Informe sobre el segon any
d’aplicació de la Mesura de
govern sobre el tracte
igualitari a les entitats
religioses quant a la
realització d’activitats
puntuals a l’àmbit públic

La Mesura de govern sobre el tracte igualitari a les entitats religioses quant a la
realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic es va aprovar a la Comissió de Drets
de Ciutadania del 17 d’octubre del 2016 amb la voluntat d’oferir un instrument per
proporcionar eines, tant als treballadors municipals com a les entitats religioses i
de consciència, que permetin gestionar millor les demandes d’aquestes entitats per
fer activitats puntuals de caire religiós als equipaments i la via pública de
Barcelona. Així, la mesura ofereix criteris d’actuació, reforça línies de treball ja
existents de suport municipal a les entitats religioses i, com a mesura innovadora,
promou un pla de formació en diversitat religiosa adreçat, principalment, al
personal municipal.
Aquesta mesura de govern i totes les accions que proposa s’inclouen en el marc de
les polítiques municipals de gestió de la diversitat religiosa que es desenvolupen i
s’impulsen des de la Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat. Així, aquestes
mesures i accions es fonamenten, d’una banda, en la defensa del dret fonamental
a la llibertat religiosa i de consciència i, de l’altra, en la laïcitat, entesa com el marc
de neutralitat dels poders públics en què totes les opcions de consciència, siguin
religioses o no, poden conviure en plena igualtat i respecte. Des d’aquests
fonaments es treballa per incorporar la diversitat religiosa a la vida ciutadana amb
plena normalitat.
Els objectius de la mesura de govern són els següents:


Garantir el ple exercici dels drets reconeguts de llibertat religiosa a través del
suport municipal al desenvolupament de les activitats religioses i de
consciència a Barcelona.
 Garantir un tracte igualitari i no discriminatori a les entitats i les agrupacions
religioses en les cessions i les autoritzacions d’ús d’equipaments i espais
públics.
 Normalitzar la presència de la diversitat religiosa a la nostra societat,
visibilitzant les múltiples dimensions que formen el fet religiós (espiritual,
cultural, comunitària).
 Treballar per millorar l’accés amb caràcter puntual a equipaments i via pública
d’aquelles entitats religioses i de consciència que es trobin en una situació més
precària.
Per assolir aquests objectius, la mesura de govern estableix les línies d’acció
següents:
1. Reforç del suport municipal al desenvolupament de l’activitat de les entitats
religioses a Barcelona
2. Ordenació de la realització d’activitats religioses de caire puntual als
equipaments municipals i la via pública
3. Pla de formació en diversitat religiosa

2

4. Elaboració i difusió de guies per a la gestió de la diversitat religiosa en diversos
àmbits
Aquestes línies d’acció són els eixos sobre els quals s’estructura aquest informe
relatiu al segon any d’aplicació de la mesura de govern.
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Línia d’acció 1:
Reforç del suport municipal al desenvolupament de l’activitat de les entitats
religioses a Barcelona
1.1. Formació associativa adreçada a les entitats religioses
Entre el gener i el desembre del 2018, l’OAR va portar a terme 9 activitats de
formació adreçades a les entitats religioses, que van tractar sobre les temàtiques
següents:
Data

11/01/2018

12/06/2018

Títol de la formació

En col·laboració
amb...

Nombre
d’assistents

OAR

35

OAR

15

Sessió informativa sobre la
convocatòria de subvencions
ordinàries per dur a terme projectes,
activitats i serveis de districtes i de
ciutat, per a l’any 2018
Sessió informativa sobre la
convocatòria de subvencions
ordinàries 2018 a entitats religioses
amb la subvenció atorgada
provisionalment

18/06/2018

Formació “El certificat digital, què,
com i per què?”

Torre Jussana.

20

22/06/2018

Formació “El certificat digital, què,
com i per què?”

Torre Jussana.

30

OAR

10

Direcció de
Feminismes i
LGTBI

15

Oficina per la
Convivència

15

05/07/2018

10/10/2018

27/11/2018

Sessió informativa sobre la
convocatòria de subvencions obres
2017-2018 a entitats religioses amb la
subvenció atorgada provisionalment
Sessió informativa “Vols conèixer
l’Ajuntament?” Direcció de
Feminismes i LGTBI
Sessió informativa “Vols conèixer
l’Ajuntament?” L’Oficina per la
Convivència

04/12/2018

Formació “El certificat digital, què,
com i per què?”

OAR

20

19/12/2018

Formació “El certificat digital, què,
com i per què?”

