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INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

 

1. NOM DE LA TROBADA: 

 

SESSIÓ DE DEBAT DE PLURALISME RELIGIÓS 

 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA: 

Dimecres 27 d’octubre de 2020, de 17:30 a 19:30h online via Zoom 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:   

El total de persones participants al taller ha estat de: 21 

 

4. ORDRE DEL DIA 

 

(5’)   Presentació institucional i contextualització. Ajuntament de Barcelona. 

 

(15’) Presentació dels resultats provisionals de la diagnosi del nou Pla Intercultural de 

Barcelona.  

 

(5’)   Distribució de les persones participants en grups  

 

→ S’assignarà a cada una de les persones participants a una sala virtual perquè 

puguin adreçar-se amb l’enllaç que se’ls facilitarà en el mateix moment. 

 

→ Com participarem a la sessió?   

 

 (80’) Treball grupal: 

 

→ (20’) Aportacions a la diagnosi presentada: 

 

→ (60’) Identificar i valorar línies d’actuació per incorporar al nou Pla Intercultural 

de Barcelona  

 

(15’)Plenari. Presentació de les propostes aportades per cada un dels grups  

 

(2’)Cloenda.  
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5. PRESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL NOU PLA BARCELONA 

INTERCULTURALITAT 

 

La Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, concretament des del Departament 

d'Interculturalitat i Pluralisme religiós de l’Ajuntament de Barcelona promou un procés de 

participació per elaborar el nou Pla Barcelona Interculturalitat el qual es remunta al 2010 en què 

es va definir un marc estratègic sobre com incorporar els principis interculturals en el conjunt 

de les polítiques municipals. 

 

La mirada estratègica del Pla 2010 s’ha mostrat exitosa i el propi Consell d’Europa ha assumit els 

principis que es van definir com el pilar de l’enfocament intercultural i com una referència per 

ciutats de diversos països, no només europeus. Tanmateix, el context de ciutat i de societat no 

és el mateix i les accions proposades, la dimensió operativa del Pla, tampoc ho pot ser. 

L’enfocament intercultural parteix d’una aposta clara per tres principis:  

▪ L’Equitat i NO discriminació  per aconseguir una igualtat real de drets, deures i 

oportunitats. 

▪ El reconeixement de la diversitat en un sentit ampli com una realitat estructural i que 

comporta oportunitats i complexitats que cal abordar de manera proactiva.  

▪ La importància de promoure la interacció positiva i el diàleg intercultural des de la 

igualtat, i poder generar vincles i sentits de pertinença compartits.  

Les polítiques interculturals van destinades al conjunt de la ciutadania, i en aquest procés 

d’elaboració del nou Pla és fonamental, per tant, la implicació del conjunt d’àrees municipals i 

dels districtes, de la xarxa associativa i de la ciutadania en general. En un context de major 

complexitat i diversitat sòcio-cultural, generar un entorn que promogui l’equitat i la No 

discriminació, el reconeixement de la diversitat, la cohesió i que al mateix temps aprofiti les 

oportunitats que es deriven de la diversitat a tots el nivells, és una responsabilitat compartida. 

 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes sorgides de la 

sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

S’ha desenvolupat una sessió de treball en el marc del Consell Municipal de Benestar Social, 

Consell Assessor de la Gent Gran i Consell del Poble Gitano. 

 

Estructura de la sessió 

 

• 17:30: Validació inscripcions 

 

https://www.decidim.barcelona/
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• 17:35:  Presentació institucional i contextualització. Ajuntament de Barcelona. 

 

• 17:40 Presentació dels resultats provisionals de la diagnosi del nou Pla Intercultural de 

Barcelona. EDAS_ppt 

 

• 17:45 Distribució de les persones participants en 2 grups (EDAS) 

 

• 17:55 Treball grupal per debatre els continguts de la diagnosi i de propostes de línies 

d’actuació: 

 

→ 17:55 Roda de presentacions i aportacions a la diagnosi presentada 

 

→ 18:15 Identificació i valoració de línies d’actuació per incorporar al nou Pla 

Intercultural de Barcelona  

 

• 19:15 Plenari. Presentació de les propostes aportades per cada un dels grups (EDAS) 

 

• 19:30 Cloenda. EDAS 

 

 

Part deliberativa de la sessió: Plantejament del debat i dinàmica seguida 

La sessió s’ha dividit en dos moments: 

 

Un primer moment de validació de la diagnosi i la identificació dels principals reptes i prioritats 

de la interculturalitat, en relació a: 

→ A àmbits específics com l’educació, l’economia i el treball, la cultura, l’urbanisme-

espai públic i l’habitatge... 

