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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 en temàtica religiosa i de 
creences i conviccions sobre tot allò 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 situacions 
de desigualtat i dificultats d’accés que es puguin donar en aquest àmbit.

2. Facilitar el coneixement i el 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. Atendre, informar i assessorar tant les comunitats religioses com el personal de l’Ajuntament i la 
ciutadania en general. 

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 Barcelona, 
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, reconvertint el servei 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 
van marcar 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. 
L’OAR és un servei que depèn del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós, dins de l’Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat, i actualment està gestionat per la Fundació Bayt al-Thaqafa. L’equip de l’OAR està 
format actualment per cinc persones: una persona en la coordinació i quatre responsables tècnics, dels quals dues 
persones referents per a la relació amb les comunitats i entitats religioses i conviccionals de la ciutat, una referent 
en educació i formació i una en l’organització d’activitats i acció comunicativa. Cal destacar en aquest aspecte la 
decisió d’ampliar la plantilla de l’oficina amb un nou perfil tècnic, per tal de donar resposta tant a les necessitats 
derivades d’un augment en les accions de sensibilització com a l’objectiu de transversalitzar i territorialitzar el fet 
religiós a altres àmbits municipals. Aquesta nova incorporació, que es farà efectiva a l’inici de l’any 2021, permetrà 
una ampliació de l’equip que passarà de cinc a sis persones. 
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Cristianisme catòlic 46,5%

Cristianisme evangèlic
30,8%

Cristianisme ortodox 0,8%

Església Adventista del Setè 
Dia 0,8%

Testimonis Cristians de 
Jehovà 3,2%

Budisme 4,9%

Hinduisme 1,4%

Islam 7,3% Judaisme 1,0%
*Altres confessions 

religioses 3,2%

Centres de culte a Barcelona 2020 (segons confessió)

Centres de culte a Barcelona 2020 (segons confessió)

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 982 comunitats i entitats religioses corresponents a 27 tradicions diferents. 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 adventista), seguides per 
comunitats musulmanes i comunitats budistes. 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. 

2. LA DIVERSITAT RELIGIOSA I DE CREENCES A BARCELONA:

* Església de Jesucrist dels Sants del Darrers Dies, Fe Bahá’í, Sikhisme, Taoisme, Església de Scientology, altres confessions.
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Aquesta diversitat de creences a Barcelona i la seva pràctica es materialitza en els 493 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 en àrees concretes, sinó que és transversal a tot el territori. 

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

CENTRES DE CULTE BARCELONA 2020 
(Districtes)

Cristianisme catòlic (parròquies i esglésies no 
parroquials) 29 34 17 10 39 22 32 17 10 19 229

Cristianisme evangèlic (esglésies) 6 9 27 2 6 7 7 34 33 21 152

Cristianisme ortodox (comunitats) 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4

Església Adventista del Setè Dia (esglésies) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4

Testimonis Cristians de Jehovà (salons del Regne) 1 2 4 0 1 1 3 2 1 1 16

Esg. de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies 
(capelles) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Budisme (centres) 2 8 1 1 1 6 3 0 0 2 24

Hinduisme (centres) 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 7

Fe Bahá’í (centres) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Islam (oratoris) 14 0 5 0 0 1 1 6 3 6 36

Judaisme (sinagogues) 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 5

Sikhisme (temples) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Taoisme (centres) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Església de Scientology (centres) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

* Altres confessions religioses 0 2 2 0 2 0 2 1 0 0 9

TOTAL 55 59 58 16 52 40 50 62 48 53 493
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* Asociación Escuela Científica Basilio, Congregació Cristiana a Espanya, Església Cristiana Essènia d’Espanya, Església d’Unificació, Església de Crist - 
Dante Alighieri, Iglesia Nueva Apostólica en España, Familia Unida, Primera Iglesia de Cristo Científico en Barcelona, Sukyo Mahikari
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Centres de culte a Barcelona. Diversitat per districtes (2020)

* Altres confessions religioses

Església de Scientology (centres)

Taoisme (centres)

Sikhisme (temples)

Judaisme (sinagogues)

Islam (oratoris)

Fe Bahá’í (centres)

Hinduisme (centres)

Budisme (centres)

Esg. de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies
(capelles)
Testimonis Cristians de Jehovà (salons del
Regne)
Església Adventista del Setè Dia (esglésies)

Cristianisme ortodox (comunitats)

Cristianisme evangèlic (esglésies)

Cristianisme catòlic (parròquies i esglésies no
parroquials)

Centres de culte a Barcelona. Diversitat per districtes (2020)

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.). El 2020 s’ha observat un lleuger descens en el nombre de centres de 
culte de pública concurrència a la ciutat respecte a l’any anterior. Això és degut, principalment, al fet que en acabar 
la moratòria d’adequació de centres de culte preexistents a la normativa, en alguns casos entitats catòliques amb 
espais de culte a les seves dependències han decidit reservar aquests espais per a ús privat. 

https://guia.barcelona.cat/ca/temes/religio?code0=0062001016&tr=620&c=00620*
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Enguany les actuacions de l’OAR han hagut d’adaptar-se a la crisi sanitària que ha marcat el 2020. Durant l’etapa de 
confinament domiciliari, l’OAR ha continuat informant i atenent totes les necessitats sorgides a través del web, correu 
electrònic i telèfon i, posteriorment a l’aixecament de l’estat d’alarma el 22 de juny, restablint l’atenció presencial a 
través de cita prèvia. Així, l’OAR ha continuat funcionant com a referent per a les comunitats i les entitats religioses 
durant la pandèmia i ha intervingut molt especialment en les interpretacions de les noves normatives en una situació 
constantment canviant. També ha mantingut la coordinació amb els diversos departaments municipals, facilitant 
tot l’assessorament i informació necessària relacionada amb el fet religiós en contextos d’emergència. Igualment 
s’ha considerat estratègic mantenir el màxim possible les accions formatives i activitats destinades a la ciutadania 
passant, sempre que s’ha valorat adequat, de la presencialitat al format en línia. 

L’any 2020 l’OAR ha executat un total de 1.175 intervencions. Això representa un increment del 9,61% respecte 
als 1.072 casos de l’any anterior i gairebé duplica el nombre d’intervencions en tres anys, cosa que consolida el 
creixement de l’oficina en els darrers temps.

3. BALANÇ D’ACTUACIONS 2020:
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Intervencions (2020)

Aquestes 1.175 intervencions podem dividir-les 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. 

Informació, 
assessorament i 
atenció 79,5%

Formació, debat i 
diàleg 20,5%

Intervencions (2020)

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/node
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D’aquestes actuacions, més de la meitat, 709, han estat en coordinació o coproducció amb altres departaments 
de l’Ajuntament, en comparació amb les 696 del 2019. 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

2020 709

Quant a distribució territorial, els districtes on la intervenció de l’oficina té més incidència són Ciutat Vella, amb 
un 9,9% dels casos, seguit per Sant Martí i Nou Barris, amb un 3,7% i 3,1%, respectivament. Això és degut a que 
són territoris on la pluralitat de creences està molt present. En el cas de Ciutat Vella, a més, el territori destaca 
històricament per una major sensibilitat vers aquesta diversitat i una coordinació molt fluida amb l’oficina.No obstant 
això, dos terços 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.

Actuacions al territori (2020)

Origen de les demandes (2020)

Respecte a l’origen de la demanda, més d’un terç de les actuacions de l’OAR tenen l’origen per iniciativa de la 
mateixa 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 comunitats amb les quals no es manté contacte des de fa temps. L’any 2020 un 29,0% 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 22,8% 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.

OAR 40,3%

Ajuntament de 
Barcelona 22,8%

Comunitats/entitats 
religioses o de 

consciència 29,0%

Altres* 7,9%

Origen de les demandes (2020)

* Veí/veïna, món associatiu, 
mitjà de comunicació, 
estudiant, investigador/a, 
altres administracions 
públiques, centre educatiu
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L’OAR serveix com a referent per a les comunitats i entitats religioses i les assessora i les acompanya en els tràmits 
i els processos administratius necessaris per al lliure exercici del dret a la llibertat religiosa en el dia a dia de les 
comunitats. D’altra banda, també actua com a referent municipal intern dins de l’Administració en aquesta matèria. 
Aquest assessorament s’ha mantingut després de l’esclat de la pandèmia, encara que el contingut ha canviat 
adaptant-se a la nova situació d’emergència i a les noves necessitats sorgides, tant des de les comunitats religioses 
com per part de l’Administració. 

L’any 2020 l’OAR ha executat un total de 934 intervencions d’informació, assessorament i atenció, de les quals 578 
destinades a les comunitats i entitats religioses, 281 a personal de l’Ajuntament i 75 a la ciutadania barcelonina o 
personal d’altres administracions.

4. INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ATENCIÓ:

Informació, assessorament i atenció (2020)

Assessoraments a comunitats/entitats religioses i de consciència

Comunitats i 
entitats religioses o 

de consciència
61,9%

Ajuntament de 
Barcelona 30,1%

Ciutadania i altres 
administracions

8,0%

Informació, assessorament i atenció (2020)

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

De totes les intervencions d’informació, assessorament i atenció realitzades l’any 2020, 578 casos han tingut com 
a destinatari una entitat o comunitat religiosa o de consciència de la ciutat, amb un increment destacable respecte 
als anys anteriors. D’aquestes, 340 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. 

340
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Assessoraments a comunitats religioses (segons demanda) (2020)

Assessoraments a comunitats i entitats religioses i de consciència (segons confessió) (2020)

58,8% Comunitats 
i entitats religioses

OAR 33,0%

7,1% Ajuntament 
de Barcelona

1,0% Altres

Assessoraments a comunitats religioses (segons demanda) (2020)

Durant la crisi per la covid-19, des de l’OAR s’ha facilitat tota la informació necessària per tal que les comunitats i 
entitats religioses i de consciència de la ciutat poguessin estar informades i assessorades en tot moment i poder dur 
a terme i adaptar la seva activitat en conseqüència. Ha estat clau l’ús de la pàgina web, el correu electrònic i el telèfon 
per continuar duent a terme la coordinació tant amb les persones referents i membres de les comunitats i entitats 
religioses i de consciència, com amb el personal tècnic municipal i d’altres administracions públiques. Aquesta bona 
comunicació ha permès transmetre tota la informació corresponent a les diferents mesures decretades per la situació 
epidemiològica, facilitant a les comunitats estar degudament informades, resoldre dubtes i establir mecanismes per 
a la seva adaptació. Alhora, aquesta comunicació continuada també ha permès mantenir i fins i tot augmentar el 
nombre d’assessoraments en altres temàtiques, com la regularització de centres de culte o les subvencions. 

