la gestió de la 

diversitat 

religiosa a 

Barcelona” 

OAR 

Alumnat del 

Màster Oficial 

- Política 

Social, Treball 

i Benestar de 

la Facultat de 

Ciències 

Polítiques i 

Sociologia 

(Universitat 

Autònoma de 

Barcelona) 

15 

12/04/2018 

Any Panikkar: 

Conferència 

“Llegir Raimon 

Panikkar” 

OAR i 

Biblioteques de 

BCN 

Ciutadania en 

general 
50 

19/04/2018 

Taula rodona 

«Qui era Raimon 

Panikkar? El 

repte d’una 

identitat 

complexa” 

OAR i 

Biblioteques de 

BCN 

Ciutadania en 

general 
40 
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26/04/2018 

Taller «Què és 

el diàleg 

interreligiós? 

Experiències i 

testimoniatge de 

diferents grups 

de diàleg 

interreligiós” 

OAR i 

Biblioteques de 

BCN 

Ciutadania en 

general 
30 

09/05/2018 

Sessió 

informativa 

“Islam i ramadà” 

OAR i 

Servei de 

Gestió de 

Conflictes 

Ciutadania en 

general (veïns 

i veïnes del 

districte de 

Nou Barris) 

15 

29/05/2018 

Acte en 

commemoració 

dels 500 anys de 

la reforma 

protestant 

Direcció de 

Drets de 

Ciutadania 

i 

Diversitat 

Ciutadania en 

general 
105 

31/05/2018 

Jornades de 

gestió de la 

cultura popular 

“Les nostres 

celebracions 

estan canviant”. 

Taula rodona 

“Minories 

religioses: 

identitats, 

acollida i 

pertinença” 

Generalitat 

de 

Catalunya - 

Departament 

de Cultura 

Estudiants 

universitaris, 

antropòlegs, 

gestors 

culturals i 

professionals 

que treballen 

en l’àmbit de la 

diversitat 

social i 

cultural 

60 

12/07/2018 

“Místiques: 

música i 

poesia”, en 

commemoració del 

centenari del 

naixement de 

Raimon Panikkar 

(Any Panikkar) 

OAR i Espai 

Avinyó – 

Llengua i 

Cultura 

Ciutadania en 

general 
150 

17/09/2018 

Formació “Mapa 

de la diversitat 

cultural, 

religiosa i 

lingüística de 

la ciutat de 

Barcelona” 

Programa 

Barcelona 

Intercultur

alitat i 

Barcelona 

Activa 

Alumnes 

assistents al 

curs de 

dinamització 

comunitària 

25 

10/10/2018 
Formació “La 

diversitat 

religiosa en 

Programa 

Barcelona 

Intercultur

Alumnes 

assistents al 

curs de 

25 
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societats 

obertes i 

democràtiques 

Barcelona” 

alitat i 

Barcelona 

Activa 

dinamització 

comunitària 

Del 22 al 

25/10/2018 

Participació en 

el Dia de la 

Diversitat 

Departament 

de Promoció 

a la 

Infància 

Alumnat d’ESO de 

diferents 

escoles de 

Barcelona  

1600 

16/11/2018 

Projecció de la 

pel·lícula La 

tortuga vermella 

i col·loqui 

posterior (dins 

la XV Mostra de 

Cinema 

Espiritual de 

Catalunya) 

OAR i 

Direcció 

General 

d’Afers 

Religiosos 

de la 

Generalitat 

de 

Catalunya 

Ciutadania en 

general 
30 

21/11/2018 

Projecció de la 

pel·lícula La 

tortuga vermella 

i col·loqui 

posterior (dins 

la XV Mostra de 

Cinema 

Espiritual de 

Catalunya) 

Direcció 

General 

d’Afers 

Religiosos 

de la 

Generalitat 

de 

Catalunya 

Ciutadania en 

general 
15 

 