→ A la  igualtat real de drets i d’oportunitats socials de totes les persones 

→ A l’evolució de la convivència a la ciutat en els darrers anys 

Un segon moment on s’han plantejat les següents qüestions a debatre: 

- En quina mesura les actuacions municipals s’han encaminat a: 

• El reconeixement de la diversitat socio-cultural 

• La interacció i el diàleg intercultural 

• La igualtat de drets i oportunitats 

 

→ Quines actuacions caldria impulsar per avançar cap a una igualtat real de drets, 

deures i oportunitats socials i la No discriminació?  

→ Quines actuacions serien necessàries per reforçar el reconeixement i posar en valor 

la diversitat? 

→ Quines actuacions facilitarien la interacció i el diàleg intercultural entre persones 

de diferents perfils i orígens? 

→ Quins factors afavoreixen i dificulten cada un d’aquests principis? 
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Posada en comú i tancament de la sessió 

Un cop finalitzat el debat als grups, les persones participants s’han reunit en plenari, en el qual 

les referents tècniques d’EDAS han fet un resum dels principals aspectes treballats a cada grup, 

donant per tancada la sessió a la finalització d’aquest. 

 

 

7. PROPOSTES REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

GRUP 1:  

 

El debat al grup ha permès recollir reflexions i propostes d’actuació relacionades amb els 

següents aspectes: 

 

Sobre la situació actual i els reptes de les polítiques municipals d’interculturalitat de 

l’Ajuntament de Barcelona: 

 

- Es valora que la dada que s’exposa amb relació al jovent d’orígens diversos que fa el 

batxillerat és massa baixa  i es posava en dubte si s’havia registrat també els i les joves 

que estan en escoles privades.  

 

- Es constata l’avenç en la diversitat i el diàleg i es valoren molt positivament el 

funcionament de les portes obertes, les visites guiades i els grups de diàleg interreligiós. 

El repte és com pot convertir-se Barcelona en ciutat acollidora mantenint les diferències 

enriquidores i les pràctiques religioses. 

 

- La comunitat budista s’ha trobat amb discriminacions des de diferents equipaments 

públics, com les biblioteques, a l’hora de voler programar conferències. Són objecte 

d’estereotips  i se les associa amb sectes. Aquesta situació les obliga a haver d’anar 

ensenyant la llei que preserva els seus drets. Es manifesta que des d’alguns d’aquests 

equipaments se les relaciona amb religió i que és per això se’ls hi neguen els espais. 

Aquesta discriminació és subliminal i no explícita però, suposa que tinguin dificultats per 

disposar d’espais en equipaments públics.  

 

- Es posa en relleu que l’Ajuntament de Barcelona deixa d’assistir a actes que estan molt 

vinculats a la realitat i la tradició de la ciutat de Barcelona. Així, se celebren algunes 

festivitats religioses, i altres vinculades al calendari més tradicional de la ciutat, no. Per 

tant, existeix certa ambivalència. Es manifesta que si l’Ajuntament representa al conjunt 

de la ciutadania, hauria de participar també d’aquestes celebracions. Es posen alguns 

exemples concrets, com la presencia per Cap d’Any Xinès però l’absència de l’alcaldessa 

a la missa de la Mercè o al vot del poble per la Immaculada, que també són celebracions 

de marcat caràcter cultural. Es reconeix positivament la implicació de l’Ajuntament per la 

celebració de Corpus d’enguany, tot i que finalment no es va poder dur a terme. 

 

- És molt difícil accedir a dialogar amb Alcaldia. En canvi, l’accés a altres òrgans de 

l’Ajuntament, com l’OAR i el Comissionat, està més normalitzat.  
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- Es percep la tendència laïcista de la societat actual com una resposta al nacional 

catolicisme del passat recent del país 

 

Sobre la situació actual i els reptes de la interculturalitat a la ciutat: 

 

- Una de les persones participants posa de manifest com ella, que viu al centre de 

Barcelona, al Raval i el Gòtic, que és on més diversitat hi ha, les converses i debats sobre 

creences religioses és inexistent entre persones conegudes, i en canvi, sí que observa 

ateisme.  