Si es desagrega segons la tradició religiosa, s’observa com les tradicions que el 2020 han comportat un nombre 
més elevat de gestions per part de l’OAR són el cristianisme evangèlic (30,8%) i el cristianisme catòlic (22,1%) 
i l’islam (18,7%). A més distància, atencions i assessoraments a entitats jueves, cristianes ortodoxes, budistes i 
hindús, entre d’altres. 

Islam 18,7%

Cristianisme evangèlic
30,8%

Cristianisme ortodox 4,0%

Cristianisme catòlic 22,1%

Budisme 3,8%

Judaisme 5,9%

Hinduisme 3,3%

Altres confessions 
religioses* 11,4%

Assessoraments a comunitats i entitats religioses i de consciència (segons confessió) 
(2020)

*Altres crisitians, taoisme, Fe 
bahá'í, sikhisme, no 
confessional, interreligiós, altres 
tradicions religioses minoritàries

Segons territori, el districte on s’han executat més actuacions de l’oficina l’any 2020 és Ciutat Vella, amb més d’un 
quart de les intervencions a territori, seguit pels districtes de Sant Martí i Sarrià - Sant Gervasi.
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Assessorament a comunitats/entitats religioses i de consciència (segons districte) (2020)
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Assessorament a comunitats/entitats religioses i de 
consciència (segons districte) (2020)

Si es desagrega per tipus d’assessorament, cal destacar que en alguns casos es fa un acompanyament holístic en 
què 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 i altres accions    

d’empoderament i visibilitat.
4. Assessorament sobre subvencions i altres tràmits administratius.
5. Intervencions facilitadores o mediadores i de prevenció o gestió de conflictes.
6. Assessorament sobre diversitat religiosa, normatives i altres tipus d’acompanyaments.

25,8%

8,8%

7,1%

20,9%

15,9%

21,5%

Assessoraments a comunitats i entitats religioses i de consciència 
(segons temàtica) (2020)

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Assessoraments a comunitats i entitats religioses i de consciència (segons temàtica) (2020)
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Assessoraments a comunitats/entitats religioses i de consciència

L’evolució d’assessoraments segons la temàtica en els darrers anys és la següent:
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1) Assessorament sobre la normativa i la regularització de centres de culte:

En la memòria del 2019 s’observava com els darrers anys les comunitats religioses de mida més petita s’havien 
consolidat (menys moviment entre locals i menor volum d’entitats de nova creació) i havia augmentat el nombre de 
centres de culte regularitzats, disminuint també el nombre d’assessoraments sobre aquesta temàtica efectuats des 
de l’oficina. Aquest nombre d’assessoraments el 2020 ha augmentat considerablement. Al llarg del 2020 s’han 
atès 149 casos relacionats amb acompanyament en la regularització de centres de culte o cerca de nou local. 
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Assessorament sobre la regularització de centres de culte

El motiu d’aquest gran increment es deu al fet que enguany ha acabat el termini d’adequació a la normativa de 
centres de culte per als centres preexistents a la publicació del reglament. El termini per adaptar-se a la Llei de 
centres de culte2 acabava inicialment l’11 d’agost de 2020, però degut a la declaració de l’estat d’alarma i l’aturada 

2 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=477241

Assessorament sobre la regularització de centres de culte

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=477241
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de les gestions administratives es va ajornar fins al 29 d’octubre de 2020. Davant de la previsió de la fi de la moratòria, 
des de l’OAR s’ha fet un treball intensiu de recordatori i acompanyament a les comunitats religioses amb centres de 
culte amb aquestes característiques, en intensa coordinació amb el Departament de Llicències d’Activitats i l’Oficina 
d’Atenció a les Empreses – OAE3. 

La situació de crisi sanitària provocada per la covid-19 ha impactat no només en el canvi de finalització d’adaptació a 
la Llei, sinó també en la gestió i coordinació dels assessoraments, que tot i que s’han fet telefònicament o per correu 
electrònic no han deixat de ser eficients, efectius i intensos per part de l’equip tècnic de l’OAR.

Pel que fa a la resta de centres de culte oberts després del 10 d’agost de 2010, aquest nou termini no els ha afectat 
perquè ja estaven subjectes al compliment de les condicions establertes des de l’entrada en vigor del reglament. 
En general, les principals dificultats per trobar local i regularitzar el centre de culte en aquest perfil de comunitats 
segueixen sent les dificultats econòmiques, la inestabilitat i, en cas de comunitats amb un alt nombre de fidels, la 
manca d’oferta d’espais a la ciutat per establir-hi centres de culte de grans dimensions. 

Segons la confessió, la gran majoria d’assessoraments per a la regularització de centre de culte realitzats el 2020 
es donen principalment en comunitats cristianes catòliques (47,65%) i en comunitats cristianes evangèliques 
(38,26%).

3  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-22-doctubre-acaba-el-termini-perque-els-centres-de-culte-preexistents-
es-regularitzin_979024

Cristianisme 
evangèlic 38,3%

Cristianisme ortodox
4,0%

Cristianisme catòlic
47,7%

Budisme 2,7%

Altres confessions 
religioses* 7,4%

Assessorament sobre regularització de centres de culte (segons 
confessió) (2020)

Assessorament sobre regularització de centres de culte (segons confessió) (2020)

* Altres cristians, hinduisme, judaisme, islam, altres confessions minoritàries.

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-22-doctubre-acaba-el-termini-perque-els-centres-de-culte-preexistents-es-regularitzin_979024
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-22-doctubre-acaba-el-termini-perque-els-centres-de-culte-preexistents-es-regularitzin_979024
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Assessorament sobre regularitzacó de centres de culte (segons districte) (2020)

Per districtes, els territoris amb més casos d’acompanyaments a la regularització de centres de culte han estat Sarrià 
- Sant Gervasi (17,4%), l’Eixample (14,1%) i Horta-Guinardó (12,8%). 

Finalment, cal recollir que el juliol d’aquest any s’ha publicat una nova convocatòria de subvencions per a l’arranjament 
i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses. La informació sobre 
aquesta convocatòria la trobareu desenvolupada a l’apartat 4.
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2) Consultes sobre l’ús d’equipaments municipals i ocupació de la via pública: 

Durant l’any 2020 des de l’OAR s’ha continuat assessorant i acompanyant pel que fa a temes relacionats amb l’ús 
d’equipaments i via pública i s’ha donat resposta i suport a les comunitats i entitats que tenien dubtes sobre si podien 
realitzar les activitats i celebracions en la situació pandèmica de la covid-19. Són moltes les festivitats que habitualment 
es realitzaven a la via pública o en equipaments municipals que s’han vist afectades o directament anul·lades per 
aquest motiu: les processons de Setmana Santa4 , la celebració de Vaisakhi5 , els iftars populars6  durant el mes de 
Ramadà7 i la celebració de l’Îd al-fitr, el Ratha Yatra o la festa de Sukkot. Les mesures decretades en cada moment 
han fet que aquestes festivitats no tinguessin una visibilització en l’espai públic de Barcelona, i que les comunitats i 
entitats organitzadores optessin per alternatives en línia o celebracions privades en l’esfera familiar. Tanmateix, en 
moments amb mesures menys restrictives algunes comunitats han pogut realitzar de manera parcial alguns dels seus 
actes o celebracions, amb aforament limitat i respectant totes les mesures necessàries de seguretat indicades en aquell 
moment. Aquest és el cas de la celebració de l’Aixurà per part de la comunitat xiïta (amb pregària estàtica però sense 
processó) o de la celebració del Hanukkà (amb instal·lació a la via pública però en streaming i sense públic assistent). 

4  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/cancel%25c2%25b7lats-tots-els-actes-previstos-per-la-setmana-
santa_930984

5 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/vaisakhi-o-lentrada-al-cami-dels-purs_938056
6 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-raval-celebra-la-pasqua-i-liftar-a-les-xarxes-socials_948722
7 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/aquesta-setmana-comenca-el-mes-de-ramada_939721

Celebració de l’Aixurà

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/cancel%25c2%25b7lats-tots-els-actes-previstos-per-la-setmana-santa_930984
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/cancel%25c2%25b7lats-tots-els-actes-previstos-per-la-setmana-santa_930984
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/vaisakhi-o-lentrada-al-cami-dels-purs_938056
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-raval-celebra-la-pasqua-i-liftar-a-les-xarxes-socials_948722
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/aquesta-setmana-comenca-el-mes-de-ramada_939721


MEMORIA D’ACTIVITATS 2020 · OAR

15

En tots aquests mesos envoltats per les restriccions pandèmiques establertes les activitats religioses han passat per 
diferents supòsits: 1) de total confinament i anul·lació d’actes; 2) de diverses desescalades i fases, amb afectacions 
canviants principalment en l’aforament permès, i 3) d’una pseudonormalitat, sempre respectant les mesures sanitàries 
i de seguretat necessàries per a un correcte compliment8. A aquests tres supòsits, cal afegir-hi també les diferències 
que s’han establert segons les característiques de la mateixa activitat (si tenia lloc en un espai obert o tancat, si 
aquesta era dinàmica o estàtica, o si certs aspectes del culte implicaven riscos afegits, com el cas de manipulació 
d’aliments, ús d’aigua, etc.). Depenent d’aquestes situacions, la decisió de procedir amb la celebració i les mesures 
per dur-la a terme han estat diferents.

Al llarg d’aquest 2020 s’han rebut 51 sol·licituds d’assessorament per a l’ús d’equipaments i ocupació de la via pú-
blica per a actes o celebracions de comunitats i entitats religioses o de consciència i la seva corresponent adaptació 
o anul·lació. 

8  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-pro-
ces-de-desconfinament-gradual_949845
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-pro-
ces-de-desconfinament-gradual-2_954066
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-pro-
ces-de-desconfinament-gradual-2-2_958017
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-3-en-el-proces-de-de-
sescalada_961120
etc.

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-proces-de-desconfinament-gradual_949845
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-proces-de-desconfinament-gradual_949845
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-proces-de-desconfinament-gradual-2_954066
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-proces-de-desconfinament-gradual-2_954066
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-proces-de-desconfinament-gradual-2-2_958017
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-0-avancada-en-el-proces-de-desconfinament-gradual-2-2_958017
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-3-en-el-proces-de-desescalada_961120
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/els-centres-de-culte-de-barcelona-entren-a-la-fase-3-en-el-proces-de-desescalada_961120
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3) Suport a activitats i celebracions de comunitats i entitats religioses de la ciutat, i altres 
accions d’empoderament i visibilitat: 

En situació de normalitat, des de l’OAR es dona suport i empoderament per tal que les comunitats i entitats religioses 
i de consciència puguin desenvolupar activitats de visibilització i participació en xarxa. Aquest assessorament i 
acompanyament pot ser de caire organitzatiu, donant informació sobre altres entitats, persones de referència per 
participar en activitats o coorganitzar accions o fomentant la participació en xarxes, programes municipals i d’altres 
iniciatives participatives. L’OAR també assisteix o participa en activitats i actes organitzats per entitats de la ciutat i per 
comunitats religioses amb l’objectiu de normalitzar i visibilitzar la pluralitat religiosa a la ciutat. 

