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Racisme i xenofòbia són fenòmens 
extremadament complexes, multidi-
mensionals, directament vinculats a 
les desigualtats socials i a la vegada 
generadors i legitimadors d’aques-
tes amb el foment de l’exclusió so-
cial. 
El racisme ocupa espais diversos a 
la nostra societat a partir de la dis-
criminació des dels poders  públics i 
els marcs legals i des de una vessant 
més social a partir de les discrimina-
cions en la vida quotidiana. Aques-
tes dues vessants, el racisme  insti-
tucional i el social són directament 
proporcionals.

El racisme no és un ens abstracte 
sinó un problema social que afecta a 
moltes persones en la seva vida quo-
tidiana. Així moltes persones veuen 
els seus drets vulnerats o pateixen 
discriminacions, veient agredida la 
seva dignitat, pel seu origen, color 
de pell, ètnia, cultura, religió, etc. 
I aquestes situacions es repeteixen 
en diferents espais que freqüentem 
constantment com per exemple, 
al lloc de feina, a l’escala de veïns, 
a l’escola als espais d’oci i a molts 
d’altres. Aquestes manifestacions de 
racisme són el que entenem com a 
racisme social, que atempta contra 
la convivència i hipoteca el futur col-
lectiu de tota la societat. 

El Servei d’Atenció i Denúncia per 
a víctimes de racisme i xenofòbia 
(SAiD) treballa diàriament per donar  
resposta als casos de racisme i/o 
xenofòbia, agressions i discrimi-

nacions, que pateixen, com dèiem, 
moltes persones en la seva vida quo-
tidiana.. 
Enguany observem amb molta 
preocupació com augmenten les 
denúncies de la tipologia de Cossos 
de seguretat pública, que suposen 
un 34.56% del total de les denúncies 
que rebem; casos en la seva majoria 
d’agressió i també de discrimina-
ció amb motivació racista per part 
d’agents dels cossos de seguretat 
pública.
En segon lloc, les següents tipologi-
es de les que rebem més denúncies 
són casos d’agressions i discrimi-
nacions entre particulars, que su-
posen un 24.8% del total; i casos de 
discriminació en l’accés a Serveis no 
bàsics que suposen un 14.29% del 
total de casos. Això, que no deixa 
de ser una petita mostra, junt amb 
les situacions que sabem que es vi-
uen en molts barris i municipis de 
Catalunya davant de per exemple, 
la ubicació d’oratoris, l’arribada de 
veïnat d’origen immigrat, i junt amb 
els resultats de diferents baròmetres 
d’opinió que mostren la consolida-
ció i l’evolució dels tòpics negatius 
vers les persones immigrades, són 
alguns dels elements que encenen 
les alarmes davant el racisme social. 

Un racisme social que es veu fomen-
tat per un racisme  institucional que 
a nivell europeu i estatal s’agreuja 
amb directives de retorn i amb refor-
mes de la llei d’estrangeria que im-
pliquen més restriccions en els drets 
de les persones immigrades. 

Presentació



A la vegada ens trobem en un con-
text de canvis en la composició de 
la societat que necessiten respos-
tes plurals que responguin a les 
necessitats i els nous reptes de les 
diferents fases del procés migrato-
ri: els nouvinguts, les reagrupaci-
ons familiars i també els fills que 
creixeran o han nascut ja al nostre 
país. Estem davant de la necessi-
tat de mesures urgents enfront el 
fet migratori, però també cal anar 
més enllà en la lluita contra el ra-
cisme: el poble gitano continua en 
una situació de discriminació col-
lectiva agreujada per l’arribada de 
gitanos romanesos i portuguesos 
que pateixen una clara exclusió 
social, i hem de fer front a garan-
tir la igualtat d’oportunitats dels 
nous i noves catalanes fills i filles 
d’origen immigrat si no volem que 
heretin les discriminacions dels 
seus progenitors.

Per tant el racisme és un fenomen 
complex on intervenen factors po-
lítics i socials , jugant un paper clau 
els fonaments ideològics, psicolò-
gics, les relacions interpersonals i 
grupals d’una societat. Va lligat al 
context polític –social,  a la història 
del territori i lligat a les desigualtats 
socials  i relacions de poder . La seva 
complexitat  i evolució fa que cada 
cop sigui més necessari un anàlisi 
global des de diferents perspectives. 
L’evolució dels darrers anys mostra 
l’extensió del racisme i la xenofòbia 
en diversos espais amb  una prolife-
ració de manifestacions i tipologies 

amb una violència més o menys 
explícita que s’intensifiquen segons 
es van obrir escletxes en la cohesió i 
justícia social.

El passat 2009 varem tenir l’opor-
tunitat d’elaborar el que seria el 
primer informe sobre racisme a 
Catalunya, va ser un gran repte, però 
sobretot una constatació de la ne-
cessitat de treballar en un projecte 
d’aquestes característiques en l’àm-
bit català. 