OAR

30

A més, es va dur a terme una formació a mida adreçada a les comunitats musulmanes de
Barcelona:
Data

Títol de la formació

Col·lectiu

En col·laboració
amb...

Nombre
d’assistents

09/05/201
8

Sessió informativa “La gestió
de la parcel·la islàmica del
Cementiri de Collserola”

Comunitats
musulmanes
de Barcelona

Cementiris de
Barcelona

22
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Totes aquestes activitats van suposar un total de 19 hores de formació i la
participació de 212 persones, de més d’una desena de confessions
religioses diferents.
Els participants en aquestes formacions eren membres de comunitats pertanyents
a les confessions següents:

La valoració que les entitats fan d’aquestes formacions és molt positiva i moltes
d’elles participen en totes les activitats que se’ls proposen des de l’OAR.
1.2. Reforç del programa de subvencions a entitats religioses
L’Ajuntament de Barcelona compta des de l’any 2014 amb dues línies de subvenció
vinculades a l’àmbit d’afers religiosos:
 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
La línia R de la convocatòria (anteriorment línia S) dona suport a iniciatives i
projectes que contribueixin al coneixement de la diversitat religiosa i al respecte
per la llibertat religiosa, i a activitats relacionades amb la celebració de festes i
actes religiosos i interreligiosos.

El 2018, el pressupost d’aquesta convocatòria es va mantenir respecte a
l’any 2017, amb un import total de 70.000,00 euros.
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Àmbit ciutat

Total

Judaisme

1

1

Budisme

1

1

Sant Martí

3

Nou Barris

3

HortaGuinardó

Islam

Gràcia

3

1

1

Esglésies evangèliques

1

Esglésies ortodoxes
Entitats

Sant Andreu

Sarrià - Sant
Gervasi

2

Les Corts

4

SantsMontjuïc

3

L’Eixample

10

Església catòlica

Ciutat Vella

8

Línia Ra Contribució al coneixement del fet
religiós

1

Subv.

Hinduisme

0

No religiosa / interreligiosa

2

atorgada

2

No atorgada

1

1

3

0

0

0

0

1

1

2

1

1

22

31

Línia Rb - Celebració de festes i
actes religiosos i interreligiosos

Sant Martí

Àmbit ciutat

Total

10

Sant Andreu

7

Nou Barris

21

HortaGuinardó

15

Gràcia

1

Sarrià - Sant
Gervasi

1

9

Les Corts

1

4

SantsMontjuïc

1

1

L’Eixample

1

1

Ciutat Vella

Total d’entitats

1

Església catòlica

1

2

3

Esglésies evangèliques

0

Entitats

Esglésies ortodoxes

1

1

2

4

Judaisme

2

2

Budisme

1

1

Islam

1

1

Hinduisme

0

Subv.

No religiosa / interreligiosa
atorgada

1
1

1

1

No atorgada

3

4

11

14

1
Total d’entitats

1

0

0

6

0

0

0

0

1

1

1

1
11

15

Àmbit ciutat

Total

3

3

Budisme

2

2

Sant Martí

Judaisme

Nou Barris

7

HortaGuinardó

5

Gràcia

4

2

1

Esglésies evangèliques

1

Esglésies ortodoxes
Entitats

Sant Andreu

Sarrià - Sant
Gervasi

3

Les Corts

4

SantsMontjuïc

3

L’Eixample

13

Església catòlica

Ciutat Vella

10

TOTAL LÍNIA R – AFERS RELIGIOSOS

1

Islam

1

1

Subv.

Hinduisme

0

No religiosa / interreligiosa

2

atorgada

3

No atorgada

1
Total d’entitats

4

1

0

0

7

0

0

1

1

1

1

1

2

7

13

2

1

1

26

35

1

1

1

7

11

3

2

2

33

46

 Convocatòria de subvencions per a l’arranjament i adequació de locals de la
ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses
Les 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 2018 s’ha procedit a atorgar una pròrroga en el temps d’execució per als

Entitats

Església catòlica

1

Esglésies evangèliques

2

Esglésies ortodoxes
Islam

1
3

1

1

Total

Sant Martí

Sant Andreu

Nou Barris

HortaGuinardó

Gràcia

Sarrià - Sant
Gervasi

Les Corts

Sants-Montjuïc

L’Eixample

Convocatòria de subvencions per
a l’arranjament de centres de
culte 2017

Ciutat Vella

projectes presentats durant la convocatòria 2017, motiu pel qual no s’ha obert
cap convocatòria nova.

