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1. L’OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS:

L’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) és un servei municipal que funciona com a referent sobre temàtica religiosa i 
de creences i sobre tot allò que està relacionat amb les entitats i comunitats religioses i de creences de la ciutat.

Els objectius de l’oficina són els següents: 

1. Garantir el dret a la llibertat religiosa i de consciència de la ciutadania barcelonina, revertint les si-
tuacions de desigualtat i dificultats d’accés que es puguin donar en aquest àmbit.

2. Facilitar el coneixement i reconeixement de la pluralitat religiosa present a la ciutat.
3. Generar espais de participació, diàleg i interacció positiva entre les diverses creences i conviccions 

i amb la resta de la ciutadania. 

Amb aquesta perspectiva, les línies d’actuació de l’OAR es resumeixen en dues: 

1. Informar i assessorar tant les comunitats religioses com el personal de l’Ajuntament i la ciutadania 
barcelonina. 

2. Generar i fomentar accions de formació, debat i diàleg al voltant de la pluralitat de creences i el fet 
religiós. 

Els inicis de l’Oficina d’Afers Religiosos es remunten a l’any 1998 amb la creació del Centre Interreligiós de Bar-
celona, un servei creat amb l’objectiu de fer un diagnòstic de la pluralitat religiosa a la ciutat i fomentar la relació 
entre les diferents confessions. L’any 2005 es dona un nou impuls al servei, de manera que se’l reconverteix en 
una oficina d’atenció directa al públic i focalitzada en la garantia de drets i l’assessorament a les comunitats, que 
l’any 2008 adopta el nom actual. El trasllat de l’oficina al carrer del Comerç l’any 2015 i la incorporació d’un nou 
perfil tècnic l’any 2017 han marcat una nova etapa en el servei, amb més èmfasi en la coordinació amb altres 
àrees de l’Ajuntament i un augment en altres aspectes més enllà de l’atenció directa, com activitats educatives, 
formació tècnica i activitats de sensibilització destinades al públic en general. 

Cal destacar que, com a conseqüència del canvi de mandat per les eleccions municipals d’aquest any, durant el 
2019 s’han donat modificacions en l’organigrama de l’Ajuntament de Barcelona que impliquen aquest servei. 
L’Oficina d’Afers Religiosos, fins aleshores adscrita a la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, 
passa actualment a dependre del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós, de nova creació, dins 
de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

Actualment l’OAR està gestionada per la Fundació Bayt al-Thaqafa i està formada per un equip de cinc perso-
nes. Aquest consta d’una persona en la coordinació i quatre responsables tècnics en els àmbits següents: una 
persona referent per a temes d’educació i formació, una persona referent per a l’organització d’activitats i acció 
comunicativa, i dues persones referents per a la relació amb les comunitats i entitats religioses i conviccionals 
de la ciutat.
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2. LA DIVERSITAT RELIGIOSA I DE CREENCES A BARCELONA:
Barcelona és una ciutat plural, diversa i dinàmica, i aquesta diversitat també es manifesta en l’àmbit religiós i de 
creences. El mapa religiós de la ciutat, de la mateixa manera que els seus habitants i la resta del món associatiu, 
és una realitat dinàmica i sempre canviant, que combina comunitats fortament consolidades amb entitats de 
nova creació, fusions, ruptures i dissolucions. A més, la permeabilitat de les fronteres físiques de la ciutat, en 
un continu entre el teixit urbà de Barcelona i les seves ciutats veïnes, comporta de vegades moviments per part 
de comunitats religioses que donen servei als barris més perifèrics, les quals passen d’una ciutat a una altra si 
es dona un canvi de local o de seu.

Actualment a la ciutat hi ha 974 comunitats i entitats religioses corresponents a més de 25 tradicions dife-
rents. Les tradicions amb més presència a la ciutat corresponen a les principals tradicions cristianes (catòlica, 
evangèlica i, en molt menor grau, ortodoxa i d’altres, com els Testimonis Cristians de Jehovà o l’Església adven-
tista), seguides per comunitats de tradició musulmana i comunitats de tradició budista. En menor grau, hi ha 
també representació de la resta de les principals tradicions religioses a escala internacional i d’altres de més 
locals o minoritàries. Cal destacar, en aquest apartat, la configuració durant aquest any 2019 de comunitats de 
tradició afrobrasilera a la ciutat.

Centres de culte a Barcelona 2019 (segons confessió)

Cristianisme ortodox 0,8%

Església Adventista del Setè Dia  0,6%

Testimonis Cristians de Jehovà  3,2%

Budisme 4,3%

Hinduisme  1,0%

Islam 6,3%

Judaisme  0,8%

*Altres comunitats religioses 3,7%

*Església de Jesucrist dels Sants del Da-
rrers Dies, Fe Bahá’í, Sikhisme, Taoisme, 
Església de Scientology, altres confes-
sions minoritàries

Cristianisme evangèlic 32,2%

Cristianisme catòlic  47,7%
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Aquesta diversitat de creences a Barcelona i la seva pràctica es materialitza en els 510 centres de culte1 que hi ha a 
la ciutat. Com es pot observar en els gràfics següents, aquesta pluralitat religiosa no es concentra només al centre o 
àrees concretes, sinó que és transversal a tot el territori. 

Cal emfatitzar la diferència entre comunitat religiosa i centre de culte.  De vegades una mateixa entitat religiosa pot 
tenir diversos centres de culte, mentre que en altres casos diverses comunitats comparteixen un sol espai; també es 
dona el cas de comunitats que celebren els seus cultes en espais que tenen un altre ús principal (hotels, centres de 
convencions, equipaments comunitaris, etc.). En aquest sentit, l’any 2019 s’ha iniciat un canvi de criteri en la classi-
ficació diferenciant entre centres de culte i comunitats religioses que es preveu acabar l’any 2020 i que dificulta la 
comparació cronològica sobre el nombre de centres de culte a la ciutat.

1 Dades consultables al directori públic del web de l’Ajuntament de Barcelona.

*Altres: Congregació Cristiana a Espanya, Església Cristiana Essènia d’Espanya, Església de Crist - Dante Alighieri, Iglesia  Nueva Apostólica en España, Associació 
Espiritual Mundial Brahma Kumaris, Congregació Unitària Universalista de Barcelona, Església d’Unificació, Primera Iglesia de Cristo Científico en Barcelona, Església de 
Déu Totpoderós, Sukyo Mahikari, Sathya Sai de Barcelona.

** Dades extretes de https://www.esglesiabarcelona.cat/wp-content/uploads/2018/01/Guia-Esgl%C3%A9sia-Arquebisbat-Barcelona-Gener-2018.pdf   

Centres de culte a Barcelona 2019. Diversitat per districtes (2019)
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Fe Bahá’i (centres)

Testimonis Cristians de Jehovà (salons del Regne)

Cristianisme catòlic (parròquies i esglésies no parroquials)**

Església de Scientology (centres)

Islam (oratoris)

Esg. de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (capelles)

Cristianisme  evangèlic (esglésies)

Sikhisme (centres)

Hinduisme (centres)

Esglesia Adventista del Setè Dia (esglésies)

https://guia.barcelona.cat/directoris
https://www.esglesiabarcelona.cat/wp-content/uploads/2018/01/Guia-Esgl%C3%A9sia-Arquebisbat-Barcelona-Gener-2018.pdf
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3. BALANÇ D’ACTUACIONS 2019:
L’any 2019 l’OAR ha executat un total de 1.072 intervencions. Això representa un increment del 23% respecte als 
872 casos de l’any anterior i consolida el creixement de l’oficina dels darrers anys.

Aquestes 1.072 intervencions es poden dividir en dos grups diferenciats seguint les línies d’actuació de l’oficina:
 

1. Intervencions d’informació, assessorament i atenció, tant a les comunitats religioses com al personal de 
l’Ajuntament i a la ciutadania barcelonina. 

2. Accions de formació, debat i diàleg al voltant de la pluralitat de creences i el fet religiós. 

Intervencions realitzades des de l’OAR

Intervencions (2019)

Informació, assessorament 
i atenció 
84,61%

Formació, debat i diàleg  
15,39%
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D’aquestes actuacions, més de la meitat, 696, han estat en coordinació o coproducció amb altres departaments 
de l’Ajuntament, en comparació amb les 654 del 2018. Aquesta dada reflecteix també un augment en la capacitat 
de coordinació de l’oficina amb la resta de serveis de l’Administració municipal.