Enguany presentem un informe 
d’estudi, denúncia, anàlisi i reflexió  
del racisme en clau catalana que ens 
permeti : 

•  Una aproximació a la realitat 
del país en aquesta matèria, 
aproximant-nos també a la rea-
litat local. 

•  Una millora qualitativa i estratè-
gica de la recerca de informació, 
fomentant la recerca activa a 
partir del treball en xarxa amb 
el teixit associatiu, que serà es-
mentat com a font d’informació. 

Evidentment, desprès d’una primera 
experiència i amb més coneixement 
sobre la feina a desenvolupar, però 
també amb nous reptes que ens 
agradaria complir amb aquesta nova 
edició del Informe 2010: L’estat del 
Racisme a Catalunya, per tal de que 
aquest pugui ser un pas endavant 
més en la feina per una societat co-
hesionada i inclusiva en la que no hi 
tinguin cabuda les manifestacions 
racistes.

SOS Racisme sempre hem treballat 
a partir de la denúncia i la sensibilit-
zació, aquest projecte compleix les 
dues vessants ja que a més de ser un 
altaveu per denunciar  situacions de 
desigualtats i discriminacions , ha 
de ser una eina de sensibilització a 
tots els nivells de la societat catala-
na. Per tant, vol ser un nou element 
que reforci  la lluita antiracista a 
Catalunya.
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Conseqüències de la legislació d’estrangeria
CAPITOL 1 
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Aquest primer capítol vol recollir 
diferents aspectes de la legislació 
d’estrangeria que afecten en el dia a 
dia de les persones d’origen immi-
grant. La legislació en estrangeria 
exemplifica i consolida les eines de 
racisme institucional. 

En el nostre país, un exemple clau, 
la Llei Orgànica de Regulació dels 
drets i llibertats de les persones es-
trangeres, que des de la seva prime-
ra formulació l’any 1985, han anat 
restringint drets i llibertats, consti-
tuint un sistema jurídic apartat pels 
estrangers, establint categories de 
persones segons el seu origen i la 
seva situació administrativa.

Durant aquest 2010 hem estat pen-
dents del Reglament de la darrera 
Reforma de la Llei d’Estrangeria, 
desembre de 2009. Aquest s’esperava 
pel mes de juny, però hem acabat 
l’any sense que es publiqui.

Sota el títol Conseqüències de la legis-
lació d’estrangeria s’articulen dife-
rents apartats. El primer, en Matèria 
d’estrangeria tracta temes pròpiament 
d’estrangeria: lleis, directives, regla-
ments, aplicacions, ... fet que en algu-
nes ocasions ens obligarà a traslladar-
nos a l’Estat Espanyol i Europa. 

Els procediments per la regularit-
zació, a banda de ser llargs i esgota-
dors, no donen resposta a totes les 
persones que viuen al país. Sovint es 
donen casos de mal funcionament 
dels procediments, col·lapse dels 
serveis i llistes d’espera eternes.... 
Així com també casos d’estafes.
Aquesta situació, però, es paral·lela a 
la realitat de les persones que estan al 
nostre país i que no poden entrar en 
aquests processos. Estar en situació 
irregular suposa estar en una situació 

de vulnerabilitat, limitant i/o impe-
dint l’accés al treball, l’habitatge, les 
prestacions socials, …

Una altre dels apartats és el de 
Criminalització i Persecució de la població 
d’origen immigrant, on fem referència 
a les conseqüències de l’aplicació de 
la legislació d’estrangeria en la vida 
diària de les persones; s’exemplifica 
amb: la persecució a la venda ambu-
lant i al treball sexual. 

Durant l’any 2010 s’ha dut a terme 
una Campanya per la Despenalitza-
ció del Top Manta, que ha significat 
una millora important per la situació 
dels venedors ambulants del “top 
manta”, que fins el canvi del Codi Pe-
nal, s’enfrontaven a penes de presó. 

Més enllà d’aquest avenç, que es 
reflexa en el present informe, es fa 
necessari continuar denunciant la 
persecució a la que són sotmesos 
dia a dia els venedors del top manta 
mentre intenten guanyar-se la vida. 
Un cop més s’evidencia la incohe-
rència de la legislació d’estrangeria, 
ja que part de les il·legalitats que 
cometen es podrien solucionar si 
la seva situació administrativa fos 
regular. 

Una altre exemple de criminalit-
zació i persecució són els controls 
d’identitat, batudes i detencions a 
les que estan sotmeses les perso-
nes immigrades. Associacions que 
treballen en la defensa dels drets 
humans i en l’àmbit de la immi-
gració en diferents ocasions han 
denunciat l’assetjament policial cap 
a la població immigrant mitjançant 
batudes i detencions, practicades en 
alguns casos sense cobertura legal i 
utilitzant com a criteri de selecció el 
perfil ètnic de les persones.