Tant aquests tipus d’assessorament com l’assistència a actes públics per part de l’oficina han disminuït notablement 
aquest any degut a les restriccions establertes. Com ja s’ha esmentat, al llarg de l’any les comunitats religioses s’han 
vist obligades a suspendre reunions, trobades, pregàries col·lectives, cultes i altres activitats col·lectives per tal d’evitar 
el contacte físic i seguir les mesures indicades inicialment pel Decret de l’estat d’alarma, tot i que moltes d’elles han 
mantingut activitats de manera parcial a través d’altres canals: xarxes socials, plataformes digitals, televisió, ràdio, 
etc.9 Moltes federacions i coordinadores d’entitats religioses també han emès comunicats, recomanacions i mesures 
dirigides a evitar la propagació del coronavirus10.  

A la vegada, cal mencionar que moltes entitats i comunitats religioses i espirituals de Barcelona han reaccionat a la 
pandèmia engegant noves iniciatives per tal de donar resposta a les necessitats emergents durant la crisi sanitària. 
Moltes d’elles, en la mesura dels seus recursos i possibilitats, s’han mobilitzat per fer front a la situació social de 
risc que ha afectat part de la ciutadania, agreujada per l’estat actual de confinament11. Les iniciatives han anat des 
de repartir aliments, cosir mascaretes, etc., fins a oferir algun servei més especialitzat, com assessorament jurídic, 
atenció psicològica, servei gratuït de taxi per a desplaçaments a hospitals o centres d’atenció primària (CAP), o 
servei de compra a domicili gratuït per a persones afectades per la covid-19. En l’esfera interna també són diverses 
les entitats que s’han organitzat per ajudar les persones de la seva pròpia comunitat que es troben en situació de 
vulnerabilitat o amb necessitats derivades de la pandèmia, especialment en relació amb les defuncions i la gestió 
d’enterraments. 

Respecte a l’assistència a actes, al llarg del 2020 s’ha assistit a diversos actes i activitats de comunitats i entitats 
religioses a la ciutat, de manera presencial o telemàtica. Algunes de les més destacables són la celebració de la festa 
de Sinulog per part de la comunitat catòlica filipina a principis de gener, la festivitat ortodoxa russa de la Maslenitsa 
a principis de març, o la participació en la Nit de les Religions12 al setembre. 

  9  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/entitats-religioses-ofereixen-opcions-per-continuar-amb-la-seva-tasca-i-
activitat_930288

10  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/les-entitats-religioses-i-espirituals-prenen-mesures-respecte-el-
coronovirus_929515

11  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/les-entitats-religioses-i-espirituals-responen-a-la-situacio-social-
actual_941176

12  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/barcelona-celebra-la-v-nit-de-les-religions-marcada-per-la-crisi-
sanitaria_980806
 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/exit-de-v-edicio-de-la-nit-de-les-religions-apostant-per-les-noves-
tecnologies_992361

Celebració de Sinulog Celebració de la Maslenitsa

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/entitats-religioses-ofereixen-opcions-per-continuar-amb-la-seva-tasca-i-activitat_930288
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/entitats-religioses-ofereixen-opcions-per-continuar-amb-la-seva-tasca-i-activitat_930288
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/les-entitats-religioses-i-espirituals-prenen-mesures-respecte-el-coronovirus_929515
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/les-entitats-religioses-i-espirituals-prenen-mesures-respecte-el-coronovirus_929515
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/les-entitats-religioses-i-espirituals-responen-a-la-situacio-social-actual_941176
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/les-entitats-religioses-i-espirituals-responen-a-la-situacio-social-actual_941176
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/barcelona-celebra-la-v-nit-de-les-religions-marcada-per-la-crisi-sanitaria_980806
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/barcelona-celebra-la-v-nit-de-les-religions-marcada-per-la-crisi-sanitaria_980806
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/exit-de-v-edicio-de-la-nit-de-les-religions-apostant-per-les-noves-tecnologies_992361
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/exit-de-v-edicio-de-la-nit-de-les-religions-apostant-per-les-noves-tecnologies_992361


MEMORIA D’ACTIVITATS 2020 · OAR

17

L’OAR ha seguit de prop aquest canvi en les activitats realitzades i ha assessorat les comunitats que ho han necessitat. 
S’han comptabilitzat 41 intervencions d’aquest tipus.

4) 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, etc.) augmenta lleugerament respecte a l’any anterior (113), amb 121 casos. Això és 
degut a la publicació durant el 2020 de la nova convocatòria de subvencions per a arranjaments de centres de culte, 
inicialment prevista per al 2019 i posposada posteriorment a inicis del 2020.

Nit de les Religions

Subvencions
69

Altres tràmits 
administratius

52

Assessorament sobre subvencions i altres tràmits administratius (2020)
Assessorament sobre subvencions i altres tràmits administratius (2020)
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SUBVENCIONS MUNICIPALS13:

Des del 2014 l’Ajuntament de Barcelona té dues línies de subvencions destinades específicament a la temàtica 
espiritual, religiosa i de consciència de la ciutat:

a. Per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat relacionats amb el fet religiós, 
dins de la convocatòria general de subvencions (línia R).

b. Per a l’arranjament i adequació de locals de culte, en una convocatòria específica del departament.

A) La convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona14 15 16 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 
pressupost d’aquesta convocatòria s’ha mantingut, amb un import total de 85.000 euros, per a les dues sublínies 
de la convocatòria (Ra - Contribució al coneixement de la diversitat religiosa i del fet religiós i Rb - Celebració de 
festes i actes religiosos i interreligiosos). Dels 66 projectes presentats en aquesta convocatòria, se n’han atorgat 36.

13  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/afectacions-als-terminis-de-les-subvencions-durant-lestat-dalar-
ma_931362

14  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/flexibilitzacio-dels-termes-i-terminis-datorgament-de-les-subve-
cions_945893
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/novetats-en-les-tramitacions-de-les-subvencions-i-ajuts-munici  
pals_948769

15  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/subvencio-municipal-entitats-projectes-districte-ciutat-2020-provisio-
nal-covid-2_957687

16 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-definitiva-de-subvencions-2020-2_977989

54,5%

33,3%

4,5%
4,5% 3,0%
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Assessorament sobre subvencions i altres tràmits administratius (2020)

Subvencions atorgades (segons confessió) (2020) 

Cristianisme catòlic
15,2%
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https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/afectacions-als-terminis-de-les-subvencions-durant-lestat-dalarma_931362
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/afectacions-als-terminis-de-les-subvencions-durant-lestat-dalarma_931362
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/flexibilitzacio-dels-termes-i-terminis-datorgament-de-les-subvencions_945893
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/flexibilitzacio-dels-termes-i-terminis-datorgament-de-les-subvencions_945893
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/novetats-en-les-tramitacions-de-les-subvencions-i-ajuts-municipals_948769
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/novetats-en-les-tramitacions-de-les-subvencions-i-ajuts-municipals_948769
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/subvencio-municipal-entitats-projectes-districte-ciutat-2020-provisional-covid-2_957687
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/subvencio-municipal-entitats-projectes-districte-ciutat-2020-provisional-covid-2_957687
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-definitiva-de-subvencions-2020-2_977989
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B) Convocatòria de subvencions per a l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats 
a centres de culte d’entitats religioses 2019-202117 18 19:1les subvencions per a l’arranjament i adequació de 
centres de culte tenen com a finalitat donar suport a les entitats religioses, especialment les que es troben en una 
situació més vulnerable, per facilitar el procés d’adequació a la normativa dels seus espais de trobada. L’any 2020 
s’ha publicat la nova convocatòria d’aquesta línia de subvencions mantenint el mateix pressupost que la darrera 
convocatòria, amb un import total de 150.000 euros. Dels 29 projectes presentats, se n’han atorgat 17.

17  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/convocatoria-de-subvencions-per-a-larranjament-de-centres-de-cul-
te-de-barcelona_964197

18  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-provisional-de-subvencions-per-a-ladequacio-de-lo-
cals-de-centres-de-culte-2019-2021_1001073

19  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-definitiva-de-subvencions-per-a-ladequacio-de-locals-de-cen-
tres-de-culte-dentitats-religioses-2019-2021_1015585

Subvencions per a centres de culte (2019-2021)

Subvencions atorgades (segons confessió) (2020)

58,6%
17,2%

6,9%

17,2%

Subvencions per a centres de culte (2019-2021)

Aprovada

Fora de pressupost

Projecte suspès

Desestimada per raons
administratives

Cristianisme 
catòlic 5,9%

Cristianisme 
evangèlic 58,8%

Testimonis 
cristians de 

Jehovà 5,9%

Islam 17,6%

Hinduisme 5,9%

Cristianisme 
ortodox 5,9%

Subvencions atorgades (segons confessió) (2020)

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/convocatoria-de-subvencions-per-a-larranjament-de-centres-de-culte-de-barcelona_964197
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/convocatoria-de-subvencions-per-a-larranjament-de-centres-de-culte-de-barcelona_964197
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-provisional-de-subvencions-per-a-ladequacio-de-locals-de-centres-de-culte-2019-2021_1001073
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-provisional-de-subvencions-per-a-ladequacio-de-locals-de-centres-de-culte-2019-2021_1001073
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-definitiva-de-subvencions-per-a-ladequacio-de-locals-de-centres-de-culte-dentitats-religioses-2019-2021_1015585
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/resolucio-definitiva-de-subvencions-per-a-ladequacio-de-locals-de-centres-de-culte-dentitats-religioses-2019-2021_1015585
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11,8%

5,9%

23,5%

11,8%5,9%

17,6%

11,8%

11,8%

Subvencions atorgades (segons districte) (2020)

Ciutat Vella

L'Eixample

Sants - Montjuïc

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Mart í

Subvencions atorgades (segons districte) (2020)

Assessorament sobre subvencions (segons confessió) (2020)

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’ator-
gament i entrega de la documentació corresponent, en coordinació amb el departament i els responsables de sub-
vencions de l’Àrea. 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, condici-

onants...)
•	 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 el procés de presentació telemàtica

Segons la tradició religiosa, les tradicions cristianes comporten la major part dels assessoraments per a subvencions, 
principalment les branques evangèlica (47,8%) i catòlica (14,5%), seguida de les entitats musulmanes i hindús (8,7%).