2018 654

2019 696

Quant a distribució territorial, els districtes on la intervenció de l’oficina té més incidència són Ciutat Vella, amb un 
19,3% dels casos, seguit per Sant Martí i Sants-Montjuïc, amb un 7,6 i 5,2%, respectivament. No obstant això, gairebé 
la meitat de les intervencions que es fan des de l’OAR no estan lligades a cap territori concret, de manera que són 
actuacions d’àmbit ciutat o bé impliquen més d’un districte.

Respecte a l’origen de la demanda, més d’un terç de les actuacions de l’OAR tenen l’origen per iniciativa de la ma-
teixa oficina. Més enllà de les activitats de formació, debat i diàleg (iniciades de vegades des de l’OAR o a petició 
de l’ens demandant o entitat col·laboradora del projecte), des de l’OAR es fa un treball actiu per poder localitzar i 
atendre noves comunitats i entitats religioses o de consciència a la ciutat, així com tasques de seguiment amb comu-
nitats amb les quals no es manté contacte des de fa temps. L’any 2019 un 25,7% de les accions de l’OAR han estat a 
petició directa de comunitats i entitats religioses i de consciència de la ciutat, la qual cosa ha consolidat l’oficina com 
a referent per a les comunitats religioses i de consciència a Barcelona. Un altre 24,2% de les accions provenen de 
demandes per part del mateix Ajuntament, resultat de la coordinació i interlocució en aquest treball de camp amb 
els tècnics i les tècniques dels diferents serveis al territori i serveis centrals.

Actuacions al territori (2019)

Origen de les demandes (2019)

Ciutat Vella 19,3%

Eixample 3,7%

Sants-Montjuïc 5,2%

Les Corts 1,5%

Sarria-St Gervasi; 3,0%

Gràcia 3,3%

Horta-Guinardó 0,7%

Nou Barris 4,0%

Sant Andreu 2,0%
Sant Martí 7,6%

Implicació de més d’un 
districte 48,1%

Altres territoris 1,5%

Ajuntament de Barcelona 
24,2%

Institucions públiques 
1,2%

Centre educatiu 
6,1%

Comunitat/entitat religiosa 
25,6%

Entitat-institució no religiosa 
3,1%

Estudiant/investigador/mitjà 
de comunicació/particular 

2,1%

OAR 
37,8%
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4. INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ATENCIÓ:
L’any 2019 l’OAR ha executat un total de 907 intervencions d’informació, assessorament i atenció, de les quals 448 
destinades a les comunitats i entitats religioses, 325 a personal de l’Ajuntament i 134 a la ciutadania barcelonina o 
personal d’altres administracions. 

A) INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A COMUNITATS I ENTITATS RELIGIOSES I 
DE CONSCIÈNCIA:

De totes les intervencions d’informació, assessorament i atenció executades l’any 2019, 448 casos han tingut com a 
destinatari una entitat o comunitat religiosa o de consciència de la ciutat, mantenint la dinàmica del 2018. D’aquestes, 
303 corresponen a sol·licituds sorgides des de les mateixes entitats, mentre que en la resta de casos la iniciativa ha 
sorgit de la mateixa OAR o d’altres departaments de l’Ajuntament. 

Informació, assessorament i atenció (2019)

Assessoraments a comunitats/entitats religioses i de consciència

Comunitats i entitats religioses 
49,39%

Ajuntament de Barcelona 
35,83%

Ciutadania i altres administracions 
14,77%
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Si es desagrega segons la tradició religiosa, s’observa com les tradicions que comporten un nombre més elevat de 
gestions per part de l’OAR són l’islam (34,6%) i el cristianisme evangèlic (27,5%), seguit del cristianisme catòlic 
(14,8%). A més distància, atencions i assessoraments sobre entitats hindús, jueves, cristianes ortodoxes i budistes, 
entre d’altres. 

Si es desagrega per tipus d’assessorament, cal destacar que en alguns casos es fa un acompanyament holístic on 
un mateix acompanyament abasta temàtiques diverses. En els casos de demandes sobre peticions concretes, les 
temàtiques tractades amb més freqüència han estat les següents:

1. Assessorament sobre la normativa i la regularització de centres de culte.
2. Consultes sobre l’ús d’equipaments municipals i ocupació de la via pública.
3. Suport a activitats i celebracions de comunitats i entitats religioses a la ciutat.
4. Assessorament sobre diversitat religiosa, comunitats i entitats religioses i normativa.
5. Assessorament sobre subvencions i altres tràmits administratius on un dels agents és una o més comunitats / 

entitats religioses.
6. Intervencions facilitadores o mediadores on una de les parts implicades és una comunitat o entitat religiosa.

Assessorament a comunitats/entitats religioses
i de consciència (2019) (segons confessió)

Assessoraments a comunitats i entitats religioses
i de consciència (2019) (segons temàtica)

Altres* 6,6%

Islam 34,6 %

9,2 % 10,3 %

30,4 %

1

4

2

5

3

6

19,4 %

5,6 %

25,2 %

*Fe Bahá’í, Testimonis Cristians de Jehovà,  
Església Adventista del Setè Dia, Església 
de Scientology, Religions afroamericanes, 
Entitats interreligioses, Ateus i agnòstics, 
Altres confessions minoritàries

Cristianisme evangèlic 27,5%
Cristianisme catòlic 14,8%

Hinduisme 4,8%

Judaisme 4,3%

Cristianisme ortodox 3,8%

Budisme 3,6%
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1) Assessorament sobre la normativa i la regularització de centres de culte:

El nombre d’assessoraments sobre regularització de centres de culte disminueix per cinquè any consecutiu, de 
manera que reflecteix més estabilitat de les comunitats a la ciutat, després dels grans moviments, dissolucions i 
canvis de local durant la darrera crisi econòmica. Es pot observar com en els darrers anys les comunitats religioses de 
mida més petita es consoliden (menys moviment entre locals i menor volum d’entitats de nova creació) i augmenta 
el nombre de centres de culte regularitzats. 

Les principals dificultats per trobar local i regularitzar el centre de culte es concentren en la manca d’oferta d’espais 
a la ciutat per establir-hi centres de culte de grans dimensions, per part de comunitats amb un alt nombre de fidels. 
En alguns d’aquests casos la comunitat opta per intentar regularitzar un local situat en zona industrial (com és el cas 
de l’església evangèlica Movimiento Misionero Mundial o la mesquita Casa de les Ciències i el Coneixement), mentre 
d’altres opten per sortir de la ciutat (església evangèlica Cosecha Mundial) o llogar altres espais per a les celebracions del 
culte (església evangèlica Hillsong). Cal destacar en aquest apartat el renovat interès per part de membres de la comunitat 
musulmana d’establir una mesquita de grans dimensions a la ciutat, de moment sense èxit (projecte Mesquita Barcelona).

Assessoraments a comunitats/entitats religioses i de consciència

Assessorament sobre la regularització
de centres de culte

L’evolució d’assessoraments segons la temàtica en els darrers anys és la següent:

2017 2018 2019
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Segons la confessió, la gran majoria d’assessoraments per a la regularització de centre de culte se segueixen donant 
principalment a comunitats cristianes evangèliques (84,78%), la confessió amb més mobilitat de la ciutat. Cal 
destacar també el seguit de reunions establertes amb l’Arquebisbat de Barcelona respecte al procés de regularit-
zació de les parròquies i esglésies catòliques no parroquials de la ciutat. Cal recordar que l’any 2010 la Generalitat 
de Catalunya va aprovar la Llei de centres de culte2 per tal de “garantir l’aplicació real i efectiva del dret de les es-
glésies, les confessions i les comunitats religioses a establir centres de culte, i té per objecte preveure sòl on s’admeti 
o s’assigni l’ús religiós, d’acord amb les necessitats i la disponibilitat dels municipis, així com regular les condicions 
tècniques i materials mínimes que han de garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de salubritat 
dels centres esmentats”.3 Aquesta normativa donava a les entitats religioses no regularitzades prèviament deu anys 
de termini per regularitzar-se en unes condicions més beneficioses que les establertes per a centres de nova crea-
ció. Aquest termini acaba el mes d’agost del 2020, per la qual cosa es preveu un augment significatiu d’aquest tipus 
d’assessorament de cara a l’any vinent. 

Finalment, cal recollir que durant l’any 2019 estava prevista la publicació d’una nova convocatòria de subvencions per 
a arranjament de centres de culte que, finalment, per problemes tècnics, s’ha hagut de posposar per al proper any.