Han sortit a la llum, també, denun-
cies de sectors de la policia, que 
admeten que se’ls incita a cometre 
aquest tipus de detencions, que són 
il·legals i estan sancionades amb 
penes de presó i expulsió del cos de 
policia, tal i com es recollia en un 
comunitat emès pel Sindicato Unifi-
cado de Policia. El sindicat també re-
coneix que reben ordres de detenció 
a la via pública que tenen com fina-
litat localitzar persones immigrades 
en situació administrativa irregular.

Aquest tipus de pràctiques reflecteixen 
una política de repressió cap a la immi-
gració irregular, inadmissible des de la 
defensa dels drets humans i la igualtat 
de drets, i il·legals i inconstitucionals 
des d’un punt de vista jurídic.

Un altre dels apartats d’aquest capítol 
recull un dels aspectes més obscurs de 
la legislació d’estrangeria, Internament i 
expulsió de persones d’origen estranger; amb 
l’objectiu de donar a conèixer les con-
tinues vulneracions de drets humans 
que suposa l’aplicació de la legislació 
d’estrangeria. 

L’internament té una estranya natura-
lesa jurídica i és la institució que més 
qüestiona els principis en els que es 
basa un estat de dret. Els Centres d’In-
ternament per a persones Estrangeres 
a l’Estat Espanyol i a la resta d’Europa 
estan funcionant com a mecanismes de 
càstig, l’internament es planteja com 
una sanció encoberta; aplicant la lògica 
d’excepcionalitat de manera regular.

Aquest tipus de 
pràctiques reflecteixen 
una política de 
repressió cap a la
immigració irregular
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EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA

La legislació d’estrangeria preveu 
que les persones que viuen al territo-
ri espanyol estiguin en situació ad-
ministrativa regular; però l’aplicació 
d’aquest imperatiu no es correspon 
amb la realitat de moltes persones 
que estan vivint al nostre país. 

GIRONA. Gener. Dos empresaris 
estafen en matèria d’estrangeria. 
La secció Tercera de l’Audiència de 
Girona va condemnar a dos empre-
saris a un any, nou mesos i un dia 
de presó, per a cadascun d’ells, per 
un delicte d’estafa en matèria d’es-
trangeria. La resolució judicial, va 
considerar provat que els dos acu-
sats enganyaven a persones d’origen 
immigrat a les que cobraven diners 
prometent el reagrupament dels 
seus familiars. Segons la sentència, 
els acusats s’oferien per aconseguir 
la residència i permisos de treball 
per als familiars de les persones im-
migrades a canvi de 3000 euros per 
cada sol·licitud presentada a la Sub-
delegació del Govern.
El Punt.

BARCELONA. Abril. Increment de 
l’espera en la gestió de permisos de 
residència i de treball. Des del tras-
pàs de les competències en matèria 
d’estrangeria del Govern Civil (admi-
nistració espanyola) al Departament 
de Treball (administració catalana) el 
temps d’espera de resolució en la ges-
tió de permisos de residència i treball 
s’ha doblat, triplicat o quadruplicat. 
Hi ha casos en que la resposta ha 
trigat més de cinc mesos. Aquesta si-
tuació ha portat a l’associació Punt de 
Referència, juntament amb 13 entitats 
més, a  presentar una queixa al Síndic 
de Greuges denunciant la situació.
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA. Juny. 2on aniversari 
de la Directiva de la vergonya. En el 
segon aniversari de la Directiva Eu-
ropea de Retorn de persones estran-
geres, coneguda com directiva de la 
vergonya, SOS Racisme va denunciar 
el retrocés en Drets Humans que 
suposa aquesta directiva, i especial-
ment els Centres d’Internament per 
a estrangers, la mostra més flagrant 
de drets al nostre país. 
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya
Lamentem l’aniversari de la di-
rectiva de la vergonya, 2 anys de 
legitimació de la vulneració de drets 
humans a Europa.
Barcelona, 18 de juny del 2010

BARCELONA. Juliol. Un home de-
tingut per reagrupar fills de compa-
triotes com si fossin seus. Un home 
va ser detingut a Santa Coloma per 
haver creat una organització delic-
tiva que es dedicava a aconseguir 
permisos de residència a estrangers 
que volien regularitzar la seva situa-
ció al país. 
L’organització consistia en que per-
sones vinculades al detingut busca-
ven en els països d’origen a famílies 
que tinguessin fills joves que vol-
guessin emigrar. Aquestes famílies 
pagaven entre 8.000 i 12.000 euros 
per aconseguir una partida de naixe-
ment en la que canviaven la identitat 
dels seus fills. Una vegada obtin-
guda la documentació, el detingut 
iniciava el reagrupament d’aquestes 
persones com si fossin fills seus.
El Periódico. 
MADRID. Juliol. El TC recorda a Ca-
talunya que la immigració es matèria 
de l’Estat. El Tribunal Constituci-
onal, amb la seva Sentència sobre 
l’Estatut d’Autonomia, va recordar a 

la Generalitat que la immigració es 
una competència exclusiva de l’Estat, 
encara que accepta la participació en 
tasques d’integració i regulació labo-
ral d’aquelles persones que es trobin 
en el territori. 
ABC

