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R) Pluralisme Religiós i Conviccional 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant 
entre els àmbits temàtics de I11 Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i 
Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme religiós i Conviccional i X11 Promoció de la 
perspectiva intercultural.  
No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que es obligatori que el 
projecte es desenvolupi a Barcelona. 
Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.  
En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells 
per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 

Ra) Contribució al coneixement de la diversitat religiosa i del fet religiós ___  (àmbit 
ciutat) 

Iniciatives que facilitin el coneixement de la diversitat religiosa a la ciutat i que promoguin el diàleg 
interreligiós i interconviccional i el respecte a la llibertat religiosa, així com els elements fonamentals de les 
tradicions religioses. 

Requisits: 
 Accions que promoguin el coneixement, la reflexió i el diàleg, tant des de les confessions religioses, 

com en l'àmbit interreligiós i de les relacions entre societat i religió, incloent les conviccions no 
religioses. 

Criteris de Valoració: 
 Que promoguin el coneixement i que visibilitzin la diversitat religiosa present a la ciutat i el 

treball en defensa del dret a la llibertat religiosa ....................................................... 1,5 punts 
 Que combatin els rumors, estereotips i actituds discriminatòries respecte a diferents 

col·lectius relacionats amb les pràctiques o les creences religioses ........................ 1,5 punts 
 Que incorporin elements d’obertura a la ciutadania en general ................................ 1,5 punts 
 Que afavoreixin el coneixement mutu i la cooperació entre comunitats religioses i el teixit 

social del barri, districte o ciutat ................................................................................ 1,5 punts 

Rb) Celebració de festes i actes religiosos i interreligiosos ________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives adreçades a la normalització de la pràctica religiosa de les diverses comunitats i a la 
col·laboració entre comunitats religioses. 
 

 
 

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
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Requisits: 
 Actes i festes religioses de les diverses confessions o celebracions interreligioses que es celebrin amb 

caràcter anual o de forma extraordinària. 

Criteris de Valoració: 
 Que normalitzin la presència i la participació de les comunitats religioses minoritàries a l’espai 

públic ........................................................................................................................ 1,5 punts 
 Que incorporin elements d’obertura a la ciutadania en general ................................ 1,5 punts 
 Que afavoreixin el coneixement mutu i la cooperació entre comunitats religioses i el teixit 

social del barri, districte o ciutat ................................................................................ 1,5 punts 
 Que l’activitat requereixi d’un espai diferent al lloc habitual de trobada de l’entitat .. 1,5 punts 

 