2) Consultes sobre l’ús d’equipaments municipals i ocupació de la via pública: 

Després d’anys disminuint a causa de la publicació 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”,4 aprovada el desembre del 2016, 
l’any 2019 les consultes i els assessoraments sobre equipaments i via pública han tornat a augmentar, fins a 153 in-
tervencions. Aquest augment pot ser degut a la consolidació de moltes de les comunitats a la ciutat, que comporta 
l’aparició de noves demandes i la necessitat d’aforaments més grans per a les celebracions religioses. 

2 Llei de centres de culte.
3 Vegeu la nota 2.
4 Mesura de govern sobre la garantia del tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic

Assessorament sobre equipaments i via pública 
(a comunitats i entitats religioses i de consciència)

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=477241&language=ca_ES
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/mesuratracteigualitarismesuresreliosescat-1.pdf
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Les principals demandes que es reben gestionades des dels districtes i des de l’OAR són les següents:

- Equipaments o ocupacions de la via pública per a grans celebracions religioses. 
- Equipaments per a la celebració de convencions, congressos i visita de líders religiosos. 
- Activitats de difusió de les creences a la via pública.

Segons la confessió, més de la meitat dels assessoraments sobre cerca d’espais es donen a comunitats musulmanes. 
Això es deu al fet que és la tradició que pateix més dèficit d’espai per al culte en relació amb el volum de creients i 
que, per tant, necessiten més espais alternatius per a les grans festivitats. 

ÚS D’EQUIPAMENTS:
Durant el període d’aquesta memòria (gener-desembre del 2019), l’OAR va assessorar 47 entitats religioses i tècnics i 
tècniques de l’Ajuntament en el procés de cerca d’un espai en un equipament municipal per a la celebració d’una activitat 
puntual de caire conviccional. D’aquests assessoraments, un 85,11% es van concretar en la realització d’una activitat en 
un equipament municipal. Dels casos restants, en un 2,13% les entitats van optar per fer l’activitat prevista a la seva seu o 
espai habitual de trobada, i un 12,77 % finalment no van dur a terme l’activitat.

Les principals dificultats relacionades amb l’ús d’equipaments per part de les entitats religioses o de consciència es 
poden aglutinar en aquests grans blocs:

- Incompatibilitat d’horaris d’obertura.
- Preus de lloguer d’equipaments que superen la capacitat econòmica de les entitats. 
- Manca d’espais adequats per dur-hi a terme les activitats.
- Dificultats per fer compatible l’activitat ordinària amb determinades activitats de l’entitat religiosa. 
- Concepció de la laïcitat5 que no s’ajusta al marc legal vigent.

5 Entenem laïcitat no com l’absència del fet religiós de l’espai públic, sinó com el marc de relacions segons el qual, des de la democràcia i la 
garantia dels drets fonamentals, totes les expressions de consciència (religioses o no) poden conviure en plena igualtat i respecte. En aquest 
marc, els poders públics se situen en una posició de neutralitat activa que els permet facilitar i regular la convivència i garantir un tracte equitatiu 
per a la diversitat de sensibilitats i un servei no instrumentalitzador de la ciutadania.

Fonts: “La laïcitat: un model de convivència per a la societat catalana” (Lliga per la laïcitat)  i Declaració interreligiosa sobre laïcitat (AUDIR) 

Assessorament sobre equipaments
i via pública per confessió (2019)

Judaisme 2,8%

Altres 4,6%

Crist. catòlic 22,9%

Crist. evangèlic 7,3%

Altres cristians 3,7%Hinduisme 3,7%

Fe Bahá’í 0,9%

Islam 54,1%

http://www.laicitat.org/arxius/Doc.estratgic.pdf
http://audir.org/declaracitat/
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VIA PÚBLICA:
En aquest mateix període, l’OAR va assessorar 62 entitats religioses i tècnics i tècniques de l’Ajuntament que tenien 
prevista la realització d’activitats puntuals de caire conviccional a la via pública. D’aquests assessoraments, un 91,94% 
es van concretar en la realització de l’activitat.

Les principals dificultats relacionades amb la cessió de via pública per dur a terme activitats per part de les entitats 
religioses o de consciència es poden aglutinar en aquests grans blocs:

- Incompatibilitat amb altres activitats previstes en el mateix espai en la data concreta
- Decisió del Districte per criteris relacionats amb la manca de vinculació de l’entitat sol·licitant al territori on 

es vol fer l’activitat, saturació de l’espai públic, i d’altres
- Cancel·lació de l’activitat per part de l’entitat
- Sol·licitud presentada amb marge insuficient per a la seva gestió

Cal remarcar que dels 153 assessoraments totals a entitats religioses, 44 corresponen a assessoraments genèrics 
sobre el tràmit, sense definir una data o un espai concret, i que finalment no es va dur a terme. 

Ús d’equipaments i ocupació 
de via pública (2019)
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Sinulog 20/1/2019

Pasqua interreligiosa i iftar popular del Grup Interreligiós del Raval 23/5/2019

Iftar popular de la mesquita Rahma - Centre Cultural Islàmic de Sants 27/5/2019

Ratha Yatra 20/7/2019

Hanukkà 23/12/2019

3) Suport a activitats i celebracions de comunitats i entitats religioses:

Es manté estable el nombre d’assessoraments i suport a les entitats i comunitats religioses per facilitar l’organització i 
celebració d’activitats pròpies, també quan no requereixen una cerca d’espai públic per celebrar-les. L’any 2019 s’han 
comptabilitzat 87 intervencions d’aquest tipus.

L’OAR també assisteix o participa en activitats i actes organitzats per entitats de la ciutat i per comunitats religioses, 
la qual cosa reflecteix el suport i l’acompanyament a aquestes entitats ciutadanes i visibilitza la pluralitat religiosa de 
Barcelona. Al llarg del 2019 s’ha assistit a 56 actes o activitats. Algunes d’elles són les següents:

- Celebracions de festivitats religioses com el Sinulog (cristianisme catòlic de la comunitat filipina), el festival dels 
carros hindú o Ratha Yatra, iftars populars de diverses entitats musulmanes o les celebracions de Sukkot i Hanukkà 
per part de comunitats jueves.



MEMORIA D’ACTIVITATS 2019 · OAR

15

Benedicció de l’Església ortodoxa russa 7/4/2019

Bicentenari del Bab 28/10/2019

50 anys de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Barcelona 3/11/2019

- Aniversaris i dates assenyalades de les confessions, com ara els 50 anys de la Hermandad Nuestra Señora del 
Rocío de Barcelona, el 150è aniversari de les esglésies evangèliques Betel - Sant Pau i Assemblea de Germans 
de Gràcia, la benedicció i inauguració del temple de l’Església ortodoxa russa o el bicentenari del naixement del 
Bab per part de la fe Bahá’í.
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Visita del xeic Serigne Habib Sy (Dahiratoul Moutahabina Filahi) 30/11/2019

Visita de la mestra budista Yuan Limin 10/12/2019

Congrés regional anual dels Testimonis Cristians de Jehovà 19/7/2019

- Visites de figures de referència per a les confessions, com la del mestre Dyabje Thuksy Rinpotxé o la mestra Yuan 
Limin (budisme), la xeica Sokhna Mai o el xeic Serigne Habib Sy (islam).

- Congressos o jornades de les diverses confessions, com la IX Jornada de la Coordinadora Catalana d’Entitats 
Budistes o el congrés regional anual dels Testimonis Cristians de Jehovà.
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- Altres actes commemoratius o institucionals, com l’acte en memòria de les víctimes de l’Holocaust, la Setmana 
Mundial de l’Harmonia Interconfessional o la Nit de les Religions.

Nit de les Religions 14-15/09/2019

4) Assessorament sobre diversitat religiosa, comunitats i entitats religioses i normativa:

En diverses ocasions les comunitats i entitats religioses i de consciència es posen en contacte amb l’oficina per asses-
sorar-se sobre afectació i implicació de diverses normatives relacionades amb certes activitats religioses (educació, 
àmbit funerari, no-discriminació...). També de vegades l’objectiu és demanar informació sobre altres entitats, persones 
de referència per participar en activitats o coorganitzar accions o bé perquè tenen interès a participar en xarxes i 
programes municipals i d’altres iniciatives participatives. L’any 2019 aquest tipus d’assessoraments ha representat un 
5,6%, amb un total de 25 casos d’aquestes característiques.