GRANOLLERS. Agost. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
Estafa i engany per portar a un 
familiar. El senyor A.C. va arribar 
a Espanya del Senegal fa tres anys 
amb un contracte laboral a origen. 
Una vegada estabilitzat, va interes-
sar-se en portar al seu germà que 
encara vivia a Senegal, desig que 
va comentar amb un conegut, que 
li va donar el contacte d’un tercer 
que podia ajudar-lo. El Sr. A.C. es 
va reunir amb S.A., la persona re-
comanada per ajudar-lo en aquests 
tràmits; en aquesta reunió es van 
posar d’acord en les condicions 
necessàries perquè el seu germà 
pogués entrar al país. Una vegada 
realitzat el pagament inicial acordat 
(1.500 euros), el germà de A.C. no 
va poder sortir del país malgrat pre-
sentar la documentació que S.A. li 
va determinar com necessària per-
què no complia els requisits exigits 
per l’ambaixada Espanyola. Arran 
dels fets, A.C. ha intentat tornar a 
contactar amb S.A. però sense cap 
èxit, trobant tancat fins i tot el taller 
que suposadament era propietat 
de S.A.. Donada aquesta situació el 
senyor A.C va decidir denunciar-lo 
a la policia desprès de considerar 
ser víctima d’un presumpte delicte 
d’estafa. 

El SAiD decideix assumir el cas 
entenent que la indefensió del 
senyor A.C. venia donada en fun-
ció del seu origen, considerant 
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adequat actuar com acusació par-
ticular al llarg del procés judicial. 
Actualment aquest procés conti-
nua obert, decretant la detenció 
del denunciat per poder prendre-li 
declaració,(ja que no havia compa-
regut a cap citació del jutjat) i con-
tinuar així les investigacions.

GIRONA. Novembre. Vulnerabilitat 
i frau en el reagrupament familiar. 
La Policia Nacional va detenir a 14 
persones a Girona, en quatre mesos, 
per falses reunificacions familiars. 
Es calcula que els falsos fills paga-
ven entre 500 i 3.000 euros per un 
permís d’estada. En la majoria dels 
casos, però, aquests pagaments no 
es van poden demostrar. 
Les persones estrangeres legalment 
residents a l’Estat Espanyol poden 
sol·licitar l’ingrés dels seus familiars 
una vegada ha transcorregut un any 
de permanència en territori espanyol 
disposant de l’autorització per residir-
hi, com a mínim, un altre any. Aquesta 
opció que s’anomena reagrupament 
familiar, inclou els cònjuges, els fills 
(biològics o adoptats) i ascendents 
amb certes limitacions. La persona 
sol·licitant ha de tenir els recursos 
necessaris per fer-se càrrec de les per-
sones reagrupades.
Diari de Girona.

BARCELONA. Desembre. La pitjor 
oficina d’estrangeria. Advocats espe-
cialistes en estrangeria va denunciar 
al Defensor del Pueblo la burocràcia 
que pateixen les persones estran-
geres a Barcelona que volen iniciar 
qualsevol procediment, situant el 
servei a la cua de tot l’Estat. Més enllà 
d’impacientar als advocats, les demo-
res excessives i els impediments bu-
rocràtics a l’oficina de Barcelona –la 
segona amb més volum de treball- té 
conseqüències doloroses a la vida de 

les persones. El problema s’arrosse-
ga des de fa 10 anys, però va esclatar 
el mes de novembre quan la subde-
legació va decidir que ja no anava a 
tramitar més autoritzacions de retorn 
amb urgència. Així, desenes de per-
sones van perdre els seus vols amb 
les conseqüències que això pot tenir 
per a les persones.
El País.

  Articles per la reflexió.
La Vieja Ley de Extranjería
cumple un año 
Federación de Asociaciones  
de SOS Racismo del Estado Español
21 de diciembre del 2010

CRIMINALITZACIÓ  
I PERSECUCIÓ DE LA   
POBLACIÓ D’ORIGEN  
IMMIGRANT
L’aplicació de la legislació d’estrangeria 
ha significat, en alguns aspectes, una 
forma de criminalització i persecució a 
la població d’origen immigrant.