Islam 8,7%

Cristianisme evangèlic
47,8%

Cristianisme catòlic
14,5%

Budisme 7,2%

Judaisme 4,3%

Altres cristians* 4,3%

Hinduisme 8,7%

Interreligiós o no 
confessional 4,3%

Assessorament sobre subvencions (segons confessió) (2020)

* Testimonis Cristians de 
Jehovà, Església 
Adventista del Setè Dia
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Assessorament sobre diversitat religiosa, normatives i altres tipus d’acompanyament

ALTRES TRÀMITS ADMINISTRATIUS:

Més enllà de les subvencions, des de l’OAR s’assessora també les entitats i comunitats religioses i de consciència res-
pecte a altres tràmits administratius necessaris perquè es desenvolupin com a entitat, com per exemple el certificat 
digital, l’exempció de l’IBI o el registre a Registre d’Entitats Religioses de l’Estat. Aquest ha experimentat un augment 
respecte a l’any 2019 (46), de manera que s’han comptabilitzat 58 assessoraments en aquest àmbit, principalment 
motivat per les qüestions d’adaptació d’alguns tràmits a formats telemàtics i no presencials.

5) Intervencions facilitadores o mediadores i de prevenció o gestió de conflictes:

L’OAR intervé en situacions que requereixen facilitar la comunicació o exercir la mediació entre diverses parts, sem-
pre que almenys una d’elles sigui una comunitat o entitat religiosa. Les qüestions concretes són de naturalesa molt 
diversa i van des de queixes per soroll fins a explorar la possibilitat que dues comunitats comparteixin un local, 
passant per la facilitació d’acords amb els serveis tècnics d’un districte amb vista al compliment de la normativa, 
entre altres qüestions. Aquest tipus d’activitats ha augmentat considerablement el 2020, sobretot en relació amb la 
prevenció de conflictes derivats dels canvis de normativa respecte a les condicions d’obertura de centres de culte o 
de celebracions de les festivitats religioses en el context de pandèmia. Des de l’OAR s’han efectuat diversos acom-
panyaments a les comunitats religioses en la seva interpretació i la consegüent coordinació amb els diferents serveis 
municipals implicats. El 2020 s’han produït 92 accions d’aquest tipus.

6) Assessorament sobre diversitat religiosa, normatives i altres tipus d’acompanyament: 

Per acabar, en aquest apartat es recullen els contactes i seguiments que es realitzen des de l’OAR a entitats de nova 
creació a la ciutat o amb aquelles que fa temps que no hi mantenim relació. També les diverses ocasions en què les 
comunitats i entitats religioses i de consciència es posen en contacte amb l’oficina per assessorar-se sobre l’afectació 
i implicació de diverses normatives relacionades amb l’activitat religiosa, que a vegades pot implicar també altres 
àmbits concrets (educació, àmbit funerari, no-discriminació...).  

Aquest tipus d’assessorament ha tingut un increment molt considerable respecte als anys anteriors a conseqüència 
dels dubtes al voltant de la situació epidemiològica. L’OAR s’ha posicionat com a servei de referència per les entitats i 
comunitats religioses de la ciutat a l’hora de conèixer i interpretar la normativa i resoldre consultes i qüestions, tant per 
la realització de les seves activitats regulars com per la possibilitat d’organitzar altres tipus d’activitats. Al llarg del 2020 
aquest tipus d’assessoraments ha representat un 21,45%, amb un total de 124 casos d’aquestes característiques. 
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C) INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA: 
Des de diferents departaments, àrees i territoris, personal de l’Ajuntament de Barcelona contacta amb l’Oficina 
d’Afers Religiosos per demanar assessorament o informació sobre temes relacionats amb la pluralitat religiosa o 
espiritual de Barcelona, o sobre les comunitats i entitats religioses i de consciència presents a la ciutat. El 2020 s’han 
realitzat 543 intervencions en què l’OAR ha assessorat personal municipal, ja sigui per temes on hi ha hagut també 
implicada alguna comunitat o entitat religiosa (262 casos, inclosos en l’apartat anterior) o per informació i assessora-
ment general sobre la gestió de la diversitat de creences de la ciutat (281 casos). Des de l’OAR s’ha continuat man-
tenint una comunicació fluida, adaptada a les mesures sanitàries, per continuar duent a terme aquest assessorament 
fins i tot en èpoques de més confinament. 

Assessoraments a personal de l’Ajuntament

Informes generats
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Els àmbits que requereixen més freqüentment la intervenció de l’OAR a demanda d’altres àmbits municipals 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 el veïnat...).
•	 Fomentar la participació de les comunitats i entitats religioses en programes i projectes municipals o participar 

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

•	 Incorporar la mirada sobre pluralitat religiosa i de creences i conviccions en processos i protocols d’altres àrees 
i departaments municipals.

De vegades aquest assessorament o col·laboració deriva en l’elaboració d’un informe per part de l’oficina sobre una 
temàtica o comunitat concreta. Al llarg del 2020 s’han elaborat 74 informes i documents a petició del personal de 
l’Ajuntament de Barcelona (un 36,4% més que l’any anterior). 
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Assessorament a la ciutadania barcelonina (2020)

Durant els mesos de crisi sanitària, l’OAR ha elaborat informes i ha assessorat departaments de l’Ajuntament de Bar-
celona en temes concrets relacionats amb la pluralitat religiosa i la gestió de certs àmbits afectats directament per 
la situació de crisi sanitària generada per la covid-19. Algunes de les actuacions que cal destacar durant el pic de la 
crisi en els mesos de confinament dur són les següents: 
•	 Coordinació amb Cementiris de Barcelona i amb Serveis Funeraris en relació amb les pràctiques d’enterrament 

i incineració en el context de crisi sanitària; seguiment de la capacitat de les parcel·les jueves i musulmanes al 
Cementiri de Montjuïc, i oferiment a les famílies de les persones difuntes de contactar amb entitats religioses per 
organitzar un darrer comiat a distància i l’acompanyament en el dol.

•	 Coordinació amb Drets Socials en el marc del programa VinclesBCN per a gent gran per incloure l’accés a acom-
panyament espiritual a distància per part de diverses tradicions religioses a través de tauletes electròniques. 
Llista de centres de vida consagrada per afegir a les actuacions de desinfecció i prevenció realitzades en resi-
dències de gent gran i altres espais amb alta concentració de persones vulnerables.

•	 Coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona per reforçar la prevenció i l’aplicació de les mesures sanitàries 
vigents en relació amb el tancament o l’obertura de centres de culte, i la celebració o l’anul·lació de festivitats 
religioses.

Més enllà de la crisi derivada de la covid-19, cal destacar, durant aquest any 2020, la coordinació amb el Departament 
de Llicències d’Activitats i l’Oficina d’Atenció a les Empreses en el marc de l’adaptació dels centres que ja existien 
abans de la Llei dels centres de culte anteriorment mencionada. També la participació per part de l’OAR en la diagnosi 
i elaboració del nou pla Barcelona Interculturalitat en els temes que fan referència a la pluralitat religiosa, que està 
previst presentar el proper any, així com la implicació de l’oficina en el diagnòstic i implantació de la prova pilot per 
implementar polítiques amb perspectiva intercultural i de pluralitat religiosa en el districte de Ciutat Vella. Aquest pla 
pilot (juntament amb el del districte de Sants-Montjuïc) permetrà avançar cap a la transversalització i territorialització 
del fet religiós i la seva pluralitat en la mateixa estructura de treball i les polítiques desenvolupades en aquests territoris. 

D) INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA BARCELONINA:
Més enllà de l’assessorament a les mateixes entitats religioses i a personal municipal, 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 admi-
nistracions públiques. De totes les demandes d’informació i assessorament rebudes al llarg del 2020, 75 interven-
cions, un 8%, corresponen a aquest tipus de demandes. 

L’Oficina d’Afers Religiosos atén també la ciutadania responent diferents demandes d’informació sobre temes rela-
cionats 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: ciutadania barce-
lonina a nivell particular, associacions del territori, altres administracions públiques (locals, autonòmiques o estatals), 
estudiants i personal investigador, mitjans de comunicació i centres educatius.

Veí/Veïna 24,0%
Món associatiu 21,3%

Mitjà de comunicació
6,7%

Estudiant, 
investigador/a 24,0%

Altres administracions 
públiques 17,3%

Centre educatiu 4,0%

Altres  2,7%

Assessorament a la ciutadania barcelonina (2020)

Durant aquest 2020 la coordinació amb la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya ha estat 
especialment destacada amb motiu de la pandèmia. Aquesta coordinació ha permès contrastar interpretacions de 
les normatives, posar en comú informacions i reforçar la comunicació de les restriccions i mesures establertes a les 
entitats religioses des de les diferents administracions de manera coordinada, així com mesurar amb més coneixe-
ment l’impacte d’aquestes mesures en les comunitats religioses del territori.
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L’altra funció principal de l’OAR és ser un referent actiu en tot el que tingui a veure amb el coneixement i reconeixe-
ment de la pluralitat religiosa i conviccional present a la ciutat. Alhora, fomentar la generació d’espais d’interacció en-
tre les diferents tradicions religioses i opcions de creença presents a la ciutat, impulsant i donant suport a iniciatives 
com ara taules rodones, actes interreligiosos o la participació per part de les comunitats religioses en plataformes 
ciutadanes, xarxes veïnals i altres òrgans participatius. L’any 2020 l’OAR ha liderat o col·laborat en diverses iniciatives 
orientades a facilitar un millor coneixement i respecte sobre la pluralitat religiosa present a Barcelona.

En aquest aspecte, al llarg del 2020, l’oficina s’ha adaptat a la situació de crisi sanitària oferint formacions i activitats 
divulgatives en format virtual i, quan ha estat possible, petites seccions presencials amb grups reduïts, seguint les 
mesures sanitàries establertes. Tot i així, també s’han hagut d’anul·lar o posposar algunes accions planificades abans 
de la pandèmia i que requerien presencialitat com a format imprescindible.

L’any 2020 l’OAR ha executat un total de 241 intervencions en aquesta línia, de les quals un 2,1% corresponen a 
activitats pedagògiques, un 8,3% corresponen a accions formatives, un 8,3% a activitats, conferències i cicles i un 
81,3% a accions comunicatives.