5) Assessorament sobre subvencions i altres tràmits administratius:

El nombre d’assessoraments sobre subvencions i altres tràmits administratius diversos (exempció de l’IBI, sol·licitud 
al registre d’entitats ciutadanes, etcètera) disminueix lleugerament respecte a l’any anterior, amb 113 casos.

Assessorament sobre subvencions
i altres tràmits administratius (2019)

Subvencions 
67

Altres tràmits 
administratius 

46
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SUBVENCIONS MUNICIPALS:

Des del 2014 hi ha dues línies de subvencions destinades a comunitats i entitats religioses i de consciència de la 
ciutat de Barcelona:

a) Per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, dins 
de la convocatòria general de subvencions (línia R).
b) Per a l’arranjament i adequació de locals de culte, en una convocatòria específica.

La convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona destina la línia R – Afers Religiosos a donar 
suport a iniciatives i projectes que contribueixin al coneixement de la pluralitat religiosa i al respecte per la llibertat 
religiosa, i a activitats relacionades amb la celebració de festes i actes religiosos i interreligiosos. El 2019, el pressu-
post d’aquesta convocatòria ha augmentat fins a un import total de 85.000,00 euros, per a les dues sublínies de la 
convocatòria (Ra - Contribució al coneixement del fet religiós i Rb - Celebració de festes i actes religiosos i interreli-
giosos). Dels 67 projectes presentats, se n’han atorgat 37 entre aquestes dues línies.

Línia Ra -
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Església catòlica 2 1 1 9 13

Esglésies evangèliques 1 1 3 1 6

Esglésies ortodoxes 2 2

Islam 1 1 2 4

Judaisme 1 1

Budisme 1 1 2

Hinduisme 0

No religiosa / interreligiosa 2 1 12 15
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. Atorgada 3 1 1 0 2 2 0 1 0 0 11 21

No atorgada 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 15 22

Total d’entitats 5 1 1 0 2 2 1 3 1 1 26 43
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Església catòlica 1 4 5

Esglésies evangèliques 2 1 3

Esglésies ortodoxes 1 1

Islam 1 2 4 7

Judaisme 1 1 2

Budisme 1 1

Hinduisme 1 2 3

No religiosa / interreligiosa 2 2

Su
bv

. Atorgada 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 9 16

No atorgada 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 8

Total d’entitats 2 0 2 2 0 0 1 0 1 2 14 24
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TOTAL LÍNIA R 
– AFERS RELIGIOSOS
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Església catòlica 3 1 1 13 18

Esglésies evangèliques 1 2 1 1 3 1 9

Esglésies ortodoxes 3 3

Islam 1 1 1 2 6 11

Judaisme 1 1 1 3

Budisme 1 2 3

Hinduisme 1 2 3

No religiosa / interreligiosa 2 1 14 17

Su
bv

.

Atorgada 5 1 1 2 2 2 1 1 1 1 20 37

No atorgada 2 0 2 0 0 0 1 2 1 2 20 30

Total d’entitats 7 1 3 2 2 2 2 3 2 3 40 67

Subvencions atorgades 55,22%

Subvencions no atorgades 44,78%

Sol·licituds presentades segons confessió (2019)

Cristianisme catòlic 
27,3%Cristianisme ortodox 

4,5%

Hinduisme 4,5%

Islam 16,7%

Budisme 4,5%

Cristianisme evangèlic 
13,6%

Entiats no-religioses i 
interreligioses 25,8%

Judaisme 4,5%



MEMORIA D’ACTIVITATS 2019 · OAR

20

Respecte a la convocatòria de subvencions per a arranjament de locals com a centres de culte a la ciutat, a 
finals de l’any 2018 es va aprovar una pròrroga del període d’execució de la convocatòria anterior, per la qual 
es va passar del 31 de desembre de 2018 al 31 de març de 2019. Estava prevista la publicació d’una nova con-
vocatòria de cara al segon semestre del 2019 que finalment s’ha posposat fins a principis de l’any vinent.

Des de l’OAR es fa assessorament i acompanyament a les comunitats i entitats religioses de la ciutat que estan 
interessades en alguna de les subvencions municipals o bé que tenen dubtes o problemes al llarg del procés 
d’atorgament i entrega de la documentació corresponent, en coordinació amb el departament i l’Oficina Central 
de Subvencions. Els temes que més intervencions demanen per part de les comunitats són els següents:

• Assessorament sobre les condicions de cada convocatòria (documentació que cal presentar, terminis, condicio-
nants...)

• Documentació requerida per part de l’Administració
• Dubtes sobre la conveniència i procés de reformulació
• Assessorament sobre el procés de justificació i factures
• Dubtes sobre mètode i mitjans de presentació, presencial i telemàtica

Segons la tradició religiosa, les tradicions cristianes comporten la major part dels assessoraments per a subvencions, 
principalment les branques evangèlica (40%) i catòlica (20%), seguida de les entitats musulmanes amb un 12% dels 
assessoraments.

ALTRES TRÀMITS ADMINISTRATIUS:

Més enllà de les subvencions, des de l’OAR s’assessora també les entitats i comunitats religioses i de consciència 
respecte a altres tràmits administratius necessaris perquè es desenvolupin com a entitat. Cal destacar l’esforç realitzat 
durant els darrers dos anys per informar i assessorar sobre els tràmits necessaris per obtenir el certificat digital, ne-
cessari per efectuar qualsevol tràmit amb les administracions a partir de l’octubre del 2008. D’altra banda, disminueix 
el nombre d’assessoraments relacionats amb els tràmits de registre com a comunitat religiosa al Registre d’Entitats 
Religioses, una altra mostra de l’estabilitat més gran de les comunitats a la ciutat.

6) Intervencions facilitadores o mediadores:

A diferència dels darrers anys, on la gestió de conflictes al voltant d’alguns centres de culte de la ciutat com la mes-
quita del carrer del Japó van agafar molt protagonisme, l’any 2019 les intervencions facilitadores i mediadores per 
part de l’OAR relacionades amb comunitats religioses han disminuït considerablement, tant en nombre com en grau 
d’importància, de manera que s’ha recuperat el que era habitual en anys anteriors. L’any 2019 s’han dut a terme 41 
accions d’aquest tipus.

Assessorament sobre subvencions  segons confessió (2019)

Cristianisme catòlic 
20%

Cristianisme evangèlic 
40%Islam 12%

Cristianisme ortodox 
8%

Altres entitats no 
religioses 8%

Hinduisme 4%

Judaisme 8%



MEMORIA D’ACTIVITATS 2019 · OAR

21

B) INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA:

Des de diferents departaments, àrees i personal de l’Ajuntament de Barcelona, es contacta amb l’Oficina d’Afers Re-
ligiosos per assessorar o informar personal municipal sobre temes relacionats amb la pluralitat religiosa o espiritual 
de Barcelona o amb les comunitats i entitats religioses i de consciència presents a la ciutat. Enguany s’han executat 
325 accions d’aquest tipus, un augment considerable respecte a les 299 intervencions de l’any anterior. 

Els àmbits on des de l’Ajuntament es demana més freqüentment la intervenció de l’OAR són els següents:

• Informar sobre pluralitat religiosa i les comunitats i entitats religioses i de consciència de Barcelona i facilitar-ne 
el contacte i la relació.

• Col·laborar en processos oberts on una o diverses parts implicades són entitats religioses (regularització de llocs 
de culte, celebració de festivitats i actes, relacions amb veïns o veïnes...).

• Detectar problemàtiques i situacions conflictives.
• Fomentar la participació de les comunitats i entitats religioses en programes i projectes municipals o participar 

com a OAR en l’elaboració de projectes on la perspectiva de consciència o les entitats religioses hi tinguin un 
paper destacat.

De vegades aquest assessorament o col·laboració deriva en l’elaboració d’un informe per part de l’oficina sobre una 
temàtica o comunitat en concret. L’any 2019 s’han elaborat 55 informes d’aquesta mena, 13 més que l’any anterior.

C) INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA BARCELONINA:

Més enllà de l’assessorament a les mateixes entitats religioses i a personal de l’Ajuntament, a l’OAR també arriben al 
llarg de l’any diverses demandes d’informació i atenció sorgides de la mateixa ciutadania barcelonina o bé d’altres 
administracions públiques. De totes les demandes d’informació i assessorament rebudes al llarg del 2019, 134 in-
tervencions, un 12,50%, corresponen a aquest tipus de demandes. L’Oficina d’Afers Religiosos atén la ciutadania 
de Barcelona (i de fora de la mateixa ciutat) responent diferents demandes d’informació sobre temes relacionats amb 
l’àmbit religiós i de consciència, facilitant eines i recursos per a l’entesa i comprensió de la pluralitat de conviccions 
de la ciutat. 