1
1

2

3
2

2

1

14

1

2

1

1

2

Judaisme

0

Budisme

1

1

Hinduisme

0

Tipus d’obra *

Protecció acústica

1

1

1

4

Sortides i evacuació

1

1

1

3

Sanitaris

1

1

1

3

Seguretat contra incendis

0

Instal·lacions elèctriques
Adequació integral del local

1
3

atorgada

2

1

No atorgada
Inadmesa per defectes
administratius
Total d’entitats

1

1

Altres

Subv.

1

3

1

4

1

1

1

1

1

3

1

4

0

2

1

1

3

1

7

2

1
3

1

2

1

1

2

3

6

2

8
1

8
6

3

2

1

22

* Algunes de les entitats presenten projecte a més d ’una actuació, i per això per aquest motiu el nombre total d ’aquest apartat no
correspon a la totalitat dels projectes presentats.
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Línia d’acció 2:
Ordenació de la realització d’activitats religioses de caire puntual als equipaments
municipals i la via pública
La mesura de govern estableix dos protocols, un per a l’ús d’equipaments
municipals i l’altre per a l’ús de la via pública per part de les entitats per a la
celebració d’activitats de caire religiós. L’objectiu d’aquests protocols és dotar de
criteris clars i uniformes els professionals (personal municipal i gestors
d’equipaments) que han de gestionar les peticions que les entitats puguin fer en
aquest sentit. L’assessorament que ofereix l’OAR tant a les entitats religioses com a
les persones responsables de la gestió d’aquestes sol·licituds d’espais es
fonamenta, en tots els casos, en aquests protocols, procurant que s’incorporin de
manera normalitzada en els processos de resolució de les demandes.
Del gener al desembre del 2018, l’OAR va fer 109 assessoraments a entitats
religioses, districtes i equipaments relacionats amb la celebració d’activitats
puntuals de caire religiós tant en equipaments com a la via pública. Una part
important d’aquests assessoraments (fins a un 59%) estan relacionats amb les
activitats de les comunitats islàmiques durant les principals festes religioses
d’aquesta comunitat, el mes de ramadà i la festa del sacrifici, entre d’altres. Els
límits de l’aforament de la majoria dels centres de culte i oratoris obliguen les
comunitats a cercar espais més grans per a les celebracions en què hi ha més
afluència de persones.
D’altra banda, cal tenir present que a Barcelona es desenvolupen un nombre
important d’activitats de les entitats religioses, especialment a la via pública, que
les entitats gestionen directament amb els districtes. Seria el cas, principalment, de
les activitats desenvolupades per les comunitats catòliques (especialment
processons de Setmana Santa o vinculades a altres festivitats), o dels punts
d’informació dels testimonis cristians de Jehovà.
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2.1. Ús d’equipaments
Durant el període d’aquesta memòria (gener-desembre 2018), l’OAR va assessorar
46 entitats religioses i tècnics i tècniques de l’Ajuntament en el procés de cerca
d’un espai en un equipament municipal per a la celebració d’una activitat puntual
de caire religiós. D’aquests assessoraments, un 78,3% es van concretar en la
realització d’una activitat en un equipament municipal. En un 6,5% dels casos
restants, les entitats van optar finalment per fer l’activitat prevista a la seva seu o
espai habitual de trobada. Els motius pels quals el 15,2% d’assessoraments
restants no van acabar amb la realització de l’activitat en un equipament són els
següents:
 Falta de disponibilitat d’equipaments adequats en la data o període
previstos per a l’activitat
 Incapacitat de l’entitat per assumir el preu de lloguer de l’equipament
disponible
 Cancel·lació de l’activitat per part de l’entitat
 Negativa de l’equipament a acollir l’activitat
 Opció de l’entitat per un equipament privat
2.2. Via pública
En aquest mateix període, l’OAR va assessorar 52 entitats religioses i tècnics i
tècniques de l’Ajuntament que tenien prevista la realització d’activitats puntuals de
caire religiós a la via pública. D’aquests assessoraments, un 73% es van concretar
en la realització de l’activitat. Els motius pels quals el 27% d’assessoraments
restants no van acabar amb la realització de l’activitat són els següents:
 Incompatibilitat amb altres activitats previstes en el mateix espai en la
data prevista
 Decisió del Districte per criteris relacionats amb la manca de vinculació
de l’entitat sol·licitant al territori on es vol fer l’activitat, saturació de
l’espai públic, i d’altres
 Cancel·lació de l’activitat per part de l’entitat
 Sol·licitud presentada amb marge insuficient per a la seva gestió
Cal remarcar que dels 109 assessoraments totals a entitats religioses, 11 no
definien un espai concret (via pública i/o equipament) per a desenvolupar l’activitat
i que finalment no es va dur a terme. També s’observa un decreixement del nombre
d’assessoraments sobre ús puntual d’equipaments i via pública. Aquest
decreixement coincideix amb la tasca feta per l’OAR en matèria de formació,
ordenació de la realització d’activitats religioses, assessorament, sensibilització i
difusió de les guies per a la gestió de la diversitat religiosa.
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Línia d’acció 3:
Pla de formació en diversitat religiosa
La mesura de govern ha posat en marxa una línia d’activitats formatives i de difusió
de la diversitat religiosa a la ciutat, adreçada principalment al personal municipal,
però també a entitats i ciutadania en general. L’objectiu d’aquest pla de formació i
sensibilització és facilitar un coneixement i comprensió més elevats de la diversitat
religiosa de Barcelona, i del marc en què cal que es desenvolupi, basat en el
respecte i el reconeixement del dret a la llibertat religiosa i en la laïcitat entesa com
el marc de neutralitat en què totes les opcions de consciència, religioses o no,
tenen la mateixa capacitat d’acció i participació.
En total, l’OAR va organitzar o participar en 13 iniciatives i activitats de formació al
voltant de la diversitat religiosa i el dret a la llibertat religiosa, que suposen 42
hores de formació, i a les que van assistir 330 persones, principalment personal
municipal.
3.1. Formació bàsica adreçada als professionals que treballen als serveis
municipals
Durant l’any 2018 l’OAR ha programat o participat en 6 accions formatives
adreçades a personal municipal, personal extern i gestors d’equipaments. En
aquestes formacions s’ofereix una panoràmica de la diversitat religiosa a la ciutat,
els marcs legals que regulen l’exercici del dret a la llibertat religiosa i els principals
aspectes relacionats amb l’activitat de les entitats religioses que requereixen algun
tipus de gestió per part de l’Ajuntament i els serveis municipals.
El 2018, la formació regular de l’Ajuntament ha inclòs el curs “Minories religioses”,
dissenyat per l’OAR (per a personal funcionari). Cal destacar que aquest mateix curs
(ofert per l’OAR a personal municipal i professionals externs vinculats a serveis i
projectes municipals) durant els anys 2016 i 2017, enguany s’ha plantejat en
càpsules formatives d’una durada de 3 hores, sota el títol “Coneix les religions”. El
cicle ofereix una càpsula formativa cada trimestre formada per una sessió teòrica i
una visita a un centre de culte de la confessió relacionada. Aquestes formacions es
continuaran oferint de cara al 2019 (el cicle s’inicià al juliol del 2018).
DATA