LA BISBAL DE L’EMPORDÀ. Febrer. 
Gran desplegament policial en una 
batuda. Una operació conjunta entre la 
policia local de la Bisbal d’Empordà i 
els Mossos d’Esquadra va acabar el 23 
de febrer amb el tancament dels cinc 
locutoris de la població gironina. Una 
trentena d’agents de la policia local i 
dels Mossos van entrar alhora en tots els 
locals perquè no hi hagués cap fugida. 
G.R.A.M.C (Grups de Recerca i Actuació 
amb Minories Culturals i Treballadors 
Estrangers

  Cas en profunditat
Gran desplegament policial en una 
batuda a la Bisbal de l’Empordà
G.R.A.M.C Grups de Recerca i Actu-
ació amb Minories Culturals i Treba-
lladors Estrangers
Febrer de 2010
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BARCELONA. Març. Batuda policial 
al barri del Raval. Almenys una de-
sena de persones van ser detingudes 
en una batuda al barri del Raval de 
Barcelona. Una quarantena d’agents 
dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Ur-
bana i Policia Nacional van demanar 
la documentació a tota persona que 
passava per al carrer on s’ha realitzat 
la batuda, per tal de comprovar que 
no tinguessin ordres de crida i cerca 
vigents o causes pendents. Una altra 
finalitat d’aquesta operació policial 
rutinària va ser la cerca de possibles 
traficants. A més , alguns establi-
ments van haver de demostrar  que 
els permisos estiguessin en regla. La 
Policia Nacional va ser l’encarregada 
de comprovar que les persones pre-
sents tinguessin la documentació en 
regla, tal com estableix la Llei d’es-
trangeria. 
El Punt.

FIGUERES. Abril. Set detinguts en 
una batuda policial. Mossos d’Es-
quadra, Policia Nacional i Guàrdia 
Urbana va dur a terme una batuda 
policial a l’avinguda Vilallonga i el 
barri de la Marca de l’Ham de Figue-
res. Agents de la Policia Nacional 
van detenir a sis persones, i d’aques-
tes, a quatre se’ls ha obert un expe-
dient d’expulsió del país per no tenir 
permís de residència. Durant el mes 
de febrer un centenar de persones 
van ser identificades en una altra 
batuda policial a Figueres.
Diari El Punt.

SALOU. Juny. Un total de 22 detin-
guts en una batuda policial. Agents 
de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Es-
quadra i el cos de Nacional de Policia 
van detenir a la localitat de Salou a 
22 persones que no disposaven dels 
papers de residència en regla. Les 
persones detingudes van ser traslla-

dades a les dependències de la Policia 
Nacional de Tarragona on se’ls va 
tramitar el corresponent expedient 
d’expulsió, segons dicta l’actual Llei 
d’estrangeria. 
L’operació es va dur a terme en dues 
fases. La primera va ésser realitzada 
al mes de març i es va saldar amb 
onze persones detingudes i la darrera 
al mes de maig amb onze més.
Diari El Punt i EFE.

SALOU. Juliol. 50 detinguts d’origen 
estranger en una batuda massiva. 
Uns quaranta agents del Cos Naci-
onal de Policia, Mossos d’Esquadra 
i Guàrdia Urbana van intervenir en 
una operació policial orientada a 
combatre la presència de persones 
immigrades en situació administra-
tiva irregular. Cinquanta persones 
immigrades i sense papers, segons 
fonts policials, van ser detingudes 
i traslladades a dependències judi-
cials per a la seva identificació. La 
presència de persones immigrades 
sense papers que es guanyen la vida 
amb la venda ambulant és més nota-
ble durant l’estiu a les zones coste-
res. “Sempre es considera una casualitat 
que les batudes s’intensifiquin abans de 
que arribin els turistes, resulta semblant a 
una operació de neteja”, ha recordat un 
portaveu de l’entitat SOS Racisme. 
El Pais.

BARCELONA. Agost. La meitat dels 
reclusos estrangers a Catalunya, 
en situació legal desconeguda. El 
Centre d’Estudis Jurídics del Depar-
tament de Justícia i Àrea d’Investiga-
ció i Formació Social i Criminologia 
de la Universitat de Lleida (GRID), 
va divulgar un estudi sobre la situ-
ació administrativa dels reclusos 
d’origen immigrat a les presons ca-
talanes. La investigació, encarregada 
pel Departament de Justícia amb la 

finalitat de trobar sortides a les tra-
ves legals que suposa la reinserció 
d’aquest col·lectiu, destaca que el 
48,5% dels 4570 reclusos son es-
trangers, dels quals es desconeix la 
seva situació legal. Les xifres es con-
tradiuen. Segons la subdelegació del 
Govern, el 35% dels empresonats 
tenen autorització de treball, mentre 
que la xifra aportada pel centre peni-
tenciari és del 5%. 
Avui, El Punt, Departament de Justícia.