Els principals demandants d’informació en aquests casos corresponen a: entitats i associacions no religioses, altres 
administracions públiques (locals, autonòmiques o estatals), estudiants i personal investigador, mitjans de comuni-
cació i ciutadania particular. 

Assessoraments a personal de l’Ajuntament

Informes generats
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5. FORMACIÓ, DEBAT I DIÀLEG:
El segon eix d’actuació de l’OAR, juntament amb les intervencions destinades a donar informació, assessorament i 
atenció, és la generació d’activitats i altres accions de formació, debat i diàleg al voltant de la pluralitat de creences 
i el fet religiós. L’any 2019 l’OAR ha executat un total de 165 intervencions en aquesta línia, de les quals un 7,27% 
corresponen a activitats pedagògiques destinades a públic escolar, un 15,76% corresponen a accions formatives, un 
5,45% a activitats, conferències i cicles i un 71,52% a accions comunicatives.

A) ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES:

Un dels públics destinataris estratègics per l’oficina dins de l’eix de formació, debat i diàleg és la comunitat edu-
cativa i el públic infantil i adolescent. Dins d’aquest blocs al llarg de l’any 2019 destaquen les accions següents: 

1. Visites a centres de culte: 

Des de l’any 2008, l’OAR disposa d’una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de secundària per donar a conèixer 
la pluralitat 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 2019, més de 5.200 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 2019, un total de 876 alumnes 
d’11 escoles diferents han participat en aquesta activitat (fent 46 visites a centres de culte). 

Formació, debat i diàleg (2019)

Visites a centres de culte
Nombre d’alumnat visitant

Activitats pedagògiques
7,27%

Activitats, conferències
i cicles
5,45%

Accions formatives
15,76%

Accions comunicatives
71,52%
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Taller per al Dia de la Diversitat 

Per tradició religiosa, la confessió que més visites rep als seus centres de culte és l’islam, seguida de judaisme, bu-
disme i cristianisme en les seves diferents branques.

2. Dia de la Diversitat:

A part de les visites escolars a centres de culte, per segon any consecutiu l’OAR ha participat a les jornades Dia de 
la Diversitat, impartint durant quatre dies una activitat en forma de taller per a 386 alumnes d’ESO de diferents 
escoles de Barcelona. 

El Dia de la Diversitat s’adreça als i les estudiants de 12 a 18 anys i és una proposta educativa de foment, sensi-
bilització i educació dels drets humans. La iniciativa parteix de l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) 
l’any 2009 de commemorar la defensa i la NO vulneració dels drets humans entre els i les joves arreu de la Co-
munitat Europea. A través de jocs, dinàmiques, tallers i diferents activitats, es donen a conèixer aquests drets i 
es connecta l’alumnat amb les entitats de referència que hi treballen.

L’Oficina d’Afers Religiosos ha participat en aquestes jornades amb la realització d’un taller-dinàmica de 10-15 
minuts que permet a l’alumnat avaluar el nivell de coneixement de la diversitat religiosa i, a la vegada, trencar 
i desconstruir els estereotips presents entre el jovent. L’alumnat assistent ha de relacionar diverses imatges i 
conceptes amb la seva convicció corresponent, i reflexionar sobre els seus propis prejudicis envers les diferents 
tradicions religioses. 

Llocs de culte visitats (2019) (segons confessió)

Islam 
29%

Hinduisme 
12%

Sikhisme 
12%

Cristianisme evangèlic 
6%

Cristianisme catòlic 
6%

Cristianisme ortodox 
3%

Budisme 
15%

Judaisme 
17%
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Així, un total de 1.262 alumnes de diversos centres escolars han participat en alguna activitat pedagògica orga-
nitzada per l’OAR l’any 2019.

3.    Maleta pedagógica:

Seguint la bona experiència del taller impartit durant el Dia de la Diversitat, des de l’OAR s’està desenvolupant un 
projecte de disseny d’una maleta pedagògica destinada a la comunitat educativa i que pugui replicar l’activitat del 
taller sobre pluralitat religiosa, tant a les aules com en entorns d’educació en el lleure. Al llarg del 2019 s’ha iniciat el 
disseny i el contacte amb els i les possibles representants de les entitats religioses que hi vulguin participar. Es preveu 
tenir la primera versió de la maleta a finals del curs 2019-2020 per tal de poder-la oferir com a recurs pedagògic el 
curs vinent.

B) ACCIONS FORMATIVES:

L’any 2019 des de l’OAR s’han organitzat 28 sessions formatives, 17 destinades a les comunitats i entitats religioses 
i de consciència de la ciutat, 9 al personal de l’Ajuntament de Barcelona i 2 a personal d’altres entitats ciutadanes. 

Aquestes intervencions es tradueixen en 88 hores de formació impartides i un total de 598 persones formades. 
Respecte a les xifres de l’any anterior, es manté el nombre d’activitats organitzades i nombre d’assistents, i s’incrementa 
en 16 el nombre d’hores destinades a aquest tipus d’accions. 

Formacions segons tipus de públic (2019)

Nombre de formacions

Ciutadania
7,69%

Ajuntament de Barcelona 
34,62%

Comunitat/entitats religioses 
i de consciència

65,38%
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Nombre total d’hores 
de formació impartides

Nombre total de persones 
assistents a les formacions
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1. Formació adreçada a comunitats i entitats religioses i de consciència:

Al llarg del 2019 s’han dut a terme 17 activitats de formació adreçades a les entitats religioses o de consciència, amb 
una impartició de 35 hores lectives en total i una participació de 310 assistents. 

DATA TÍTOL DE LA FORMACIÓ ASSISTENTS HORES

08/01/2019 Sessió informativa sobre subvencions ordinàries per a 
l’any 2019 39 2

12/02/2019 Formació “El certificat digital, què, com i per què?” 13 2

14/02/2019 Formació “El certificat digital, què, com i per què?” 20 2

14/02/2019 Sessió sobre justificacions de les subvencions ordinàries 
2018 3 2

28/02/2019 Formació “Sol·licitud d’ús d’equipaments municipals i via 
pública” 19 1,5

05/03/2019 Sessió formativa sobre justificacions de les subvencions 
d’obres 2017-2018 4 1,5

22/03/2019 Formació “Sol·licitud d’ús d’equipaments municipals i via 
pública” 21 2

28/03/2019 Formació “Llei oficial de protecció de dades (LOPD)”, en 
col·laboració amb Torre Jussana 22 3

14/06/2019 Formació “La comunicació d’una entitat”, en col·laboració 
amb Torre Jussana 16 3

19/06/2019 Sessió formativa sobre subvencions de les activitats 2019 
(atorgats provisionals + reformulacions) 12 1,5

08/10/2019 Formació “Sol·licitud d’ús d’equipaments municipals i via 
pública” 25 2

15/10/2019 Formació “El certificat digital, què, com i per què?” 10 1,5

29/10/2019 Formació “Llei oficial de protecció de dades (LOPD)”, en 
col·laboració amb Torre Jussana 23 2

12/11/2019 Formació “El certificat digital, què, com i per què?” 16 2

19/11/2019 Formació “Redacció de projectes”, en col·laboració amb 
Torre Jussana 24 3

11/12/2019 Sessió sobre justificacions de les subvencions per a 
activitats de l’any 2019 7 2

19/12/2019 Sessió informativa sobre les subvencions per a activitats 
2020 36 2
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Sessió informativa sobre subvencions ordinàries per a l’any 2019 Formació “Sol·licitud d’ús d’equipaments municipals i via pública”

Per tradició religiosa, les confessions que més han assistit a formacions organitzades per l’OAR són membres de co-
munitats cristianes catòliques (27,9%) i evangèliques (26,8%), seguides de comunitats islàmiques (15,1%).

Participació a les formacions i sessions informatives segons
confessió religiosa (2019) 

Budisme 4,7%

Judaisme 5,0%

Altres confessions i 
conviccions* 8,4%

Cristianisme ortodox 1,7%

Església Adventista 
del Setè Dia 2,0%

Hinduisme 3,6%

No religiós 3,1%

Altres Cristians 1,7%

Cristianisme catòlic 27,9%

Cristianisme evangèlic 26,8%

*Sikhisme, Associació 
Espiritual Mundial Brahma 
Kumaris, Església de Sciento-
logy, Ateus i agnòstics, altrs 
confessions minoritàries

Islam 15,1%
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2. Formació adreçada a professionals de serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona:

Fa dos anys que des de l’OAR s’ha posat en marxa una línia d’activitats formatives i de difusió de la pluralitat religiosa a 
la ciutat adreçada 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.