 

- Es manifesta com sovint, s’utilitza el terme de secta per denominar algunes pràctiques 

religioses, com el budisme, i aquesta és una etiqueta negativa que discrimina i genera una 

imatge negativa del grup. Es reflexiona com sovint part de la societat utilitza vocabulari 

despectiu respecte a les religions i com això genera discriminacions 

 

- La crisi sanitària per la pandèmia COVID ha provocat una major obertura de la comunitat 

generant xarxes de suport i solidaritat. 

 

- Un dels reptes importants al que s’enfronten especialment les comunitats religioses és el 

de la llengua. Així, per les persones estrangeres que arriben i volen formar part de les 

comunitats religioses, la llengua suposa una dificultat i una barrera. També, ho són les 

diferències en aspectes de la realitat quotidiana com poden ser els  horaris.  

 

- El diàleg religiós està ajudant molt en com integrar la diversitat en les pràctiques de les 

comunitats religioses, davant la gran diversitat dels integrants que formen part del grup. 

Aquest repte existeix, inclús, dins de les pròpies tradicions i comunitats religioses.  

 

- Des del grup budista es manifesta que internament no hi ha gaire diversitat cultural, sinó 

que estan integrats, en la seva majoria, per persones de cultura occidental. La diversitat 

resideix en què hi ha algunes persones d’origen asiàtic. També formen part d’un grup de 

diàleg interreligiós i aquest grup pot ser un instrument per reconèixer la diversitat 

religiosa, basada en el coneixement mutu. Un altre objectiu del grup és donar-se a 

conèixer al barri de Gràcia. Aquest coneixement permet el coneixement mutu i superar 

els estereotips. 

 

- La percepció és que la religió no és d’interès social i les comunitats haurien de trobar la 

manera d’arribar i sensibilitzar sobre el fet religiós. 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Major suport del Districte de Gràcia a les 
activitats per donar a conèixer la diversitat 
religiosa. 

Tenir el suport del Districte de Gràcia perquè les activitats 
que es fan al barri, per donar a conèixer la diversitat 
religiosa, tinguin més ressò social i arribin a més veïns i 
veïnes com a eina per superar els estereotips 

Generar mecanismes per potenciar allò que les 
religions i la societat tenen en comú 

Generar mecanismes per potenciar allò que les religions i 
la societat tenen en comú 
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Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Realitzar visites i itineraris guiats als centres 
religiosos de la ciutat com una activitat cultural 

L’Ajuntament podria organitzar itineraris de visites 
guiades als centres religiosos com una activitat cultural, en 
la línia al que es fa en altres ciutats, com Terrassa. En la 
visita s’explica la dinàmica i activitats dels centres visitats 
com un mecanisme de coneixement de l’altre i per trencar 
barreres.   

Que l’ajuntament participi més activament en 

els grups de diàleg religiós 

Es demana més implicació de l’Ajuntament en les activitats 

del grup de diàleg religiós.  

Fomentar la religió com a part de la cultura 

Desenvolupar activitats que fomentin la religió com un 
component cultural més. En aquest sentit, seria com 
equiparar una conferència de literatura a una sobre una 
pràctica religiosa. 

Compromís i reconeixement amb els grups 
religiosos de la ciutat. 

Compromís i reconeixement amb els grups religiosos de la 
ciutat. 

Facilitar l’accés a Alcaldia i incrementar la seva 
presència en les celebracions religioses 

Facilitar l’accés a Alcaldia i incrementar la seva presència 
en les celebracions religioses més significatives de la 
ciutat. 

 

Total de propostes realitzades 7 

 

 

GRUP 2: 

El debat al grup ha permès recollir reflexions i propostes d’actuació relacionades amb els 

següents aspectes: 

 

Sobre el nou Pla d’Interculturalitat i el document de diagnosi: 

 

- Es valora positivament la bona tasca de l’ajuntament de Barcelona per haver liderat el 

Pla d’Interculturalitat vigent i també es posa en valor l’actualització del Pla de manera 

participada. 

 

- El nou Pla d’Interculturalitat ha d’eixamplar en el diàleg interconfessional als moviments 

i comunitats aconfessionals per poder enriquir la mirada i el mateix diàleg.  

 

- El nou Pla d’interculturalitat ha de fer permeable el diàleg interreligiós en diferents 

àmbits de la societat, com per exemple en els àmbits: sanitari, escolar, empresarial, 

sector públic i en els mitjans de comunicació. El repte que es planteja és una 

generalització i sense complexos de la gestió de la diversitat religiosa i aconfessional de 

la ciutat. 

 

- El nou Pla d’Interculturalitat d’anar més enllà, fomentant que la societat passi del model 

multicultural que hi ha actualment, a un model intercultural real. 