5. FORMACIÓ, DEBAT I DIÀLEG: 

Activitats 
pedagògiques 2,1%

Accions formatives
8,3%

Activitats, 
conferències i cicles

8,3%

Accions 
comunicatives

81,3%

Formació, debat i diàleg (2020)
Formació, debat i diàleg (2020)

A) ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES:
Un dels públics destinataris estratègics per l’oficina dins de l’eix de formació, debat i diàleg és la comunitat educativa 
i el públic infantil i adolescent. No obstant això, aquest tipus d’activitats són les que més han acusat la crisi sanitària 
i les mesures de prevenció establertes han dificultat o directament impossibilitat moltes de les accions de l’OAR en 
aquesta direcció. Dins d’aquest bloc 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 diversitat religiosa de la ciutat i facilitar la trobada entre comunitats religioses i estudiants en els mateixos centres 
de culte. Aquesta activitat està disponible al catàleg del PAE, tot i que moltes escoles s’adrecen directament a l’OAR 
per dur-la a terme. De gener a març del 2020, un total de 362 alumnes de 5 escoles diferents van participar en 
aquesta activitat (fent 22 visites a centres de culte).  La crisi sanitària ha afectat directament aquesta activitat peda-
gògica, ja que des de mitjan març no es van poder fer visites als centres de culte i, a més, no són substituïbles per la 
virtualitat o el format digital.
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Visites a centres de culte (nombre d’alumnat visitant)

Formacions segons tipus de públic (2020)
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2. Dia de la Diversitat:
El Dia de la Diversitat s’adreça als i les estudiants de 12 a 18 anys i és una proposta educativa de foment, sensibilit-
zació i educació en els drets humans. 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’OAR havia participat en el Dia 
de la Diversitat en les darreres dues edicions però, degut a la crisi sanitària, enguany s’ha decidit anul·lar la partici-
pació en aquestes jornades, transformades al format virtual, ja que el taller curt que en les darreres dues edicions 
s’havia presentat requeria un format presencial.

3. Maleta pedagògica:
Seguint la bona experiència del taller impartit durant el Dia de la Diversitat en els últims anys, 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’havia iniciat el disseny i el contacte amb els i les possibles representants de les entitats religioses que hi 
volguessin participar. Estava previst acabar la producció d’aquest material el 2020, però la crisi sanitària i les restric-
cions vigents no han permès acabar el projecte. Es preveu finalitzar i presentar la maleta pedagògica el 2021.

B) ACCIONS FORMATIVES:
Malgrat la situació de crisi sanitària d’aquest 2020, des de l’OAR s’ha continuat oferint formació i sessions informati-
ves tant a comunitats i entitats religioses i de consciència com a personal de l’Ajuntament de Barcelona i a la ciutada-
nia. A partir del març, l’OAR ha adaptat les formacions al format telemàtic sempre que ha estat possible, mantenint 
el contingut de qualitat i l’expertesa. Al llarg del 2020 des de l’OAR s’han organitzat 17 sessions formatives, 16 de les 
quals s’han pogut mantenir (en format presencial abans de la declaració de l’estat d’alarma i posteriorment en format 
virtual), mentre que una s’ha hagut d’anul·lar degut a les mesures de confinament. A més, algunes de les formacions 
a personal municipal inicialment planificades per enguany finalment s’han posposat al 2021. D’aquestes 16 activi-
tats formatives realitzades, 9 han estat destinades a les comunitats i entitats religioses i de consciència de la ciutat, 
5 a personal de l’Ajuntament de Barcelona i 2 a personal d’altres entitats ciutadanes. 
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31,3%
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Formacions segons tipus de públic (2020)
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Nombre de formacions

Nombre total de persones assistents a les formacions

Nombre total d’hores de formació impartides

Aquestes intervencions es tradueixen en 49,5 hores de formació impartides i un total de 312 persones formades.
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1. Formació adreçada a comunitats i entitats religioses i de consciència:
Al llarg del 2020 s’han dut a terme 9 activitats de formació adreçades a les entitats religioses o de consciència (2 
de presencials i 7 en línia), amb una impartició de 27 hores lectives en total i una participació de 172 assistents. 

DATA TÍTOL DE LA FORMACIÓ TIPUS DE 
FORMACIÓ

NOMBRE DE 
PERSONES 

ASSISTENTS
HORES

9/1/2020 “Redacció de projectes per a subvencions” Presencial 17 2

25/2/2020 “La comunicació bàsica d’una entitat” (Torre Jussana) Presencial 12 3

17/6/2020 “Compleixes el reglament actual de protecció de dades?” En línia 24 2

9 i 11/6/2020 “Reformulacions i renúncies de subvencions d’activitats 
2020” En línia 12 .4

1, 9 i 15/7/2020 “Subvencions per a centres de culte 2019-2021” En línia 55 6

20/10/2020 “Perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats” 
(Torre Jussana)20 En línia 16 2

12/11/2020 “Justificacions de subvencions per a centres de culte 2019-
2021” En línia 4 2

17/11/2020 “Reformulacions per a subvencions de centres de culte 
2019-2021” En línia 9 2

30/11 i 
2/12/2020 “Disseny i redacció de projectes” (Torre Jussana) En línia 23 4

20   https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/primera-edicio-de-la-formacio-sobre-perspectiva-de-genere-i-mesures-
digualtat_998422

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/primera-edicio-de-la-formacio-sobre-perspectiva-de-genere-i-mesures-digualtat_998422
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/primera-edicio-de-la-formacio-sobre-perspectiva-de-genere-i-mesures-digualtat_998422
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Per tradició religiosa, les confessions que més han assistit a formacions organitzades per l’OAR són membres de co-
munitats cristianes evangèliques (39,2%) i catòliques (24,0%), seguides de comunitats budistes (9,7%) i jueves (6,0%).

Participació a les formacions i sessions informatives( segons confessió) (2020) 

* Altres cristians, Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris, Església de Scientology.

“La comunicació bàsica d’una entitat” (Torre Jussana)
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2. Formació adreçada a professionals de serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona:
Fa tres 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 coneixe-
ment i comprensió més profunds de la pluralitat religiosa de Barcelona i el seu marc normatiu i donar eines per tenir 
en compte aquesta realitat en el marc d’actuació de cada servei o departament. 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.

Durant l’any 2020 l’OAR ha programat o participat en 5 accions formatives (3 de presencials i 2 en línia) adreçades a 
personal municipal, amb un total de 64 persones assistents i 19,5 hores impartides. 

DATA TÍTOL TIPUS DE PÚBLIC TIPUS DE 
FORMACIÓ

NOMBRE DE 
PERSONES 

ASSISTENTS
HORES

15/1/2020
“La diversitat religiosa en societats 
obertes i democràtiques. El districte 
de Nou Barris”

Agents de la po-
licia de barri del 
districte de Nou 
Barris

Presencial 13 6

29/1/2020 “Àmbit funerari i diversitat religiosa a 
Barcelona”

Grup d’Emergènci-
es Psicosocials del 
CEB

Presencial 19 3

10/3/2020
“La diversitat religiosa en societats 
obertes i democràtiques. El districte 
de Gràcia”

Agents de la po-
licia de barri del 
districte de Nou 
Barris

Presencial 7 6

22/5 i 
5/6/2020

“Diversitat religiosa al districte de 
Ciutat Vella”

Tècniques i tècnics 
d’Inserció Social 
del districte

En línia 15 4

11/11/2020

“La diversitat religiosa: el model de 
gestió de Barcelona”, dins del curs 
de Formació de Disseny de projec-
tes amb perspectiva intercultural 
(PROGBI)

Personal municipal En línia 10 0,5
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3. Formació adreçada a entitats ciutadanes:
L’any 2019 es va iniciar també l’ampliació d’oferta formativa sobre pluralitat religiosa a entitats i col·lectius professio-
nals fora de l’Administració pública. Aquest 2020 han tingut lloc dues formacions (1 de presencial i 1 en línia), amb 
una assistència de 76 persones i 3 hores impartides.

DATA TÍTOL TIPUS DE PÚBLIC TIPUS DE 
FORMACIÓ

NOMBRE DE 
PERSONES 

ASSISTENTS
HORES

11/3/2020
“L’OAR i la pluralitat religio-
sa a Barcelona” i visita a cen-
tres de culte de la ciutat

Alumnat del màster universita-
ri Política social, treball i ben-
estar (UAB)

Presencial 15 1

28/4/2020 “Introducció a l’islam” Personal treballador i voluntari 
de la Fundació Bayt al-Thaqafa En línia 61 2

2/7/2020
“L’OAR, el mapa de la plura-
litat religiosa a BCN i la ges-
tió de la diversitat”

Associació de Mestres de Reli-
gió de Catalunya (AMRC) Presencial Cancel·lada

C) ACTIVITATS, CONFERÈNCIES I CICLES:

1. Activitats de difusió organitzades des de l’OAR:
La crisi sanitària també ha condicionat l’organització d’activitats de difusió destinades a la ciutadania, que en la 
majoria dels casos han passat del format presencial al format telemàtic. L’OAR s’ha adaptat a aquesta situació, i ha 
continuat oferint activitats de divulgació sobre la pluralitat religiosa present a la ciutat. 

La irrupció de la pandèmia durant el mes de març va forçar l’anul·lació d’algunes activitats ja programades però la 
flexibilitat de l’oficina va permetre també readaptar la programació i organitzar activitats inicialment no previstes, 
amb gran implicació de les mateixes comunitats i entitats religioses i de consciència de Barcelona. Aquestes activi-
tats, com és el cas de les dues edicions del monogràfic “L’OAR #desdecasa”, van contribuir a visibilitzar la situació 
de les comunitats religioses durant el confinament. En moments de baixa pressió pandèmica, s’ha pogut combinar 
virtualitat i presencialitat, com és el cas del monogràfic temàtic “Figures femenines de les tradicions religioses”, amb 
tres visites presencials, en grups reduïts, al Monestir de Pedralbes o del monogràfic temàtic “Rituals de pas: el cicle 
vital a les tradicions religioses”, amb quatre visites al MUEC, finalment posposades al 2021 degut a l’enduriment de 
les mesures sanitàries.

