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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – W / CIUTAT 

W) Drets de ciutadania 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els 
àmbits temàtics de D-Salut i Cures, E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-
Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U-Atenció persones sense llar i Dret a una 
alimentació adequada,  V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania.   
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Wa11; sí que podria presentar-
lo a dues d’aquestes modalitats. 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el 
projecte es desenvolupi a Barcelona. 

Wa) Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de 
ciutadania _________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives adreçades a promoure el coneixement i la defensa dels drets humans per evitar situacions de 
vulneració dels drets mitjançant la participació ciutadana, així com la promoció dels drets i deures de la 
ciutadania. 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes o objectius que s’esmenten a 
continuació: 
 Foment d’espais de debat i reflexió que afavoreixin l’anàlisi, el debat i la recerca de solucions cap a 

l’accés real i efectiu i en condicions d’igualtat, a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat 
per a tothom. 

 Accions o iniciatives que permetin avançar cap a la plena ciutadania de totes les persones residents a 
la ciutat, independentment de la seva situació administrativa (persones estrangeres, persones en 
situació irregular ...). 

 Accions o iniciatives de defensa dels drets civils i les llibertats públiques en l’ús de l’espai públic, com 
són els drets de manifestació, d’associació, la llibertat d’expressió i altres drets instrumentals que, 
generalment, s’exerceixen a l’espai públic. 

 Foment de l’extensió i la protecció efectiva de les realitats socials dels drets humans que emergeixen 
com a conseqüència de les transformacions socials, polítiques i econòmiques (justícia climàtica, 
bioètica, disminució de l’escletxa digital, protecció de dades, lluita contra la violència institucional i la 
impunitat....). 

 
 
 

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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Criteris de Valoració: 

 Promoció, foment i defensa dels drets humans. Adequació a la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania. Ús 
d’estàndards internacionals de drets humans .......................................................... 1,5 punts 

 Adequació i innovació del projecte, amb esperit de transformació social i d’impacte pel que 
fa a l’accés als drets i a la prevenció de la vulneració dels drets .............................. 1,5 punts 

 Projectes que fomentin el treball comunitari i en xarxa amb les entitats, grups informals, 
comerços, serveis i equipaments dels barris ............................................................ 1,5 punts 

 Contribueixen a aterrar els drets humans a la ciutadania, facilitant la participació de persones 
a qui se'ls ha vulnerat els seus drets ........................................................................ 1,5 punts 

 

Wb) Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi  ____________(àmbit ciutat) 

Iniciatives que potenciïn la convivència i la cohesió social basada en el respecte mutu, les responsabilitats 
compartides, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça, edat, ètnia o origen, 
pensament i consciència. L’eradicació i la prevenció dels discursos d’odi, entesos com a la manifestació 
d’actituds intolerants, racistes o xenòfobes, ha de ser una de les bases de la construcció d’aquesta 
convivència i cohesió social. 

Requisits: 

 Promoció d’actuacions que avancin cap a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com la no-
discriminació de les persones. 

 Lluita contra qualsevol forma de discriminació, de discursos d’odi i dels extremismes violents: el 
racisme, la xenofòbia, l’aporofòbia, l’LGTBI-fòbia, per raó de gènere, d’edat, de salut, d’ideologia, de 
llengua, de religió i de discapacitat. 

 Promoció de l’ús responsable de les noves tecnologies i la lluita contra la discriminació a internet, en 
particular accions adreçades al públic juvenil. 

Criteris de Valoració: 

 Implicació i participació, apoderament i visibilització dels col·lectius susceptibles de la 
discriminació ............................................................................................................. 1,5 punts 

 Promoció del treball en xarxa entre entitats, en el disseny i la implementació del projecte i ús 
de noves tecnologies ................................................................................................ 1,5 punts 

 Projectes que abordin les discriminacions des d’una perspectiva interseccional ..... 1,5 punts 
 Que sigui un projecte innovador o es basi en experiències i metodologies innovadores. 