 

- Davant el desprestigi del fet religiós es planteja un nou repte pel Pla d’Interculturalitat, 

establir un nou horitzó entre les persones religioses i no religioses per construir una 

societat més justa i més igualitària.  
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Sobre la situació actual de les polítiques municipals i el diàleg interreligiós a la ciutat: 

 

- Els grups de diàleg interreligiós promoguts per l’Ajuntament de Barcelona com a bona 

experiència participativa, d’apropament i de coneixença mútua entre les diferents 

religions i confessions de la ciutat. Es destaca el bon ambient i l’actitud constructiva que 

s’ha generat en el grups de diàleg interreligiós. 

- Es valora positivament la tasca dels darrers anys de l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) de 

l’Ajuntament per la seva tasca de mediació entre les comunitats religioses i les diferents 

àrees municipals i la seva tasca formativa i de sensibilització tant interna a la institució 

com amb el món associatiu i escolar. 

 

- “La nit de les religions” com a bona pràctica municipal i de les comunitats religioses, ja 

que fa visible la interrelació religiosa i l’obertura de les diferents comunitats cap a la 

ciutadania. 

- Poc interès de la gent jove de la ciutat per les religions, el seu culte i el diàleg 

interreligiós. 

 

- La diversitat de persones de diferents orígens i cultures que hi ha a la ciutat té poca 

representativitat en les institucions públiques i l’Ajuntament de Barcelona n’és un clar 

exemple.  

- Actualment, a Barcelona hi ha una coexistència de la diversitat religiosa i poca 

interrelació entre comunitats més enllà dels grups de diàleg, fet que provoca un 

tancament dels diferents cultes amb la seva pròpia comunitat. Manquen espais de 

convivència i de projectes compartits entre les diferents religions que tenim a la ciutat.  

 

- Diversitat cultural dins de les mateixes religions o cultes que hi ha a la ciutat. Es posa 

l’exemple de l’església adventista on s’han anat creant diferents comunitats o temples 

de culte segons la llengua de parla de diferents orígens geogràfics del món. Tot i que 

s’ha donat la llibertat i s’ha acceptat la diversitat cultural de les seves comunitats, s’ha 

creat un òrgan de coordinació entre les diferents persones referents de cada comunitat. 

També es posa l’exemple de la comunitat Brahma Kumaris que està coordinada per 

persones nascudes a Espanya i troben a faltar la participació de la comunitat hindú de 

la ciutat, tot i ser un moviment molt practicat a l’Índia. 

 

- Desprestigi del fet religiós entre la ciutadania. 

 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Diàleg interreligiós i ciutadania 
Projecte per eixamplar al diàleg interreligiós a la ciutadania no 

organitzada i altres entitats o moviments aconfessionals. 

Diàleg interreligiós, democràcia i drets 

humans 

Incorporar en el diàleg interreligiós la defensa de la democràcia, els 

drets Humans i la cultura de la pau per fer visible el compromís de 
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Títol de la proposta Descripció de la proposta 

les comunitats religioses amb la no discriminació de les persones i 

per trencar amb els prejudicis i els estereotips que te la societat amb 

certes religions. 

Escoles i diversitat religiosa 

Projecte per fer visible i aprofundir la diversitat religiosa que hi ha a 

les escoles. L’escola ha de ser un element integrador i de 

normalització de la diversitat religiosa que hi ha a la ciutat. S’ha 

d’aprofundir més en el treball a les escoles, ja que la feina que s’està 

fent actualment tracta de manera superficial la diversitat religiosa. 

Participació virtual, noves tecnologies i 

diversitat religiosa 

Es proposa la celebració de cerimònies compartides entre diferents 

religions a través de plataformes de comunicació virtuals. Es posa 

l’exemple de la bona acollida que han tingut aquestes iniciatives via 

la plataforma Zoom que s’han fet a Anglaterra. També es proposa 

que s’incorpori la participació virtual en els grups i espais de diàleg 

interreligiós promoguts per l’Ajuntament. 

Transformació social i treball 

comunitari amb les comunitats 

religioses 

Projecte per integrar a les comunitats religioses als projectes socials 

de la ciutat i a les dinàmiques de treball comunitari dels barris. Es 

proposa que l’Ajuntament generi sinèrgies de col·laboració  entre les 

iniciatives social i comunitàries dels barris de la ciutat amb les 

comunitats religioses. Un element que tenen en comú les diferents 

religions és la vocació de servei i la preocupació pels altres. 

 

Total de propostes realitzades 5 

 

 