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

18/04/2018

TÍTOL
Formació “Minories
religioses a
Barcelona, una
aproximació a la
gestió de la diversitat
religiosa des de
l’àmbit local (I)”
Formació “La

ORGANITZAT
PER

OAR

Guàrdia

13

TIPUS DE PÚBLIC

ASSISTENTS

Personal municipal
funcionari

34

Agents de la policia de

30

18/07/2018

16,23 i
30/10/2018

14/11/2018

16/11/2018

diversitat religiosa en
societats obertes
i democràtiques. Els
districtes de Ciutat
Vella i SantsMontjuïc”
Càpsula formativa
“Coneix les religions:
l’hinduisme”

Urbana

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

OAR,
Programa
Barcelona
Intercultural
itat i
districte de
Ciutat Vella

Càpsula formativa
"Coneix les religions:
el sikhisme”
Formació “La
diversitat religiosa en
societats obertes
i democràtiques. Els
districtes de les
Corts, Gràcia i HortaGuinardó”

OAR

OAR

Guàrdia
Urbana

barri dels districtes de
Ciutat Vella i SantsMontjuïc

Personal municipal i
professionals externs
vinculats a serveis i
projectes municipals
Personal tècnic, gestor
i director dels centres
cívics de Ciutat Vella:
Drassanes,
Barceloneta, Convent
de Sant Agustí i Pati
Llimona
Personal municipal i
professionals externs
vinculats a serveis i
projectes municipals
Agents de la policia de
barri dels districtes de
les Corts, Gràcia i
Horta-Guinardó

26

10

15

30

3.2. Formació a mida en matèries específiques
L’OAR també va organitzar o participar en propostes de formació adreçades a
tractar temàtiques específiques que puguin ser d’interès en un moment o per a un
col·lectiu professional concret.
DATA

TÍTOL

Sessió informativa
sobre les guies
relatives a la Mesura
de govern sobre la
garantia del tracte
12/04/2018 igualitari a les
entitats religioses
quant a la
realització
d’activitats puntuals
a l’àmbit públic
Les funcions de
l’OAR,
17/04/2018
recomanacions
davant l’obertura