VENTA AMBULANT
TERRASSA. Gener. L’Ateneu Cande-
la demana l’esmena despenalització 
del “top manta en la reforma del 
Codi Penal. Prenent com referència 
el procés obert de modificació del 
codi penal, l’Ateneu Candela, Centre 
Social de Terrassa, va reclamar que 
s’inclogués la despenalització de la 
venda ambulant del “top manta”. 
En aquesta iniciativa,  es va buscar 
el suport de les diferents organitza-
cions socials per tal de pressionar i 
aconseguir que “cap manter sigui em-
presonat”, eslògan al que fa referència 
la campanya. Aquesta proposta està 
fonamentada en el fet que tipificar 
aquesta activitat com un delicte pe-
nal suposa la criminalització de la 
pobresa, essent, per tant, una llei 
desproporcionada; segons argu-
menten des del Centre Social.
Ateneu Candela

BARCELONA. Març. Els venedors 
del “top manta” s’organitzen i de-
manen la despenalització. Organit-
zats en l’associació Nòmades del s. 
XXI i amb l’ajuda d’organitzacions 
de diverses tipologies, els manters 
de Barcelona han realitzat una cam-
panya per la despenalització de la 
venda del “top manta” en protesta 
a l’enduriment del Codi Penal res-
pecte a la venda ambulant il·legal. 



CONSEQÜÈNCIES DE LA LEGISLACIÓ D’ESTRANGERIA   15

El Govern proposa que el nou text 
deixi de considerar delicte la co-
mercialització d’aquests productes, 
sempre que el material incautat no 
superi el valor de 400 euros, situa-
ció en què l’activitat il·legal es con-
sidera una falta. 
Aquesta proposta he estat acollida 
amb optimisme per part d’aquests 
col·lectius, malgrat que la consi-
deren insuficient, ja que segueix 
permetent l’ingrés a la presó i no té 
caràcter retroactiu. “No es pot conside-
rar que el top manta vulneri de manera 
seriosa els drets derivats de la propietat 
intel·lectual i industrial, ja que els que 
consumeixen els seus productes no com-
prarien l’equivalent original”, ha argu-
mentat Jaume Assens, advocat de la 
campanya de juristes per la despena-
lització del “top manta”.
El Periódico.

BARCELONA. Març. Marxa per 
la despenalització del top manta. 
Durant el mes de març es van dur a 
terme diverses marxes que demanen 
la despenalització de la venda del 
top manta. L’objectiu d’aquestes és 
reclamar que la Llei no castigui amb 
més de dos anys de presó a aquelles 
persones que, per tal de subsistir, es 
veuen abocades a practicar aquesta 
activitat, ja que tampoc els hi que-
den altres alternatives.
Sms25.cat

BARCELONA. Març. Els venedors 
del top manta es manifesten a Bar-
celona. Un centenar de venedors 
ambulants sense llicència es van 
manifestar a la plaça Sant Jaume re-
clamant la despenalització de la ven-
da de música al carrer sota el lema 
“Sobreviure no és delicte”. Segons el 
Codi Penal (previ a la Reforma), les 
penes per la venda ambulant del top 
manta poden arribar als dos anys de 

presó. Els manifestants també van 
demanar l’indult de les persones que 
estan complint amb aquestes penes 
i la necessitat d’una modificació de 
llei, considerada injusta i despro-
porcionada. La protesta també es va 
realitzar a Terrassa i a Madrid.
Avui

BARCELONA. Març. ERC i ICV vo-
len despenalitzar el ‘top manta’. 
ERC i ICV van mostrar-se partidaris 
de la despenalització del ‘top-man-
ta’ i en aquesta línia, van presentar 
una esmena al projecte de reforma 
del Codi Penal. La campanya estava 
dirigida pel senador d’ICV i vicepre-
sident de la formació ecosocialista, 
Jordi Guillot, i el diputat d’ERC 
al Congrés, Joan Tardà. A més, 
comptava amb la col·laboració de 
la Comissió de Defensa del Col·legi 
d’Advocats Jaume Sens, el jutge de 
l’Audiència Provincial de Barcelona 
Eduardo Navarro, i el representant 
de l’Ateneu Candela de Terrassa Xa-
vier Martínez.
E-notícies

