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J) Acció Comunitària i Associacionisme 

Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis, universitats, 
col·legis professionals, associacions de professionals, fundacions o cooperatives (siguin o no sense afany 
de lucre). 

Les entitats sense afany de lucre han de tenir la seu social al districte on es realitzarà el projecte. 

Les entitats desenvoluparan l’acció comunitària a partir d’iniciatives encaminades a: 
- L’enfortiment (apoderament) de la comunitat. 
- La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats). 
- La inclusió/cohesió social. 

En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el 
centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 

Ja) Promoure la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença al barri _  
(àmbit districte) 

Les intervencions hauran de tenir una finalitat més enllà que la de tipus purament assistencial. 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 

 Impuls d’estratègies d’informació i sensibilització de la societat per tal d’afavorir la cohesió social de la 
comunitat. 

 Potenciació de la participació activa de les persones de manera individual i dels diversos grups de 
població de la comunitat en els diferents àmbits de la vida del territori. 

 Potenciar el teixit social i l’associatiu com a element de promoció social i comunitària. 

Criteris de Valoració: 
 Explicita la qualitat metodològica del projecte ............................................................... 1 punt 
 Explicita la introducció d’eines d’avaluació per analitzar el procés i l’impacte de la intervenció 

comunitària .................................................................................................................... 1 punt 
 Explicita la incorporació d’estratègies de promoció de la participació activa de col•lectius amb 

especial vulnerabilitat, en els projectes comunitaris ...................................................... 1 punt 
 Explicita la implicació d’entitats, serveis, equipaments i agents socioeconòmics del barri .... 1 

punt 
 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019