ORGANITZAT

TIPUS DE PÚBLIC

ASSISTENTS

Districte de
Sant Martí

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

15

Direcció de
Drets de
Ciutadania i
Diversitat

Personal tècnic de
prevenció, personal
de suport de
prevenció de

25

PER

14

d’un centre de culte i
presentació de la
Mesura de govern
sobre la garantia del
tracte igualitari a les
entitats religioses
quant a la
realització
d’activitats puntuals
a l’àmbit públic
Formació “El
Ramadà a
25/04/2018 Barcelona: gestió
local i necessitats
emergents”
Formació “Dones i
religió en les
23/05/2018
confessions presents
a Barcelona”
Formació “Àmbit
funerari i diversitat
07/06/2018
religiosa a Barcelona
(II)”
RELIG 2018: Religió,
mort i espiritualitat.
29/11/2018 Ritus funeraris i
gestió de cementiris”

Formació “La
diversitat religiosa i
05/12/2018 cultural en societats
obertes i
democràtiques”

districtes i referents
d’interculturalitat dels
districtes de
Barcelona

OAR

Personal municipal i
professionals externs
vinculats a serveis i
projectes municipals

30

Agència
ABITS

Professionals de
l’Agència ABITS de la
Direcció de
Feminismes i LGTBI

10

Personal de
Cementiris de
Barcelona

20

Personal al servei de
les administracions
públiques catalanes

75

Personal de la Xarxa
per a la Inclusió
Laboral de Barcelona

10

Cementiris
de
Barcelona
Direcció
General
d’Afers
Religiosos
de la
Generalitat
de
Catalunya
Xarxa per a
la Inclusió
Laboral de
Barcelona
(Àrea de
Drets
Socials)

3.3. Activitats de divulgació dels centres de culte i la diversitat religiosa de la ciutat
A banda de la formació, l’OAR organitza i desenvolupa diverses activitats de
divulgació i sensibilització al voltant de la diversitat religiosa a la ciutat adreçades a
entitats, escoles i ciutadania en general.
3.3.1. Visites a centres de culte
Des de l’any 2008, l’OAR disposa d’una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de
secundària que té com a objectiu 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
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terme. Des del mes de gener fins al desembre de 2018, un total de 159 alumnes
de 5 escoles diferents van participar en aquesta activitat.
El microlloc Coneix les religions (amb material de consulta i divulgatiu per a les
escoles),
accessible
des
de
la
pàgina
web
de
l’OAR
(http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/visites-escolars),
ha
rebut al llarg del 2018 5.860 visites.
Escola/institut

Alumnat

IES Frederic Mompou (Barcelona)

12

IES Santa Eulàlia (l’Hospitalet de Llobregat)

14

IES Celrà (Celrà, Girona)

17

Escola Pia Balmes (Barcelona)

86

Escola Vedruna Àngels (Barcelona)

30

16

D’altra banda, alguns centres de culte van rebre la visita de grups d’estudiants
universitaris. En concret, durant el 2018, l’OAR va organitzar un total de 4 visites a
centres de culte de diferents comunitats religioses a petició de 2 entitats o grups,
amb un total de 48 persones participants.
Entitat

Participants

Universitat Autònoma de Barcelona - Grau de Sociologia

40

Universitat Autònoma de Barcelona - Màster Sociologia
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3.3.2. Commemoració de l’Any Panikkar en col·laboració amb el Consorci de
Biblioteques de Barcelona
L’OAR col·labora cada dos anys organitzant un cicle relacionat amb una temàtica
religiosa i/o espiritual amb Biblioteques de Barcelona. Tot i que el proper cicle
tindrà lloc el 2019, aquest 2018 (al llarg del mes d’abril), amb motiu de la
commemoració del naixement de Raimon Panikkar, s’ha volgut continuar
col·laborant-hi amb l’organització d’una conferència, una taula rodona i un taller de
diàleg interreligiós al voltant de la figura del filòsof. Aquesta ha estat la cinquena
col·laboració entre aquests dos serveis que volen acostar a la ciutadania la
diversitat religiosa present a la ciutat.
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DATA

LLOC

12/04/201
8

Biblioteca
Francesca
Bonnemaison

Conferència
“Llegir
Raimon
Panikkar”

Biblioteca
Nou Barris

Taula rodona
«Qui era
Raimon
Panikkar? El
repte d’una
identitat
complexa”

Biblioteca
Sant Gervasi Joan Maragall

Taller «Què és
el diàleg
interreligiós?
Experiències i
testimoniatge
de diferents
grups de
diàleg
interreligiós”