L’any 2020 des de l’OAR s’han organitzat 14 activitats divulgatives, 11 de les quals s’han pogut mantenir segons el 
programa mentre que les 3 restants van haver d’anul·lar-se degut a les mesures de confinament. Així, s’han orga-
nitzat i realitzat 11 activitats i cicles de difusió destinades a la ciutadania, amb l’objectiu de generar coneixement, 
debat i diàleg entre el veïnat de la ciutat. Algunes d’aquestes iniciatives han estat realitzades exclusivament per part 
de l’OAR, mentre que d’altres s’han executat en col·laboració amb altres àmbits de l’Ajuntament o entitats externes. 
Aquestes accions han representat 44 hores d’activitats obertes al públic i un total de 1.457 participants. Cal desta-
car que el format telemàtic de la majoria de les activitats ha permès un gran augment de l’assistència i la participació, 
gairebé doblant el nombre de persones assistents respecte a l’any anterior.
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Nombre d’activitats realitzades

Nombre total de persones asssitents a activitats

Nombre total d’hores d’activitats realitzades
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DATA TÍTOL
EN 

COL·LABORACIÓ 
AMB

TIPUS 
D’ACTIVITAT

NOMBRE DE 
PERSONES 

PARTICIPANTS
HORES

19/2/2020 Monogràfic d’hivern “Introducció a 
l’hinduisme” Presencial 22 3

4/2/2020 Jornada “Llibertat religiosa a 
Barcelona: estat de la qüestió” Presencial 122 5

18/3/2020

Sessió informativa PAM 2020-
2023: Polítiques públiques 
interculturals sobre pluralisme 
religiós i de consciència a 
Barcelona

Presencial Cancel·lada

30/3/2020 Monogràfic d’hivern “Introducció a 
l’islam” Presencial Cancel·lat

15, 22 i 
29/4/2020

Monogràfic temàtic “L’OAR 
#desdecasa” primera edició En línia 145 4,5

13, 20 i 
27/5/2020

Monogràfic temàtic “L’OAR 
#desdecasa” segona edició En línia 100 3

27/4, 4, 11, 18 
i 27/5/2020

Cicle “El novè mes de l’any, el 
Ramadà” Espai Avinyó En línia 159 7,5

7, 14 i 
21/7/2020

Monogràfic temàtic “Figures 
femenines de les tradicions 
religioses”, primera edició

Reial Monestir de 
Santa Maria de 
Pedralbes

En línia 
i visita 

presencial
175 7,5

27/10/2020
Sessió “El pluralisme religiós en 
el marc del Nou Pla Barcelona 
Interculturalitat”

Programa 
Barcelona 
Interculturalitat 
(PROGBI)

En línia 25 2

28/10, 4, 11 i 
18/11/2020

Monogràfic temàtic “Rituals de 
pas: el cicle vital a les tradicions 
religioses”

Museu Etnològic 
i de Cultures del 
Món (MUEC)

En línia 
i visita 

presencial 
(posposada 

al 2021)

264 5,5

10/11/2020
Xerrada “Feminisme i religió: dues 
realitats incompatibles?”, dins 
del cicle ‘Hora violeta: espai de 
trobada feminista’

Biblioteca 
Francesca 
Bonnemaison

En línia 38 1,5

19/11/2020
Conferència “El dejuni en les 
tradicions religioses”, dins del 
cicle ‘II Quotidià i extraordinari, el 
menjar en les tradicions religioses’

En línia 75 1,5

20/11/2020
Projecció i pel·lícula Aguas 
tranquilas, dins la XVII Mostra de 
Cinema Espiritual de Catalunya

Direcció General 
d’Afers Religiosos 
de la Generalitat 
de Catalunya

Presencial Cancel·lada

27/11/2020

Jornades “Dis-sentir la història: 
memòries decolonials, memòries 
insubmises”: instal·lació sonora 
sobre memòries covid-19, i taula 
rodona “Contramemòries del 
franquisme: la hispanitat com a 
política de l’oblit”

El Born Centre de 
Cultura i Memòria

En línia i 
presencial 

(visita)
332 3
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JORNADES:
Amb l’objectiu d’arribar a un públic més ampli i augmentar la capacitat d’incidència de l’oficina, l’any 2020 l’OAR 
s’ha estrenat en l’organització d’activitats de gran format amb la jornada “Llibertat religiosa a Barcelona: estat de 
la qüestió” 21, organitzada a principis de febrer. Aquesta activitat va permetre generar un espai de trobada entre 
comunitats i entitats religioses i de consciència, administracions públiques i personal investigador i expert, per fer 
un balanç de l’estat del dret a la llibertat religiosa a la ciutat. 

La jornada, conduïda per Clara Fons, va constar de dues ponències d’experts: “Reconocimiento jurídico internacional 
de la libertad religiosa y su aplicación en el Estado español”, a càrrec del doctor Juan José Tamayo, i “La gestió de la 
diversitat religiosa a l’àmbit local, marc jurídic i polítiques públiques”, a càrrec de la doctora Maria del Mar Griera. Se-
guidament van tenir lloc quatre taules de treball sobre diversos eixos relacionats amb la llibertat de creences a la ciutat:

•	 “Pràctiques de culte col·lectives”, moderada pel Dr. Alberto López-Bargados, sobre la ubicació, normativa i 
regularització dels centres de culte i la celebració de festivitats religioses en espais públics de la ciutat.

•	 “Observança de preceptes religiosos en entorns laics”, moderada per la Dra. Gloria García-Romeral, sobre 
l’adaptació dels diferents espais diaris a la pluralitat religiosa i als serveis oferts des de l’Administració públi-
ca (hospitals, centres educatius, serveis funeraris, etc.).

•	 “Transmissió i ensenyament de la fe”, moderada per la Dra. Maria del Mar Griera, sobre la situació actual 
de l’educació religiosa, el proselitisme com a llibertat d’expressió de la fe i la transmissió de la fe en espais 
públics.

•	 “La religió a través dels mitjans de comunicació”, moderada per la Dra. Míriam Díez Bosch, sobre la repre-
sentativitat de la pluralitat de creences en els mitjans de comunicació, i el foment o trencament de prejudicis 
i estigmes associats a la fe i a determinades confessions religioses.

A inicis del 2021, el resum de les relatories d’aquesta jornada veurà la llum en format electrònic.

21  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/jornada-sobre-lestat-del-dret-a-la-llibertat-religiosa-a-barcelona_905815

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/jornada-sobre-lestat-del-dret-a-la-llibertat-religiosa-a-barcelona_905815
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CICLES:
L’OAR també ha donat continuïtat a l’organització de cicles bé sigui en exclusiva o en col·laboració amb altres depar-
taments o entitats, enguany passats també a format telemàtic. A través d’una temàtica concreta que serveix com a fil 
conductor, els cicles busquen aprofundir sobre algun aspecte de la pluralitat de conviccions i de creences presents 
a la ciutat. Els cicles estan formats per diverses sessions en què les persones ponents tracten el tema central en dife-
rents formats o des de diverses perspectives o confessions.

•	 Cicle “El novè mes de l’any, el Ramadà”22 en col·laboració amb Espai Avinyó (virtual): cicle de quatre xer-
rades a través d’Instagram i un debat final amb les i els quatre protagonistes. 

•	 Cicle “II Quotidià i extraordinari, el menjar en les tradicions religioses”23. A finals del 2019 es va inau-
gurar aquest cicle d’activitats comissariat per Dídac P. Lagarriga amb la finalitat d’explorar la relació entre 
alimentació i espiritualitat. La segona edició ha patit diverses modificacions de format degut a les restriccions 
canviants. Finalment ha constat d’una conferència inaugural en línia “El dejuni en les tradicions religioses”, a 
càrrec de Halil Bàrcena, i cinc entrevistes enregistrades que recullen tradicions com el judaisme24, el budisme 
zen25, l’adventisme26, el cristianisme ortodox27 i l’islam28. Degut a la situació de crisi sanitària no s’han pogut 
dur a terme les xerrades i tastets gastronòmics previstos, que s’han substituït per entrevistes amb les i els 
protagonistes de l’edició d’enguany.

22 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-ramada-mes-enlla-del-dejuni-i-la-harira_956654
23  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/ii-quotidia-i-extraordinari-el-menjar-en-les-tradicions-religioses_1005267
24 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-judaisme-la-memoria-ii-quotidiaiextraordinari_1013840
25 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-budisme-zen-el-vincle-ii-quotidiaiextraordinari_1010503
26  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-cristianisme-adventista-el-respecte-ii-quotidiaiextraordinari_1016660
27  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-cristianisme-ortodox-els-origens-ii-quotidiaiextraordinari_1019889
28 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/lislam-la-comunitat-ii-quotidiaiextraordinari_1023446
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MONOGRÀFICS:
També s’ha donat continuïtat als monogràfics com a eina per presentar la pluralitat religiosa barcelonina, seguint el 
format dels monogràfics introductoris iniciats el 2019 i ampliant a un nou format: els monogràfics temàtics. 

Els monogràfics introductoris permeten 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 descobrir 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, des de 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 introduc-
tòria per part del personal tècnic de l’OAR i una visita a un centre de culte.

• Monogràfic d’hivern “Introducció a l’hinduisme”29: xerrada introductòria sobre l’hinduisme i visita al cen-
tre de culte de l’Associació Puja de Festes Culturals Bengalís.

• Monogràfic d’hivern “Introducció a l’islam” (cancel·lat): xerrada introductòria i visita a la Mesquita Rah-
ma-Centre Cultural Islàmic de Sants.

Els monogràfics temàtics permeten parlar d’un tema transversal i comú en totes les tradicions religioses i convic-
cionals. Cada monogràfic consta de tres o quatre sessions en línia i una visita, en un format més reduït i intensiu en 
comparació amb els cicles. La voluntat d’aquests monogràfics que tenen un tema com a conductor de tot el con-
tingut és organitzar-los juntament amb alguna altra entitat/servei municipal, gaudint així de la descoberta d’un nou 
espai i de nous públics.

• Monogràfic temàtic “L’OAR #desdecasa” primera edició30: tres sessions amb persones de comunitats re-
ligioses on s’expliquen les festivitats que, per causa del confinament, no s’han pogut celebrar en comunitat: 
Péssah, Setmana Santa i Vaisakhi.

• Monogràfic temàtic “L’OAR #desdecasa” segona edició31: tres sessions amb persones de comunitats re-
ligioses on s’expliquen les festivitats que, per causa del confinament, no s’han pogut celebrar en comunitat: 
Ridván32, Vesak33, i Ramadà (la darrera activitat forma part del cicle organitzat amb l’Espai Avinyó “El novè 
mes de l’any, el Ramadà”).

• Monogràfic temàtic “Figures femenines de les tradicions religioses”34 en col·laboració amb el Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes (virtual i presencial): tres sessions en línia sobre figures femenines de 
l’hinduisme, l’islam i el budisme, i una sessió presencial al Monestir de Pedralbes amb la visita “Pedralbes, un 
escenari femení de poder”. 

• Monogràfic temàtic “Rituals de pas: el cicle vital a les tradicions religioses”35, en col·laboració amb el 
Museu Etnològic i de Cultures del Món (virtual i presencial): quatre sessions en línia en què es presenten 
ritus vinculats a diferents tradicions religioses i una visita al museu. L’islam, el judaisme, el cristianisme catòlic 
i el sikhisme n’han estat les tradicions religioses protagonistes, les quals han presentat, respectivament, la 
recitació de l’adhan i l’aqiqa, el bar i bat mitzvà, el sagrament del matrimoni i l’entrada a la khalsa. Les me-
sures sanitàries han obligat a posposar la visita al museu, que finalment ha estat reprogramada per al 2021.