BARCELONA- Març. La Fiscalia és 
favorable a despenalitzar el ‘top-
manta’. La Fiscalia Superior de 
Catalunya va reclamar la distinció 
entre “manter” i falsificador a major 
escala. Segons el fiscal portaveu, 
Pere Ariche, abans de la reforma del 
2003 només es demanaven penes 
de multa però ara s’està castigant 
amb presó. 
A més, a causa de que majoritària-
ment es tracta de persones estrange-
res sense papers, es veuen obligats 
a demanar la substitució de la pena 
per l’expulsió. 
Aquesta distinció, entre “manter” 
i falsificador ja s’està aplicant en 
alguns jutjats; tot i que segons el 
titular del jutjat número 22 de Bar-

celona, el fet que, antigament, no es 
criminalitzessin aquests fets corres-
ponia a la falta d’acreditació de totes 
les proves. 
Ateneu Candela de Terrassa

TERRASSA. Març. Més de 50 man-
tes ciutadanes per la despenalitza-
ció del top manta. Com a diverses 
ciutats de l’Estat, centenes de per-
sones van posar la seva manta al 
carrer Major de Terrassa en defensa 
de la despenalització del Top Man-
ta. Aquesta crida es va realitzar en 
el moment en que el Congrés estava 
duent a terme la reforma del Codi 
Penal. 
L’acte va ser festiu i reivindicatiu, i 
es va exposar la situació concreta 
de més de 40 venedors ambulants de 
la ciutat que tenien causes penals 
pendents. També va hi van assistir 
veïns i veïnes, venedors ambulants, 
artistes i polítics de la ciutat. Durant 
la jornada es van vendre molts exem-
plars del Cd “Hip-Hop Labs against the 
crisis”, el primer disc signat sota la 
llicència Top-manta commons, que 
només autoritza la venda a les man-
tes del país. 
L’acte va suposar, a més d’una crida 
a la reforma del Codi penal, una rei-
vindicació del model de convivència 
a la ciutat, basada en el dret a la ciu-
tadania i en la llibertat de moviment, 
i no en la criminalització i la margi-
nació dels més vulnerables. 
Ateneu Candela de Terrassa

MADRID. Abril. Els grups pacten 
que els venedors del “top manta” 
no vagin a la presó. Els grups par-
lamentaris van acordar que els ano-
menats manters, que venen discos 
i pel·lícules al carrer, no vagin a la 
presó. Una esmena del PSOE a la 
reforma del Codi Penal ha proposat 
despenalitzar en la pràctica aquesta 
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activitat descartant la pena de presó 
quan el valor incautat no superi els 
400 euros. 
La ponència sobre la reforma va 
acordar, amb resistències del PP, 
avalar –i corregir- aquesta esmena 
defensada pel socialista Julio Vi-
llarrubia. És una gran diferència, 
els jutges fixen en aquests casos 
el valor dels drets defraudats en 
quantitats de entre 1500 i 2500 
euros, mentre que el benefici que 
obtenen els manters rarament su-
pera els 200. 
Els socialistes van acceptar baixar 
només de quatre a tres faltes que 
amb reincidència es converteixen 
en delicte i estendre el concepte de 
grup delictiu, però van rebutjat recu-
perar la pena d’arrest per a aquestes 
faltes. 
El Pais.

BARCELONA. Agost. Detenen a ve-
nedors de ‘top manta’ al port bar-
celoní. Una operació dels Mossos 
d’Esquadra i la policia portuària va 
suposar la detenció de 22 venedors 
ambulants al port de Barcelona. 
La majoria dels detinguts van ser 
traslladats a les dependències de la 
Policia Nacional per infracció de la 
llei d’estrangeria. A més de les de-
tencions, es van decomissar bosses, 
ulleres de sol i també es van inter-
posar 40 sancions per infracció de 
l’ordenança de civisme de l’ajunta-
ment de Barcelona, que prohibeix 
la venda ambulant. També es van 
aixecar 61 actes administratives per 
abandonament d’efectes. 
L’advocat Pau Rius, membre de 
l’oficina de Drets Socials de Terras-
sa, es va mostrar molt crític amb la 
batuda policial al port de Barcelona, 
afirmant que existeix “un context de 
criminalització de la immigració”, i va 
demanar la cerca de mesures pro-

porcionades i adequades a la situa-
ció personal que viuen els venedors 
ambulants.
Avui