Durant l’any 2019 l’OAR ha programat o participat en 9 accions formatives (44 hores) adreçades a personal municipal, 
personal extern i gestors d’equipaments, amb un total de 213 persones assistents. En aquestes formacions s’ofereix 
una panoràmica de la pluralitat 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 TIPUS DE PÚBLIC ASSISTENTS HORES

19/02/2019

Formació “La diversitat 
religiosa en societats ober-
tes i democràtiques”. Dins 
del projecte formatiu de 
l’equip de policia de barri: 
l’Eixample i Sarrià - Sant 
Gervasi 

Agents de la policia de barri 40 2

6, 13, 20 i 
27/03/2019

Formació “Minories reli-
gioses a Barcelona, una 
aproximació a la gestió de 
la diversitat religiosa des 
de l’àmbit local (I)”

Personal municipal 656 12

11/04/2019 Càpsula formativa “Coneix 
les religions: el ramadà” Personal municipal 23 2,5

02/05/2019
Formació “La diversitat reli-
giosa en societats obertes i 
democràtiques”

Personal municipal de 
gerència 10 2

06/05/2019

Formació “La diversitat reli-
giosa en societats obertes i 
democràtiques. El districte 
de Sant Martí”

Agents de la policia de barri 
del districte de Sant Martí 20 7

28/05/2019

Formació “La diversitat reli-
giosa en societats obertes i 
democràtiques. El districte 
de Sants-Montjuïc”

Agents de la policia de barri 
del districte de Sants-Mon-
tjuïc

12 7

29/05/2019 Formació “Diversitat reli-
giosa a Barcelona”

Personal d’Acció Comuni-
tària 18 2,5

13/06/2019

Formació Impulsem Inter-
culturalitat “La diversitat 
religiosa, el model de 
gestió de Barcelona”

Personal vinculat al Progra-
ma BCN Interculturalitat 15 2

16/09/2019

Formació “La diversitat re-
ligiosa en societats obertes
i democràtiques. El distric-
te de l’Eixample”

Agents de la policia de barri 
del districte de l’Eixample 10 7

6 A “Minories religioses” hi assistiren unes 16-17 persones a cadascuna de les sessions. 
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Formació “Minories religioses a Barcelona, una aproximació a la gestió de 
la diversitat religiosa des de l’àmbit local(I)”

Càpsula formativa “Coneix les religions: el ramadà”

3. Formació adreçada a entitats ciutadanes:

L’any 2019 s’inicia també l’ampliació d’oferta formativa sobre pluralitat religiosa a entitats i col·lectius professionals 
fora de l’Administració pública, organitzant o participant 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 iniciat diver-
sos contactes en aquesta línia i materialitzat de moment en dues iniciatives formatives (9 hores), amb una assis-
tència de 75 persones.

DATA TÍTOL TIPUS DE PÚBLIC ASSISTENTS HORES

04/04/2019 Visita a centres 
de culte

Alumnat del màster universitari 
Política social, treball i benestar 12 3

16 i 
30/04/2019

Sessió formati-
va sobre islam

Personal treballador i voluntari 
de la Fundació Bayt al-Thaqafa 63 6

C) ACTIVITATS, CONFERÈNCIES I CICLES:

1. Activitats de difusió organitzades des de l’OAR:

L’any 2019 des de l’OAR s’han organitzat 9 activitats i cicles de difusió destinades a la ciutadania amb l’objectiu de 
generar coneixement, debat i diàleg, algunes realitzades exclusivament per part de l’OAR i d’altres en col·laboració 
amb altres àmbits de l’Ajuntament o entitats externes. Aquestes accions han representat 52 hores d’activitats obertes 
al públic i un total de 738 participants.

Nombre d’activitats realitzades
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DATA TÍTOL EN COL·LABORACIÓ AMB PARTICIPANTS HORES

13/03/2019 Visitem la mesquita del carrer 
del Japó Espai Avinyó - Llengua i Cultura 25 2

4, 8, 15, 29/04/2019 
i 2, 05/08/2019

La sacralitat de viure. Cicle 
biennal de sis xerrades/con-
ferències

Biblioteques de Barcelona 218 12

26/04/2019 Vine a celebrar el Péssah a la 
Casa Adret Espai Avinyó - Llengua i Cultura 25 2

14/05/2019 Què coneixem del ramadà? Espai Avinyó - Llengua i Cultura 25 2

2, 9, 16, 23/07/2019

Monogràfics d’estiu: judais-
me, cristianisme ortodox, bu-
disme, cristianisme evangèlic 
(xerrada i visita a un centre 
de culte)

73 12

16/10/2019 i 
20/11/2019

Monogràfics de tardor: intro-
ducció a l’islam i introducció 
al taoisme

51 6

07/11/2019
Taula rodona-diàleg “Dones i 
religions, l’espiritualitat com a 
punt de trobada”

Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes 115 2

22/11/2019
Projecció de la pel·lícula Mi-
moses dins de la XVI Mostra 
de Cinema Espiritual

Direcció General d’Afers 
Religiosos. Generalitat de 
Catalunya

50 2

29, 30/11/2019, 4, 9 
14, 21/12/2019

I Quotidià i extraordinari: 
el menjar en les tradicions 
religioses

156 12

Nombre total de persones assistents a activitats

Nombre total d’hores d’activitats realitzades
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De totes aquestes activitats, cal destacar-ne les següents:

CICLE “LA SACRALITAT DE VIURE”: 7

Des de l’any 2006, l’Oficina d’Afers Religiosos i el Consorci de Biblioteques de Barcelona treballen conjuntament en 
l’organització d’activitats per donar a conèixer la pluralitat religiosa present a la ciutat, entre elles l’organització d’un 
cicle bianual sobre temàtica religiosa. El cicle d’enguany, “La sacralitat de viure”, ha estat comissariat per Dídac P. La-
garriga i al llarg de sis sessions ha tractat diversos àmbits que connecten amb l’espiritualitat des del dia a dia (ciència, 
art, nutrició, criança…). L’any 2020 veurà la llum un llibret-recull de totes les xerrades.

MONOGRÀFICS DE L’OAR: 8 

Conèixer les diferents tradicions religioses i acostar-se als llocs de culte, visitar-los i parlar amb les persones que en 
formen part, permet a la ciutadania relacionar-se de primera mà amb les comunitats presents a la nostra ciutat i des-
cobrir la pluralitat present al nostre entorn. El reconeixement d’aquesta rica diversitat i la seva incorporació a la vida 
de la ciutat són necessaris per generar espais de convivència, interacció i cooperació veritablement oberts a tothom. 
Per aquest motiu, l’any 2019 l’OAR ha consolidat aquest tipus d’activitat replicant-la estacionalment i obrint-la a tota 
la ciutadania. Cada monogràfic consta d’una sessió introductòria per part del personal tècnic de l’OAR i una visita a 
un centre de culte.

 . Monogràfics d’estiu 2019: judaisme, cristianisme ortodox, budisme i cristianisme evangèlic.
 
 . Monogràfics de tardor 2019: islam i taoisme.

7  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/nou-cicle-de-xerrades-de-l-oficina-d-afers-religiosos-oar-i-biblioteques-de-bar-
celona-sacralitatdeviure
8  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/monografics-de-tardor-lislam-i-el-taoisme-protagonistes-de-les-prope-
res-sessions_859764
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/monografics-destiu-per-donar-a-coneixer-la-rica-diversitat-religiosa-de-
barcelona_829109

Cicle “La sacralitat de viure” (Laia de Ahumada i Olga Fajardo)

Monogràfics d’estiu: el judaisme

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/nou-cicle-de-xerrades-de-l-oficina-d-afers-religiosos-oar-i-biblioteques-de-barcelona-sacralitatdeviure
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/nou-cicle-de-xerrades-de-l-oficina-d-afers-religiosos-oar-i-biblioteques-de-barcelona-sacralitatdeviure
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/monografics-de-tardor-lislam-i-el-taoisme-protagonistes-de-les-properes-sessions_859764
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/monografics-de-tardor-lislam-i-el-taoisme-protagonistes-de-les-properes-sessions_859764
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/monografics-destiu-per-donar-a-coneixer-la-rica-diversitat-religiosa-de-barcelona_829109
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/monografics-destiu-per-donar-a-coneixer-la-rica-diversitat-religiosa-de-barcelona_829109
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“DONES I RELIGIONS, L’ESPIRITUALITAT COM A PUNT DE TROBADA”: 9

L’any 2019 s’ha iniciat des de l’OAR una col·laboració estratègica amb el Monestir de Pedralbes, que comparteix amb 
l’oficina la temàtica religiosa com un dels eixos d’acció del centre. Les dues entitats han unit esforços per impulsar un 
projecte de diàleg entre dones que emfatitza la perspectiva femenina, sovint invisibilitzada, de l’espiritualitat. Aquest 
projecte s’ha concebut en quatre trobades prèvies, a porta tancada, de dones de diferents conviccions i espiritualitats 
i que han permès intercanviar experiències, necessitats, expectatives i interessos actuals. 