19/04/201
8

26/04/201
8

TÍTOL

PARTICIPANTS
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Ignasi Moreta, comissari de
l’Any Panikkar, professor de
literatura catalana a la UPF i
editor de Fragmenta
Montse Castellà,
vicepresidenta de la
Coordinadora Catalana
d’Entitats Budistes; Jaume
Angelats, delegat episcopal
per al diàleg interreligiós del
Bisbat de Girona i fundador
del grup Vivarium Gerisena;
Joan Carles Marset,
vicepresident d’Ateus de
Catalunya, i Bhakti Das,
president de la Divine Life
Society a Espanya.
Moderació: Francesc
Torradeflot, director de
l’Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós i
Interconviccional.
Lluís Cirera, membre del
Grup Inicial de l’Associació
UNESCO per al Diàleg
Interreligiós; Hend Bautista,
membre
del Grup Inicial de
l’Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós; Nelson
Araujo, membre del Grup de
Diàleg Interreligiós de
Vilanova i la Geltrú; M. Dolors
Oller Sala, membre del Grup
de Diàleg Interreligiós de
Gràcia, i Anna M. Constant,
membre del Grup de Diàleg
Interreligiós de Gràcia.
Dinamitzador: Quim Cervera,
sociòleg de la religió i
coordinador de grups de
diàleg interreligiós del
programa de diàleg entre
creences i conviccions a
Barcelona.

ASSISTENTS
50

40

30

3.3.3. Pàgina web de l’OAR
Des de mitjan 2017, l’OAR disposa d’una nova pàgina web:
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca. L’objectiu d’aquesta
pàgina web és donar a conèixer l’activitat de l’Ajuntament i, concretament, de l’OAR
en relació amb la diversitat religiosa, així com fer difusió d’aquesta realitat i
visibilitzar les entitats i les comunitats religioses de Barcelona i les seves activitats.
Les seccions principals de la web són les següents:
 Destacats: es donen a conèixer informacions que són rellevants per a les
comunitats i entitats religioses de Barcelona (com per exemple, el període de
presentació de subvencions), per a la ciutadania (activitats en què l’OAR
participa que són d’interès) o novetats i serveis que l’oficina ofereix i que val la
pena mencionar i destacar. Al llarg del 2018 s’han publicat 12 destacats.
 Notícies: s’informa sobre activitats, iniciatives i esdeveniments relacionats amb
la diversitat religiosa que tenen lloc a Barcelona, amb una atenció especial a
aquelles que organitzen o en què participen l’OAR o altres serveis municipals. Al
llarg del 2018 s’han publicat 72 notícies, xifra que suposa una mitjana de 6
notícies mensuals.
 Blog: ofereix articles i materials audiovisuals que permeten aprofundir en
aspectes concrets relacionats amb l’activitat de l’OAR i la diversitat religiosa a la
ciutat. Alguns dels articles s’encarreguen a les mateixes comunitats religioses
per conèixer la seva realitat de primera mà, i d’altres són projectes i materials
que fan referència a aquesta Barcelona tan ricament diversa. Aquest 2018
s’han publicat dues entrades al blog, totes dues relacionades amb la
commemoració del naixement de Raimon Panikkar (Any Panikkar), que
Barcelona ha viscut intensament i en què l’OAR ha col·laborat de manera
intensa amb diverses activitats i actes.
Durant el 2019 està prevista, i ja s’hi està treballant, una sèrie de vídeos que
tindran com a objectiu donar visibilitat a la diversitat religiosa de la ciutat;
paral·lelament, també s’està treballant amb alguns articles entorn dels grups de
diàleg interreligiós de Barcelona, amb la voluntat d’acostar a la ciutadania
aquest projecte tan positiu per a la ciutat.
 Directori d’entitats religioses i centres de culte: l’OAR manté i actualitza
permanentment les dades sobre entitats religioses i centres de culte
contingudes a la base de dades municipal ASIA. Les dades públiques
d’aquestes entitats es posen a l’abast de la ciutadania a través de la pàgina
web municipal, i també són accessibles a través del web de l’OAR. Al llarg del
2018 s’han fet 576 actualitzacions de la base de dades.
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 Centre de recursos: s’ofereixen documents i enllaços relacionats amb la
diversitat religiosa, el dret a la llibertat religiosa i altres aspectes vinculats a
l’activitat de l’OAR.
 Calendari interreligiós: mostra les principals festes religioses de les comunitats
presents a la ciutat.
 Agenda d’activitats de les entitats religioses: s’ofereix informació de les
activitats que organitzen les entitats religioses (celebracions, formació, etcètera)
que puguin ser d’interès per al públic en general. El 2018 es van publicar 134
notes d’agenda, xifra que suposa una mitjana de 11,2 mensuals.
 Visites escolars: s’informa sobre l’activitat i com sol·licitar-la. Inclou el microlloc
web Coneix les religions (vegeu més informació sobre les visites escolars a
l’apartat 3.3.1.).
Al llarg del 2018, el web de l’OAR ha rebut 15.818 visites.
3.3.4. Activitats de formació i difusió adreçades a públic en general
L’OAR col·labora i participa en iniciatives d’entitats i altres institucions adreçades a
la difusió i la sensibilització al voltant de la diversitat religiosa i la defensa dels drets
fonamentals. Durant el període d’aquesta memòria, l’OAR va organitzar i/o
participar en 10 activitats, en les quals van prendre part un total de 2.040
persones.
Data