Projectes que facin anàlisis de l'avaluació d'impacte del projecte (indicadors) ........ 1,5 punts 

Wc) Els drets humans dins l’àmbit educatiu: promoció i defensa dels drets de 
ciutadania i lluita contra les discriminacions en l’àmbit de la formació I l’educació 
pel curs escolar 2022-2023 ___________________________________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives adreçades a alumnat, docents i comunitat educativa en general orientades al coneixement i 
defensa dels drets humans i identificació de les situacions de vulneració dels mateixos. Iniciatives que 
potenciïn la convivència i  cohesió social basada en el respecte mutu, les responsabilitats compartides, la 
igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la prevenció i l’eradicació dels discursos d’odi. 
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Requisits: 
La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes o objectius que s’esmenten a 
continuació: 
 Foment d’espais de debat i reflexió dins l’àmbit educatiu que afavoreixin l’anàlisi, el debat i la recerca 

de solucions cap a l’accés real i efectiu i, en condicions d’igualtat, a tots els drets humans reconeguts i 
garantits a la ciutat per a tothom. 

 Lluita contra qualsevol forma de discriminació i de discurs d’odi i dels extremismes violents: el racisme, 
la xenofòbia, l’aporofòbia, l’LGTBI-fòbia, per raó de gènere, d’edat, de salut, d’ideologia, de llengua, de 
religió i de discapacitat des d’una perspectiva interseccional. 

 Projectes orientats a incorporar al currículum escolar temes relacionats amb la difusió i defensa dels 
drets humans. 

Criteris de Valoració: 
 Posada en marxa d’accions educatives i formatives adreçades al coneixement i la 

conscienciació dels drets de ciutadania per a tothom............................................... 1,5 punts 
 Implicació de l’alumnat en la defensa i difusió dels drets fent-lo protagonista de l’acció 

formativa. .................................................................................................................. 1,5 punts 
 Utilització de la metodologia APS en l’execució del projecte. ........................................ 1 punt 
 Grau d'innovació del projecte, ús de les noves tecnologies en la seva implementació, 

generació d'indicadors. .................................................................................................. 1 punt 
 Document signat pel centre o centres educatius on es duran a terme les accions educatives 

i formatives durat el curs escolar de l'any de la convocatòria de la subvenció. ............. 1 punt 

Wd) Projectes de suport ciutadà per a l'accés a drets i a la plena ciutadania de les 
persones refugiades, migrades o sol·licitants de protecció internacional: promoció 
de la mentoria i l’acollida en llars de la ciutadania _________________(àmbit ciutat) 

Accions d’acollida habitacional i acompanyament, a les persones refugiades, migrades o sol·licitants de 
protecció internacional, residents a la ciutat de Barcelona, en situació de vulnerabilitat i/o sense xarxa 
social.  
Les despeses del funcionament ordinari o intern de l'entitat o col·lectiu podran justificar part del projecte 
fins un màxim d'un 10%. 
 

Requisits: 
 Projectes d’atenció integral i cobertura de necessitats bàsiques amb l’objectiu d’acompanyar fins a una 

situació d’autonomia o de  semiautonomia. 
 Projectes que inclouen com  a part del procés l’acollida en llars de la ciutadania. 
 Projectes que inclouen també l’acompanyament amb voluntariat o mentoria per facilitar la inclusió de 

les persones a la xarxa comunitària. 

Criteris de Valoració: 
 Que promoguin l’acollida en llars de famílies i/o ciutadania i el voluntariat i/o altres tipus 

acompanyaments de la ciutadania en projectes de suport a les persones migrades, 
refugiades ó sol·licitants d’asil ..................................................................................... 2 punts 

 Que ofereixin formació, atenció i acompanyament a les persones mentores i acollidores .... 1 
punt 

 Que garanteixin l’accés a l’autonomia o la semiautonomia de les persones acollides 2 punts 
 Que ofereixin mecanismes d’atenció habitacional, orientació i acompanyament individualitzats, tot 

atenent la heterogeneïtat del col·lectiu i les parts implicades ..................................................... 1 punt 