La taula rodona-diàleg ha estat la culminació del projecte, en què el fil conductor ha estat l’espiritualitat a través de 
l’experiència viscuda de les diferents dones. El projecte ha estat coordinat i conduït per la periodista Txell Bonet, 
que també ha dinamitzat el diàleg. En aquest projecte hi han participat voluntàriament 25 dones de conviccions 
diverses: Brahma Kumaris, budisme, catolicisme, cristianisme evangèlic, cristianisme ortodox, fe bahá’í, hinduisme, 
islam, judaisme i taoisme.

CICLE “I QUOTIDIÀ I EXTRAORDINARI, EL MENJAR EN LES TRADICIONS RELIGIOSES”: 10

A finals d’any s’ha inaugurat des de l’OAR un nou cicle d’activitats amb la finalitat d’explorar la relació entre alimentació i 
espiritualitat, comissariat per Dídac P. Lagarriga i que es preveu replicar anualment en properes edicions. El cicle consta d’una 
sessió inaugural amb una presentació teòrica, seguida de cinc sessions de presentació i degustació en què les persones 
protagonistes convidades han parlat de la seva experiència personal amb l’alimentació i les seves creences. L’hinduisme, 
el judaisme, l’islam, el budisme i el cristianisme catòlic han estat les tradicions religioses participants en l’edició d’enguany.

9  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/dones-i-religions-lespiritualitat-com-a-punt-de-trobada_870368
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-veu-de-la-dona-espiritual-es-fa-present-al-monestir-de-
pedralbes_876996
10 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/quotidia-i-extraordinari-el-menjar-en-les-tradicions-religioses_880581

Monogràfics d’estiu: budisme Monogràfics de tardor: taoisme

Taula rodona-diàleg “Dones i religions, l’espiritualitat com a punt de trobada”

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/dones-i-religions-lespiritualitat-com-a-punt-de-trobada_870368
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-veu-de-la-dona-espiritual-es-fa-present-al-monestir-de-pedralbes_876996
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-veu-de-la-dona-espiritual-es-fa-present-al-monestir-de-pedralbes_876996
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/quotidia-i-extraordinari-el-menjar-en-les-tradicions-religioses_880581
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“Quotidià i extraordinari: islam” “Quotidià i extraordinari: budisme” 

2. Debat i diàleg:

Més enllà de les activitats obertes a la ciutadania, des de l’oficina també es considera estratègic generar espais de 
trobada i reconeixement entre persones representants o pertanyents a diverses sensibilitats espirituals i tradicions 
religioses per tractar de temes que els pertoquen o que afecten les seves comunitats. L’any 2019 es destaquen dues 
iniciatives d’aquest tipus:

GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS I INTERCONFESSIONAL:

Els grups de diàleg interreligiós i interconviccional a Barcelona són grups d’àmbit territorial on participen persones 
representants de diverses tradicions i sensibilitats religioses, espirituals i no religioses. Els grups estan gestionats per 
l’Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós (AUDIR), a partir de l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, on el monito-
ratge i les tasques de seguiment i suport van a càrrec de l’OAR. L’objectiu d’aquests grups és visibilitzar el fet religiós 
com un element positiu de convivència i cohesió social, així com una eina de millora social en les persones i grups més 
necessitats. Aquest 2019, AUDIR ha gestionat 5 grups de diàleg interreligiós i interconviccional (GDI) a la ciutat:

o GDI de Gràcia
o GDI de la Marina - Zona Franca
o GDI de Sants-Hostafrancs
o GDI de Nou Barris
o GDI de Zona Nord

En aquest context s’han organitzat un total de 53 trobades de grup en format de reunions internes de reflexió, co-
neixement mutu, coordinació i dinamització. Arran d’aquestes trobades, els diversos grups han organitzat 16 activitats 
de presentació i visualització de la diversitat religiosa i del diàleg als barris, d’entre les quals destaquen les següents:

• Organització d’una sessió formativa sobre els serveis de Benestar Social i de gestió contra la violència de gènere 
a Torre Baró (GDI de Zona Nord, 5/5/2019)

• Organització d’un itinerari guiat per visitar diferents comunitats religioses de Sants en el marc de la Nit de les 
Religions i amb la col·laboració de l’Associació Antropologies (GDI de Sants-Hostafrancs, 15/9/2019)

• Presentació oberta a la ciutadania del GDI de Gràcia a la Sala d’Actes del Districte de Gràcia (24/10/2019)
• Exposició “Mirades diverses” sobre diversitat religiosa (GDI de Gràcia, del 28 d’octubre al 13 de novembre de 2019)

TROBADA AMB LA SISENA TINÈNCIA:

A llarg del mes d’octubre del 2019, en el marc de la resposta ciutadana davant de la sentència del Tribunal Suprem als 
presos i preses polítics catalans, des de l’Ajuntament de Barcelona s’han facilitat diferents espais de diàleg, reflexió i 
debat amb els agents més significatius de la ciutat. Amb aquest objectiu, el dia 30 d’octubre s’organitza des de l’OAR 
una sessió al Born Centre de Cultura i Memòria amb representants de les entitats religioses més representatives 
liderada pel sisè tinent d’alcaldia, Joan Subirats, i el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid 
Ghali, per copsar les percepcions i afectacions en les diverses comunitats sobre aquest tema.



MEMORIA D’ACTIVITATS 2019 · OAR

34

D) ACCIÓ COMUNICATIVA:
L’objectiu principal de formació, debat i diàleg per part de l’OAR es completa amb una estratègica comunicativa que 
permet visibilitzar la realitat i pluralitat religiosa i de creences de la ciutat, generar coneixement i trencar prejudicis 
envers el fet religiós. Amb aquesta finalitat, l’OAR disposa de les eines comunicatives següents:

1. El web de l’OAR:

Els objectius d’aquesta pàgina web, en funcionament en aquest nou format des de l’any 2017, són els següents:

• Donar a conèixer l’activitat de l’Ajuntament, i concretament de l’OAR, en relació amb la pluralitat religiosa i conviccional 
de la ciutat, facilitant eines i informació rellevant a les diverses entitats i comunitats religioses i conviccionals.

• Generar coneixement i servir de plataforma de difusió d’aquesta realitat plural religiosa i de creences, visibilitzant les 
entitats i les comunitats religioses o de consciència de Barcelona, les principals festivitats religioses que s’hi celebren 
i les activitats que s’hi organitzen. 

Al llarg del 2019 s’han elaborat 298 publicacions al web de l’OAR en forma de notícies, destacats, publicacions al 
blog i publicacions a l’agenda, que ha rebut 43.715 visites:

Notícies 59

Destacats 21

Blog 5

Agenda 213

Igualment, per tal que el web es mantingui actualitzat, se’n revisen i modifiquen freqüentment els apartats següents:

• Directori d’entitats religioses i centres de culte: l’OAR actualitza permanentment les dades sobre entitats religioses 
i de consciència i centres de culte contingudes a la base de dades municipal ASIA. Les dades públiques d’aquestes 
entitats es posen a l’abast de la ciutadania a través de la pàgina web municipal, i també són accessibles a través 
del web de l’OAR.

• Centre de recursos: s’ofereixen documents i enllaços relacionats amb la diversitat religiosa, el dret a la llibertat 
religiosa i altres aspectes vinculats a l’activitat de l’OAR (subvencions, formacions, etc.).

• Calendari interreligiós: mostra les principals festes religioses de les confessions presents a la ciutat.