Títol de la formació

Formació “La tasca
de l’OAR i la gestió
21/03/2018 de la diversitat
religiosa a
Barcelona”

09/05/2018

Sessió informativa
“Islam i ramadà”

Acte en
commemoració dels
29/05/2018
500 anys de la
reforma protestant

Organitzat
per

OAR

Servei de
Gestió de
Conflictes
Direcció de
Drets de
Ciutadania i
Diversitat
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Tipus de públic
Alumnat del Màster
Oficial - Política
Social, Treball i
Benestar de la
Facultat de Ciències
Polítiques i
Sociologia
(Universitat
Autònoma de
Barcelona)
Ciutadania en
general (veïns i
veïnes del districte
de Nou Barris)
Ciutadania en
general

Participants

15

15

105

31/05/2018

Jornades de gestió
de la cultura popular
“Les nostres
celebracions estan
canviant”. Taula
rodona “Minories
religioses: identitats,
acollida i pertinença”

Generalitat
de
Catalunya Departamen
t de Cultura

Estudiants
universitaris,
antropòlegs, gestors
culturals i
professionals que
treballen en l’àmbit
de la diversitat
social i cultural

60

Espai Avinyó

Ciutadania en
general

150

Alumnes assistents
al curs de
dinamització
comunitària

25

Alumnes assistents
al curs de
dinamització
comunitària

25

Alumnat d’ESO de
diferents escoles de
Barcelona

1600

“Místiques: música i
poesia”, en
12/07/2018

commemoració del
centenari del
naixement de
Raimon Panikkar
(Any Panikkar)

17/09/2018

Formació “Mapa de
la diversitat cultural,
religiosa i lingüística
de la ciutat de
Barcelona”

10/10/2018

Formació “La
diversitat religiosa en
societats obertes i
democràtiques
Barcelona”

Del 22 al
Participació en el Dia
25/10/2018 de la Diversitat

16/11/2018

Projecció de la
pel·lícula La tortuga
vermella i col·loqui
posterior (dins la XV
Mostra de Cinema
Espiritual de
Catalunya)

21/11/2018

Projecció de la
pel·lícula La tortuga
vermella i col·loqui
posterior (dins la XV
Mostra de Cinema
Espiritual de
Catalunya)

Programa
Barcelona
Interculturali
tat i
Barcelona
Activa
Programa
Barcelona
Interculturali
tat i
Barcelona
Activa
Departamen
t de
Promoció a
la Infància
Direcció
General
d’Afers
Religiosos
de la
Generalitat
de
Catalunya
Direcció
General
d’Afers
Religiosos
de la
Generalitat
de
Catalunya
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Ciutadania en
general