29  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/lhinduisme-i-lislam-protagonistes-dels-monografics-dhivern_912992
30   https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/loar-des-de-casa-sessions-on-line-sobre-conviccions-religioses-i-

espirituals_937018
31  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/loar-desdecasa-continua-durant-el-mes-de-maig_945121
32   https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/ridvan-una-de-les-celebracions-mes-importants-de-la-fe-bahai_942782
33  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/vesak-el-naixement-de-la-lluna-plena_945790
34   https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-veu-de-la-dona-espiritual-continua-present-al-monestir-de-

pedralbes_964969
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/figures-femenines-de-les-tradicions-religioses-finalitza-la-seva-primera-
edicio_977105

35   https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/nou-cicle-dactivitats-rituals-de-pas-el-cicle-vital-a-les-tradicions-
religioses_997796
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Monogràfic temàtic “Figures femenines de les tradicions religioses”

ALTRES ACTIVITATS:
Al llarg del 2020 l’OAR també ha participat o col·laborat en activitats organitzades per altres àmbits municipals o 
entitats/administracions externes a l’Ajuntament de Barcelona, concretament:

• Sessió participativa PAM 2020-2023 “Polítiques públiques interculturals sobre pluralisme religiós i 
de consciència a Barcelona”36 (cancel·lada): El Programa d’actuació municipal (PAM), és un dels principals 
instruments de planificació del mandat que estableix els eixos i les línies de treball, objectius i principals 
actuacions del Govern municipal durant aquesta legislatura. Entre les diverses convocatòries, en aquest cas, 
aquesta sessió volia tractar les “Polítiques públiques interculturals sobre pluralisme religiós i de consciència 
a Barcelona”, amb l’objectiu que la ciutadania pogués fer propostes d’actuació que encaixessin en el marc 
de promoure el coneixement i la visibilització del pluralisme religiós com a valor i patrimoni cultural de la 
ciutat. Tot i que es cancel·la la sessió, es manté la consulta participativa ciutadana a través de la pàgina web 
de Decidim.

• Sessió de debat “El pluralisme religiós en el marc del Nou Pla Barcelona Interculturalitat”, en col·la-
boració amb el Programa Barcelona Interculturalitat: sessió de debat amb la participació de comunitats i 
entitats religioses per a l’elaboració del nou pla.

• Xerrada en línia “Feminisme i religió: dues realitats incompatibles?”37 (dins del cicle “L’Hora Violeta: 
espai de trobada feminista”), en col·laboració amb la Biblioteca Francesca Bonnemaison: diàleg amb dues 
dones feministes i creients de les tradicions jueva i musulmana.

• Projecció i col·loqui de la pel·lícula Aguas tranquilas, dins la XVII Mostra de Cinema Espiritual de Ca-
talunya38 (cancel·lada): projecció de la pel·lícula Aguas tranquilas de Naomi Kawase a la Sala Maria Aurèlia 
Capmany del Centre Cívic Pati Llimona. L’OAR col·labora en aquesta mostra de cinema, organitzada per la 
Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2017.

• Jornades “Dis-sentir la història: memòries decolonials, memòries insubmises”39, en col·laboració amb 
El Born Centre de Cultura i Memòria: instal·lació sonora sobre memòries covid-19 amb la participació de co-
munitats i entitats religioses i de consciència, i la taula rodona “Contramemòries del franquisme: la hispanitat 
com a política de l’oblit”, amb la participació del testimoni de la comunitat cristiana evangèlica.

36 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/pam-2020-2023-dialeg-intercultural-i-pluralisme-religios_913007
37  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/loar-col%25c2%25b7labora-en-el-cicle-lhora-violeta-espai-de-trobada-

feminista_1001117
38  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-17a-mostra-de-cinema-espiritual-sadapta-a-la-crisi-sanitaria_1005750
39  https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/loar-participa-en-les-jornades-dissentir-la-historia-memories-decolonials-

memories-insubmises_1008678
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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/o reconeixement entre persones representants o pertanyents a diverses sensibilitats espirituals i tradici-
ons religioses per tractar de temes que els pertoquen o que afecten les seves comunitats. L’any 2020 en destaca el 
següent:

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’OAR, que monitoritza i hi realitza 
tasques de seguiment i suport. L’objectiu d’aquests grups és visibilitzar el fet religiós com un element positiu de 
convivència i cohesió social i fomentar la seva participació en el teixit associatiu del barri. Aquest 2020, AUDIR ha 
gestionat 5 Grups de Diàleg Interreligiós i Interconviccional (GDI) a la ciutat:

• GDI de Gràcia
• GDI de Sants-Hostafrancs
• GDI de Nou Barris
• GDI Besós-Maresme (iniciat aquest 2020)
• GDI de Zona Nord

En aquest context s’han organitzat un total de 63 trobades de grup en format de reunions internes de reflexió, 
coneixement mutu, coordinació i dinamització. Arran d’aquestes trobades els diversos grups han organitzat 31 ac-
cions40 de presentació i visualització de la diversitat religiosa i del diàleg als barris, d’entre les quals destaquem les 
següents:

• Realització de l’activitat “Taula de contes” als Lluïsos de Gràcia per part del GDI de Gràcia.
• Representació d’un teatrefòrum sobre els drets humans al Centre Cívic de Trinitat Vella organitzat pel GDI 

de Nou Barris
• Celebració Interreligiosa i Interconviccional amb motiu de la pandèmia, organitzada conjuntament entre els 

cinc GDI. En l’activitat, en format telemàtic, hi va participar Khalid Ghali, comissionat de Diàleg Intercultural i 
Pluralisme Religiós de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Ruta guiada a diversos centres de culte de Gràcia organitzada pel GDI d’aquest territori en el marc de La Nit 
de les Religions. Es va visitar el centre dels Pares Carmelites Descalços, l’Església Evangèlica Assemblea de 
Germans de Gràcia i l’Associació Cultural Budista Drukpa.

3. Acte de commemoració a les víctimes mortals per la covid-19 (cancel·lat):
En acabar el primer confinament, l’OAR va participar en l’organització de l’acte “Barcelona recorda”, organitzat en 
memòria de les víctimes de la pandèmia, amb l’encàrrec de tenir en compte i representar en l’acte les diferents pers-
pectives sobre la mort de les diverses sensibilitats religioses i no religioses de la ciutat. L’acte, programat per al 20 de 
juliol, va ser anul·lat finalment davant l’increment de nous casos i l’enduriment de les mesures sanitàries establertes.

40 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/celebracio-interreligiosa-i-interconviccional_963671

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/celebracio-interreligiosa-i-interconviccional_963671
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Notícies 92

Destacats 58

Blog 1

Agenda 199

Recursos 11

D) ACCIÓ COMUNICATIVA:
L’objectiu principal de formació, debat i diàleg per part de l’OAR es completa amb una estratègia comunicativa que 
permet visibilitzar la realitat i pluralitat religiosa i de creences de la ciutat, generar coneixement i trencar prejudicis en-
vers el fet religiós. Amb aquesta finalitat, l’OAR disposa d’una sèrie d’eines comunicatives que han permès i han estat 
el mitjà a través del qual s’ha pogut continuar informant (les comunitats religioses i de consciència de la ciutat però 
també el personal de l’Ajuntament i la ciutadania en general) dels canvis que s’han succeït davant la situació provo-
cada per la covid-19, així com de les activitats i formacions que l’OAR ha seguit duent a terme i d’altres informacions 
rellevants. Enguany aquestes eines han estat essencials i han permès, juntament amb el suport telefònic del personal 
tècnic de l’OAR, garantir la fluïdesa i eficiència comunicativa, en especial en els moments de confinament total.

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, visibi-
litzant 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 2020 s’han publicat al web de l’OAR 199 entrades d’agenda de les entitats religioses, 92 notícies, 1 ar-
ticle al blog de l’OAR, 58 destacats i 11 recursos. Des de l’OAR s’ha mantingut actualitzada la pàgina web amb les 
darreres notícies referents a les mesures sanitàries, d’aforament, etcètera, que interpel·laven directament el dia a dia 
de les comunitats i les entitats religioses. S’han publicat 26 notícies relacionades amb aquesta temàtica i igualment 
una sèrie de destacats. Així mateix, l’OAR ha mantingut informada la ciutadania sobre les casuístiques i les informa-
cions que s’han considerat necessàries. 

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

• Directori d’entitat 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 pú-
bliques 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.

• Calendari interreligiós: mostra les principals festes religioses de les confessions presents a la ciutat.
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Visites a la pàgina web: barcelona.cat/oficina-afers-religiosos

Visites a la pàgina web “Coneix les religions”

Publicacions al web de l’OAR
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Durant aquest període, el web de l’OAR ha rebut 59.922 visites, amb un augment de més d’un 37,07% respecte 
a l’any anterior.

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 2020 aquest microlloc ha rebut 
20.101 visites, amb un augment d’un 53,22% respecte a l’any anterior.
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3. Comunicació electrònica:

L’any 2020 les comunicacions genèriques via correu electrònic han estat una eina indispensable per mantenir infor-
mades les comunitats i entitats religioses sobre els canvis de normativa i les mesures per seguir en cada moment. Al 
llarg del 2020 s’han enviat un total de 133 comunicacions via correu electrònic destinades, segons el cas, a comu-
nitats i entitats religioses i de consciència o a la ciutadania interessada pel fet religiós a la ciutat, inscrita a la llista de 
distribució corresponent. Les temàtiques més habituals d’aquests enviaments han consistit en:

• Actualitat en referència a les mesures sanitàries sobre la situació epidemiològica.
• Activitats organitzades per l’OAR.
• Formacions organitzades per l’OAR.
• Recursos útils i necessaris per a l’adaptació de l’activitat regular de les comunitats i entitats religioses i de 

consciència a la nova situació de crisi sanitària.
• Altres informacions d’interès: subvencions, regularització de centres de culte, etc.

Les comunicacions genèriques s’han realitzat sempre a través de l’adreça oficial oar@bcn.cat. Així mateix i degut al 
creixement en els darrers anys de l’activitat de l’oficina, el 2021 es preveu la creació i l’entrada en funcionament de 
dues adreces de correu electrònic específiques per a les accions formatives i les activitats de divulgació: formacioo-
ar@bcn.cat i activitatsoar@bcn.cat. 

4. Publicacions:

A) FULLETS

La previsió d’elaboració de diversos fullets sobre celebracions religioses que es duen a terme en espais públics 
de la ciutat, seguint la iniciativa del 2019, ha quedat també alterada per la pandèmia. Durant aquest any 2020 només 
s’han pogut editar dos fullets (celebració de la Maslenitsa41 i la celebració de Sinulog42), ja que la crisi sanitària ha 
obligat les entitats i comunitats religioses i de consciència organitzadores a anul·lar la majoria d’actes. 

41 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/coneixes-la-maslenitsa_921185
42 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-celebracio-de-sinulog-a-barcelona_898410
43 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2020_fulleto_definitiu_sinulog.pdf
44 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2020_fulleto_definitiu_maslenitsa.pdf

43 44

mailto:oar@bcn.cat
mailto:formaciooar@bcn.cat
mailto:formaciooar@bcn.cat
mailto:activitatsoar@bcn.cat
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/2020_fulleto_definitiu_sinulog.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/coneixes-la-maslenitsa_921185
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-celebracio-de-sinulog-a-barcelona_898410
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/2020_fulleto_definitiu_maslenitsa.pdf
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B) VÍDEOS
Seguint la iniciativa dels darrers tres anys, durant el 2020 l’OAR ha continuat publicant vídeos divulgatius i entrevistes 
sobre temàtiques relacionades amb la pluralitat religiosa, amb especial protagonisme de persones de comunitats i 
entitats religioses i de consciència de Barcelona. 