Nombre total de publicacions 
al web de l’OAR

http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
https://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=directoris&tipusact=0062001016
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2. Microlloc “Coneix les religions”: 

El microlloc “Coneix les religions” va néixer l’any 2018 com un espai virtual destinat a la comunitat educativa amb 
material de consulta i divulgatiu sobre pluralitat religiosa i pensat com a eina de suport i complementària a les visites 
escolars i altres activitats educatives que s’organitzen des de l’oficina. Al llarg del 2019 aquest microlloc ha rebut 
13.119 visites, xifra que significa un increment de més del doble respecte a l’any anterior. 

Visites a la pàgina web
“Coneix les religions”

Publicacions al web de l’OAR

Visites a la pàgina web: 
barcelona.cat/oficina-afers-religiosos   

Agenda

Destacats

Notícies

Blog

https://ajuntament.barcelona.cat/coneixlesreligions/
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3. Fullets informatius sobre festivitats religioses a la via pública: 

Una novetat comunicativa desenvolupada aquest 2019 ha estat la publicació per primera vegada de diversos fullets 
informatius sobre les celebracions religioses més significatives que es duen a terme en espais públics de la ciutat. 
Els fullets, on s’explica a grans trets de quina festivitat es tracta, quin és el seu origen i quina comunitat religiosa a 
Barcelona hi està implicada, van destinats al públic en general i amb especial atenció al veïnat de l’entorn més im-
mediat on es duu a terme cadascuna de les celebracions.
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 Aquest any s’han dissenyat i distribuït vuit fullets informatius corresponents a cinc tradicions religioses: 

o Maslenitsa
o Processó de Diumenge de Rams
o Processons de Divendres Sant
o L’îd al-fitr i el ramadà
o Ratha Yatra
o Aixurà
o Festa de Sucot
o Hanukkà

4. Vídeos sobre entitats i festivitats religioses:

Finalment, seguint la iniciativa dels darrers dos anys, durant el 2019 l’OAR ha seguit apostant per la realització de 
vídeos com a eina de presentació de les diferents confessions i comunitats religioses presents a Barcelona, així com 
les festivitats més importants que s’hi celebren. 

Aquest any han sortit a la llum tres vídeos divulgatius, gravats durant l’any 2018 i el mateix 2019, que s’han difós a 
través de xarxes i la pàgina web de l’OAR:

o Barcelona, un mar de creences: els Testimonis Cristians de Jehovà
o Dones i religions: l’espiritualitat com a punt de trobada, vídeo promocional i vídeo resum de les trobades 

al Monestir de Pedralbes (juny 2019). El 2020 veurà la llum un vídeo llarg sobre les trobades de les dones 
de diferents confessions

o Celebrem BCN: Festival dels carros (Ratha Yatra)

Així mateix, s’ha iniciat l’elaboració de dos vídeos més que es preveu publicar al llarg de l’any vinent.

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2020_fulleto_definitiu_maslenitsa.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2019_fulleto_definitiu_rams.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2019_fulleto_definitiu_divendres_sant.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2019_fulleto_definitiu_ramada.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2019_fulleto_definitiu_ratha-yatra.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2019_fulleto_definitiu_axura.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2019_fulleto_definitiu_sukkot.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2019_fulleto_definitiu_hanukka.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/barcelona-un-mar-de-creences-els-testimonis-cristians-de-jehova_829662
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/dones-i-religions-lespiritualitat-com-a-punt-de-trobada_870368
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-veu-de-la-dona-espiritual-es-fa-present-al-monestir-de-pedralbes_876996
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/blog/festival-dels-carros-ratha-yatra-barcelona
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6. VALORACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES:

A final del 2019 es va enviar una enquesta de valoració del servei de l’OAR a les comunitats i entitats religioses de 
la ciutat de les quals es disposa d’adreça electrònica. S’han rebut cinquanta respostes a l’enquesta, de les quals 
s’extreuen les valoracions següents:

VALORACIONS en relació amb:

Quin ha estat el motiu de contacte amb l’OAR?

Cerca d’espai per a activitat o celebració 10,48%
Cerca i/o regularització del centre de  culte 8,06%
Formació 20,16%
Invitació o participació en acte/celebració 19,35%
Resolució de conflicte-mediació 4,84%
Subvencions 16,94%
Tràmits administratius 7,26%

Visites al centre de culte 10,48%

Altres: consultes sobre altres àmbits 2,42%
En relació amb l’atenció i els serveis de l’OAR 
(sent 10 la puntuació màxima)

La informació facilitada ha estat d’utilitat per a l’entitat 8,44
L’atenció rebuda pel personal de l’OAR 9,10
Els serveis que ofereix l’OAR s’adeqüen a les necessitats de l’entitat 8,18
Grau de satisfacció general en relació amb l’OAR 8,60

Alguns comentaris de les persones usuàries:

- “Molt útil per a les entitats de Barcelona ciutat”.

- “Los servicios, informaciones y formaciones nos han fomentado el conocimiento para difundir a los 
otros miembros de la federación. También han contribuido y ayudado en ejecutar mejor nuestros pro-
yecto y actividades y hemos conocido a personas muy amables, excelentes y cercanas a los migrantes 
y estamos muy agradecidos”.

- “L’atenció sempre és molt bona i fan tot el possible per ajudar o resoldre consultes. Moltes gràcies!”.
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7. DESTACATS I NOVETATS 2019: 
De l’actuació de l’Oficina d’Afers Religiosos durant el període 2019, se’n destaquen els punts següents:

• La consolidació de la coordinació de l’oficina amb altres departaments i àmbits de l’Ajuntament i d’altres admi-
nistracions públiques, posicionant l’oficina com a referent en matèria d’afers religiosos.

• Augment molt significatiu de les visites escolars a centres de culte i del nombre d’alumnes participants en accions 
educatives organitzades des de l’oficina.

• Consolidació de l’àmbit formatiu de l’oficina, donant continuïtat a iniciatives començades l’any anterior, com for-
mació a agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona o la formació a entitats religioses a través de Torre Jussana, i 
establint noves col·laboracions.

• Consolidació i augment de les activitats organitzades des de l’OAR amb i sense col·laboració externa: noves 
aliances, augment significatiu del nombre de persones assistents i continuïtat i estrena de nous cicles, com els mo-
nogràfics estacionals o el cicle “Quotidià i extraordinari”.

• Impuls a l’acció comunicativa de l’oficina, amb un augment significatiu de les visites a la pàgina web de l’OAR, l’ús 
d’audiovisuals com a eina comunicativa i l’elaboració dels fullets explicatius de les festivitats religioses a la ciutat.

8,6
GRAU DE

SATISFACCIÓ
de les entitats

56.834
VISITES

a les pàgines web

IMPACTE

448
assessoraments a

COMUNITATS 

134
assessoraments a

CIUTADANIA

325
assessoraments a
l’AJUNTAMENT

47
accions

EDUCATIVES

9
ACTIVITATS
realitzades

28
FORMACIONS

impartides

1.262
ALUMNES

participants

738
persones

ASSISTENTS

598
persones

FORMADES

5
GRUPS DE DIÀLEG

al territori

1.072
ACCIONS

realitzades

55
INFORMES
elaborats

696
COORDINACIONS amb

l’AJUNTAMENT

ACTIVITAT DE L’OAR

974
ENTITATS

RELIGIOSES

510
CENTRES DE

CULTE

25
TRADICIONS

PLURALITAT RELIGIOSA A BARCELONA
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8. OBJECTIUS DE FUTUR:

A banda del manteniment dels diferents serveis d’atenció, assessorament, formació, debat i diàleg, cal destacar dos 
objectius específics per al proper any 2020:  

• Fer seguiment del final de la moratòria per a la regularització de centres de culte, en coordinació amb la Direcció 
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i amb una especial atenció als centres de culte catòlics, la tradició 
amb un percentatge més elevat de centres preexistents pendents de regularitzar.

• Acabar el disseny i la producció de la maleta pedagògica i presentar-la com a recurs per als centres escolars. Elabo-
rar també una proposta de projecte d’aprenentatge i servei entorn d’aquesta maleta de cara al curs 2020-2021.

Per als propers anys (pla 2020-2023), l’OAR té com a objectius a mitjà termini fomentar la transversalització i 
territorialització del servei, amb més implicació i connexions amb els diferents districtes de Barcelona i noves coor-
dinacions i participacions amb altres departaments i plans d’actuació a escala de ciutat. Alhora, es preveu mantenir 
i seguir creixent en accions de formació i sensibilització, augmentant-ne l’impacte a la ciutat. Els objectius concrets 
per al proper any 2020 consistiran a planificar i desenvolupar iniciatives en aquesta direcció.