30

Ciutadania en
general
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3.3.5. Nit de les religions
La Nit de les religions és una iniciativa de l’Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós que es desenvolupa amb el suport de l’Àrea de Drets de Ciutadania i
Diversitat. La tercera edició d’aquesta jornada de portes obertes de les comunitats
religioses de Barcelona es va celebrar el dia 15 de setembre, amb la participació de
40 comunitats religioses de 15 tradicions religioses diferents, i l’assistència de
2.900
persones
a
les
diverses
activitats
programades
(http://audir.org/lanitdelesreligions/). Des de l’Ajuntament, a més de participar en
l’acte inaugural, diferents visites i activitats, es va dur a terme un alt suport
comunicatiu a l’activitat amb la realització de banderoles, comunicació per xarxes
socials diverses, etcètera.
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Línia d’acció 4:
Elaboració i difusió de guies per a la gestió de la diversitat religiosa
L’OAR ha elaborat dues guies amb l’objectiu de facilitar l’aplicació dels protocols per
a l’ús d’equipaments i de via pública per part de les entitats religioses. Les guies
van adreçades especialment a les entitats religioses, al personal municipal i als
gestors d’equipaments, que hi troben un recull pràctic i senzill dels aspectes
principals que cal tenir en compte a l’hora de gestionar peticions d’espai per a la
celebració d’activitats puntuals de caire religiós.
Les guies s’han publicat en format electrònic i són accessibles a través de la pàgina
web de l’OAR:
 Què cal saber per fer una activitat religiosa en un equipament públic?
 Què cal saber per fer una activitat religiosa al carrer?
 ¿Qué hay que saber para hacer una actividad religiosa en un equipamiento
público?
 ¿Qué hay que saber para hacer una actividad religiosa en la calle?
 What do I need to know to conduct a religious activitiy in a public facility?
 What do I need to know to hold a religious activitiy in the street?
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CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
La Carta de drets i deures de Barcelona, aprovada el 22 de novembre del 2010,
afirma que “Barcelona és una ciutat de convivència que es fonamenta en la
responsabilitat, la pluralitat, la diversitat, la tolerància i el respecte dels drets
humans, i la promoció de les condicions per a la realització lliure i plena de la
persona” (títol preliminar, article 1) . L’any 2018 s’han comptabilitzat a Barcelona
569 centres de culte pertanyents a 23 tradicions religioses. Sensibles a la realitat
actual de la ciutat, i en aquesta mateixa línia, s’executa la Mesura de govern sobre
el tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals
a l’àmbit públic. Tot i les limitacions en el seu desplegament, aquesta mesura ha
facilitat garantir l’exercici de la llibertat religiosa de tota la ciutadania en condicions
d’igualtat, ha permès la creació d’espais de coordinació per a celebracions
religioses de gran impacte a la ciutat, i consolida el Pla de formació en diversitat
religiosa destinat a professionals dels serveis municipals. Igualment, ha dotat
aquests professionals d’eines i recursos per gestionar millor les demandes de les
entitats per dur a terme les activitats de caràcter religiós puntual als equipaments
i/o a la via pública de Barcelona.
En els darrers dos anys de seguiment, s’han pogut constatar algunes dificultats i
reptes amb relació a la implementació de la mesura, així com la normalització total
de l’activitat de les entitats religioses als equipaments i/o a la via pública. Es poden
destacar les dificultats i reptes següents:
 Continuen existint resistències a la inclusió de l’expressió de la dimensió
religiosa a l’espai públic, fonamentades en una idea esbiaixada de la laïcitat,
que tendeix a excloure aquest tipus d’activitats de la via pública i els
equipaments. Algunes comunitats ens constaten l’existència d’un cert
prejudici envers la pràctica religiosa en equipaments i via pública.
 La falta d’equipaments amb característiques determinades, l’increment de
demandes de les entitats religioses i les característiques pròpies d’aquestes
en alguns territoris dificulten, sovint, el compliment del criteri de priorització
de les entitats del mateix territori on es troba l’equipament sol·licitat.
 La manca de recursos i habilitats per a la gestió d’algunes entitats sovint
dificulta l’accés als recursos municipals, especialment en el cas de les
convocatòries de subvencions.
D’altra banda, s’ha dut a terme una difusió extensa de la mesura amb la voluntat
de fer-la arribar a tots els àmbits municipals interessats com gestors
d’equipaments, entitats religioses, la taula de coresponsabilitat de directors de
serveis a les persones, districtes de la ciutat, entre d’altres. El protocol per a l’ús
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d’equipaments de titularitat municipal i via pública per part d’entitats religioses ha
dotat de criteris clars i uniformes que han facilitat la gestió de les demandes
d’espais. La contractació d’una persona tècnica a l’OAR aquest 2018 ha permès
intensificar la tasca d’assessorament i acompanyament a les entitats religioses i als
treballadors i treballadores municipals dels deu districtes de Barcelona. Convé
destacar que el nombre de respostes desfavorables per a les demandes d’espais
per a activitats i celebracions puntuals ha decrescut. En els darrers dos anys de
seguiment s’ha pogut constatar que el nombre de respostes desfavorables per a la
realització d’activitats a equipaments i via pública ha passat del 21% al 12%.
Aquesta dada és molt significativa per entendre i valorar els efectes de la mesura
de govern sobre el tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització
d’activitats puntuals a l’àmbit públic. Així doncs, aquestes mesures i accions han
facilitat des del marc de la neutralitat de l’administració/poder públic, garantir totes
les opcions de consciència, siguin religioses o no, conviure en condicions d’igualtat.
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