Durant el 2020 s’han publicat els vídeos següents:

• “Dones i religions: l’espiritualitat com a punt de trobada”, en col·laboració amb el Monestir de Pedralbes: 
vídeo-resum de les trobades debat amb dones de diferents confessions que van tenir lloc l’estiu del 2019.

• “#CelebremBCN. Festes i diversitat cultural: el Ramadà”: enregistrat l’estiu del 2019.
• “I Quotidià i extraordinari: el menjar en les tradicions religioses”: vídeo-resum de la primera edició del cicle 

de xerrades i tastets gastronòmics entorn de l’espiritualitat (2019).
• “El novè mes de l’any, el Ramadà”: vídeos de les quatre xerrades en directe (Instagram) i debat final.

o Uassima Boutaliss
o Ahmed Nasser El Aloui
o Cristina Vilaplana
o Houssain Labrass
o Debat final

• “II Quotidià i extraordinari: el menjar en les tradicions religioses”: vídeos-entrevista amb els protagonistes 
de l’edició d’enguany:

o El judaisme, la memòria
o El budisme zen, el vincle
o El cristianisme adventista, el respecte
o El cristianisme ortodox, els orígens
o L’islam, la comunitat

C) DOCUMENTS
Des de l’OAR s’ha publicat el recull La sacralitat de viure45 amb textos dels i les protagonistes del cicle de l’any ante-
rior (sota el mateix títol), que va organitzar Biblioteques de Barcelona en col·laboració amb l’oficina.
El 2021 veurà la llum en format digital el resum de les relatories de la jornada “Llibertat religiosa a Barcelona: estat 
de la qüestió”46.

45 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/ja-podeu-llegir-el-recull-de-textos-del-cicle-la-sacralitat-de-viure_941674
46 https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/v5_011_relatories_4f_web_7.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rX8kjqzBMyk
https://www.youtube.com/watch?v=QwuRoc_-DlU
https://www.youtube.com/watch?v=tewslV08QJ8&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=HyBWZ8DjYrc
https://www.youtube.com/watch?v=SfV85KAPrzU&list=PLyfTUAwaYxGU6xAsm7hmeEUnO7_k4mTaM&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=kN-NBSwwsV8
https://www.youtube.com/watch?v=Ia5r6EiEqLU
https://www.youtube.com/watch?v=PaOIHfxk1MM
https://www.youtube.com/watch?v=-h_j2-l_Tmk
https://www.youtube.com/watch?v=4BFZrtuPCRw
https://www.youtube.com/watch?v=W2RX6woqe-E 
https://www.youtube.com/watch?v=4ARs9Bb0Ytw 
https://www.youtube.com/watch?v=boGIdWVkSuk 
https://www.youtube.com/watch?v=Oh74mT076mU 
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6. VALORACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES:

VALORACIONS en relació amb:

QUIN HA ESTAT EL MOTIU DE CONTACTE AMB L’OAR?

Cerca d’espai per a activitat o celebració 5,88%

Cerca i/o regularització del centre de culte 10,16%

Formació 14,97%

Invitació o participació en acte/celebració 11,76%

Resolució de conflicte-mediació 1,07%

Subvencions 15,51%

Tràmits administratius 10,16%

Visites al centre de culte 5,88%

Altres: consultes sobre altres àmbits 2,67%

Activitats de l’OAR 21,93%

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 9,15

L’atenció rebuda pel personal de l’OAR 9,50

Els serveis que ofereix l’OAR s’adeqüen a les necessitats de l’entitat 8,71

Grau de satisfacció general en relació amb l’OAR 9,20

Al llarg del 2020 (periòdicament cada quatre mesos) s’han enviat tres enquestes de valoració del servei de l’OAR a 
les comunitats i entitats religioses i de consciència de la ciutat de les quals es disposa d’adreça electrònica, perquè 
puguin valorar el servei de l’oficina. S’han rebut un total de setanta-cinc respostes a les enquestes, de les quals 
s’extreuen les valoracions següents:
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ALGUNS COMENTARIS DE LES PERSONES USUÀRIES

	. Destacaria molt la bona atenció rebuda tant presencialment com per telèfon, per la bona disposició de les perso-
nes que em van atendre.

	. La cultura es la mejor herramienta de acercamiento entre las comunidades y el conocimiento de ellas una necesi-
dad. La OAR nos acerca al conocimiento cultural, religioso para integrarnos.

	. La religión es parte de nuestras vidas, de una u otra forma creemos en algo y ese algo nos hace más respetuosos, 
más cercanos. Es cultura religiosa y si la conocemos entre tod@s, conoceremos mejor a nuestros amig@s y vecin@s

	. Moltes gràcies per la vostra feina, ajuda, sensibilitat i amabilitat. 

	. Cada cop que treballem junts quedem més satisfets. Enhorabona! 

	. Us felicito per la tasca que feu i per la bona comunicació que manteniu amb tots els centres. Gràcies!

	. El personal de OAR es muy amable y eficaz. Gracias por sus atenciones.

	. Me gustaría que estuviera más interconectado con otros departamentos del Ayuntamiento, como servicios sociales. 
O por lo menos tengan la información de contacto de diferentes departamentos con los cuales las asociaciones 
religiosas pueden tener más contacto.

	. La religión es un aspecto muy importante en nuestras vidas, sin ella no seríamos lo que somos. Gracias por hacer-
nos saber que no importa de donde seamos, ni la religión que profesemos. Lo importante somos los seres huma-
nos, conocernos y apoyarnos.

	. Gracias por promover la diversidad religiosa. El conocimiento de la diversidad religiosa es multiculturalidad y une.

	. Los trabajadores de OAR son buenos profesionales, responden rápido y muy bien a las peticiones formuladas. Son 
un ejemplo perfecto de la responsabilidad que asumen, lo que debería de ser cualquier servicio público, finan-
ciado por los contribuyentes. No importa pagar impuestos si estos sirven para gestionar y solucionar situaciones 
diversas a los ciudadanos. Las personas en este servicio son un ejemplo del buen hacer a la sociedad para la que 
trabajan. No es así con otros servicios del Ajuntament.

8,44

9,10

8,18

8,60

9,15

9,50

8,71

9,20

7,50

7,70

7,90

8,10

8,30

8,50

8,70

8,90

9,10

9,30

9,50

9,70

9,90

Valor de la informació
facilitada ha estat d'utilitat

per a la teva entitat

Valor de l'atenció rebuda pel
personal de l'OAR

Els serveis que ofereix l'OAR
s'adeqüen a les necessitats

de les ent itats

Grau de satisfacció general
en relació a l'OAR

2019
2020

mailto:vecin@s


MEMORIA D’ACTIVITATS 2020 · OAR

44

7. DESTACATS I NOVETATS 2020:

PLURALITAT RELIGIOSA A BARCELONA

ACTIVITAT DE L’OAR

IMPACTE

982
ENTITATS

RELIGIOSES
27 

TRADICIONS
493

CENTRES 
DE CULTE

1.175 
ACCIONS 
realitzades

709
COORDINACIONS 
amb l’AJUNTAMENT

74 
INFORMES 
elaborats

578
assessoraments a 

COMUNITATS

22
accions 

EDUCATIVES

362
ALUMNES 

participants

312
persones 

FORMADES

16
FORMACIONS

impartides

543
assessoraments a 
l’AJUNTAMENT

75
assessoraments a 

CIUTADANIA

11
ACTIVITATS
realitzades

1.457
persones 

ASSISTENTS

5 
GRUPS DE DIÀLEG 

al territori

80.023
VISITES 

a les pàgines web

9,2
GRAU DE 

SATISFACCIÓ
 de les entitats

De l’actuació de l’Oficina d’Afers Religiosos durant el període 2020, se’n destaquen els punts següents:

•	 La consolidació i ampliació de la coordinació de l’oficina amb altres departaments i àmbits de l’Ajuntament i d’al-
tres administracions públiques. Cal destacar especialment les col·laboracions en el context d’emergència, que ha 
requerit respostes ràpides i coordinades, i ha situat l’oficina com a referent en relació amb el fet religiós a la ciutat.

•	 L’esforç de seguiment i assessorament a les entitats religioses amb centres de culte preexistents a la normativa, 
per tal de tramitar l’obtenció de llicència abans de la fi de la moratòria de la Llei de centres de culte. Aquest acompa-
nyament s’ha realitzat en coordinació amb el Departament de Llicències d’Activitats i l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

•	 La reducció molt significativa de les activitats pedagògiques organitzades des de l’oficina destinades a cen-
tres educatius, provocada per la crisi sanitària.

•	 La consolidació i l’augment de les activitats organitzades des de l’OAR tot i el context de pandèmia: realització 
d’una activitat de gran format (la jornada “Llibertat Religiosa a Barcelona. Estat de la qüestió”) i capacitat d’adap-
tació durant la crisi sanitària al format telemàtic, augmentant significativament el nombre de persones assistents.

•	 La consolidació i creixement de l’acció comunicativa de l’oficina, que pren un nou protagonisme com a eina informa-
tiva per fer seguiment de les mesures vigents i com a mitjà de difusió de les activitats i formacions en format telemàtic.
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8. OBJECTIUS I REPTES DE FUTUR:

En el marc del nou Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós, l’OAR té com a objectiu a curt i mitjà termi-
ni fomentar la transversalització i territorialització del servei, amb més implicació i connexions amb els diferents 
districtes de Barcelona i noves coordinacions i participacions amb altres departaments i plans d’actuació municipal 
en l’àmbit de ciutat. 

En aquesta línia, a banda del manteniment dels diferents serveis d’atenció, assessorament, formació, debat i diàleg, 
destaquem tres objectius específics per al proper any 2021:  

•  Ampliar l’equip de l’oficina, amb l’objectiu de consolidar l’organització d’activitats divulgatives, dotar de 
més recursos per a l’estratègia comunicativa i establir un nou perfil tècnic de referència per als projectes 
de transversalització i territorialització.

•  Transversalitzar la mirada intercultural del fet religiós a altres departaments de l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant la participació de l’OAR en el nou Pla BCN Interculturalitat i en els plans territorials de Ciutat 
Vella i Sants-Montjuïc.

•  Acompanyar les entitats i comunitats religioses i de consciència en la seva adaptació a la “nova normalitat”, 
detectant si es donen noves necessitats i afectacions conseqüència de la pandèmia.




