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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – X / DISTRICTE 

X) Promoció de la perspectiva intercultural 

En l’àmbit DISTRICTES , no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant 
entre els àmbits temàtics de Ic Democràcia activa i Participació ciutadana, Jc Acció Comunitària i 
Associacionisme, , Wa i Wb Drets de ciutadania i Xc Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la 
diversitat. 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal del districte. Sí que es obligatori que el 
projecte es desenvolupi al districte presentat. 

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. 

Caldrà que els projectes incorporin la perspectiva intercultural, a través de la promoció de la interacció 
positiva, el coneixement mutu i el reconeixement de la diversitat, sobre la base de l’equitat i la lluita per la 
igualtat efectiva de drets i oportunitats, i contra la discriminació.  

Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural __________ (àmbit districte) 

Accions i projectes que promoguin la perspectiva intercultural, ja sigui a través de la transversalització en 
diferents àmbits d’actuació , la lluita contra els rumors i prejudicis, contra els estereotips i la discriminació,  
i que promoguin la diversitat lingüística , la creació d’espais comuns d’interès entre persones d’orígens i 
contextos culturals diversos  que generin sentit de pertinença al barri, a la ciutat i vincles amb l’entorn 
immediat. Les accions  en tant  que des de la perspectiva intercultural, hauran de fomentar la relació entre 
persones diverses en un mateix pla d’equitat i respectant la diversitat. 

Requisits: 

 Promoure la transversalització de la perspectiva intercultural en diferents àmbits d’actuació: salut, 
gènere, educació, participació, etc. . i generar noves metodologies  sense caure en l’assimilacionisme, 
dins la seva acció i/o projecte. 

 Combatre els rumors, els estereotips i les actituds discriminatòries i/o racistes. 
 Divulgar i sensibilitzar respecte la realitat  de la població de contextos d’origen culturals diversos 

presents a la ciutat, promovent la recuperació de la memòria històrica.   
 Promoure la diversitat lingüística: prioritzant el foment i l’aprenentatge de les llengües minoritzades 

parlades a la ciutat. 
 
 
 
 
 
 

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 

 Que incorporin mesures i estratègies per fomentar la interacció positiva, de forma transversal 
entesa com l’establiment de relacions actives i de col·laboració entre persones o grups que 
habitualment no tenen relació, treballant sobre interessos comuns ....................... 0,75 punts 

 Que incorporin mesures i estratègies per assegurar l’equitat i la igualtat de drets i oportunitats 
i la no discriminació de les persones de contexts culturals diversos ...................... 0,75 punts 

 Que incorporin mecanismes o estratègies que fomentin la participació activa dels veïns i 
veïnes de contexts culturals diversos: entesa com la participació en les tasques de disseny i 
organització del projecte i en els diferents espais de presa de decisions ................. 0,75 punt 

 Que fomentin el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural dins el projecte i al seu 
entorn sense caure en assimilacionisme ................................................................ 0,75 punts 

 Que incorporin mecanismes i estratègies per fomentar el sentiment de pertinença: entès com 
la creació de xarxes i vincles amb l’entorn (comunitat, entitat, escola, barri, ciutat, etc.) ... 0,5 
punts 

 Que siguin projectes impulsats per grups de dones i / o de joves de contextos culturals 
diversos ..................................................................................................................... 0,5 punts 