EL VENDRELL - CALAFELL. Agost. 
Vaga de zel en la persecució als vene-
dors del “top manta”. Els consistoris 
de El Vendrell i Calafell han iniciat 
una vaga de zel en la persecució dels 
venedors ambulants sense llicència 
mitjançant un pacte habilitaran una 
zona franca per la venda ambulant 
sense persecució policial. Han inten-
tat així reduir els problemes a la via 
pública després d’assumir que perse-
guir a aquests venedors desequilibra 
els pressupostos. 
Mamadou Diagne, de l’associació de 
sense papers Nómadas del s.XXI i crític 
amb la decisió dels dos municipis cos-
ters, planteja el problema des d’una 
altra òptica: “Cada cop que sortim a vendre 
correm el risc de perdre la nostra mercaderia, 
de pagar una multa de fins a 3000 euros; de 
passar tres nits a un calabós i fins i tot l’ex-
pulsió. Si no paguem impostos és perquè no 
ens deixen: que ens donin papers”. 
Público.
EL VENDRELL. Agost. L’alcalde 
del Vendrell sorprès vers la polè-
mica. L’alcalde del Vendrell es va 
mostrar sorprès vers la polèmica 
que va generar la seva decisió, 
present també a Calafell, de pactar 
zones amb els venedors del top 
manta, sense persecució policial, 
per exercir la venda ambulant que 
no disposa de llicència. Així, va 
argumentar, malgrat no ser una 
solució ortodoxa, abans al passeig 
marítim del seu municipi es dona-
ven “batalles campals” entre els 
venedors ambulants sense llicèn-
cia i els botiguers. L’alcalde es va 
reafirmar en la seva posició mentre 
el problema seguís present.  
La Vanguardia

BARCELONA. Agost. Barcelona no 
donarà treva als venedors del “top 
manta”. L’ajuntament de Barcelo-
na va anunciar que no hi haurà cap 
espai habilitat per al fenomen “top 
manta” a la capital catalana perquè 
“es una activitat il·legal”, en declaraci-
ons del seu alcalde Jordi Hereu. Amb 
la persecució d’aquesta activitat, va 
continuar, “es contribueix a la qualitat 
de l’espai públic i es defensa el comerç de la 
ciutat”. Hereu va afegir al seu discurs 
que la lluita no es limitava només als 
venedors ambulants il·legals, “també 
a les xarxes que els aprovisionen”. 
Per a l’alcalde, l’augment dels efec-
tius policials , tant de Guàrdia Urba-
na com de Mossos d’Esquadra, “té un 
efecte dissuasiu, preventiu, en la comissió 
de delictes i d’actes incívics”. El resultat, 
va declarar, “és que aquest estiu han 
hagut menys denúncies”. De l’1 de juny 
al 8 d’agost, 16.024 denúncies van 
ésser per venda ambulant il·legal. 
La Vanguardia.
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GIRONA.  Agost. Roses sanciona-
rà als compradors del “top man-
ta”. L’ajuntament de Roses (Alt 
Empordà) multarà a les persones 
que comprin productes del “top 
manta”. El Consistori Va anunciar 
la modificació de l’ordenança de 
civisme per incloure aquest tipus de 
sancions. La iniciativa persegueix 
acabar amb el problema de la venda 
ambulant que afecta cada estiu a la 
localitat costera. La Junta de Go-
vern va decidir fa uns mesos com-
batre també el problema atacant la 
demanda. El Consistori ha aixecat 
més de 200 actes i a destruït ,durant 
l’estiu, tres tones de productes. “La 
mesura ha donat efecte. Hem passat de 
més de 260 manters a 200”, ha infor-
mat Tarrero, regidor de Seguretat 
de Roses. 
El País.

TARRAGONA. Agost. Els comerci-
ants demanen enduriment policial 
contra els manters. El president del 
Fòrum Calafell, Maximiliano Re-
vello, associació que agrupa a 140 
socis, i Juan Jesús Espina, president 
del Centre d’Iniciatives i Turisme 
(CiT), entitat amb més de 700 as-
sociats a El Vendrell, van coincidir 
en que la policia local d’aquesta 
localitat i de Calafell és permissiva 
amb els “top manta” i que “han d’ac-
tuar els Mossos d’Esquadra i la Policia 
Nacional”. Per a Revello, “gràcies a 
tota aquesta polèmica s’ha posat sobre la 
taula un problema que sobrepassa a les 
administracions locals i que cal esvair”. 
Tanmateix, Benet Jené, alcalde de El 
Vendrell, acusa a la Generalitat i a 
l’Estat de no assumir les seves com-
petències, i afegeix: “A cadascú el seu. 
El nostre és regular la venda ambulant, 
no la propietat industrial ni la Llei d’es-
trangeria”. 
El Periódico, Público, Penedes21.cat.

EL VENDRELL. Agost. El Vendrell 
demana a la Generalitat acabar amb 
l’activitat dels “top manta”. L’al-
calde d’El Vendrell, Benet Jané, va 
demanar a la Generalitat i al Minis-
teri d’interior que intervinguin per 
acabar amb la venda dels “top man-
ta” a una plaça del municipi. “Per què 
no actuen?, Ja saben on són els venedors, 
però incompleixen les seves competències” 
va comentar en referència a la pre-
sència de persones immigrades en 
situació irregular i a la venda que a 
aquesta zona es fa de pel·lícules pi-
rata i productes falsificats. 
Des de l’ajuntament han defensat 
que les seves competències es cen-
tren en la possibilitat de regular la 
venda ambulant. 
El País, El Periódico.

CAMBRILS. Agost. Un informe 
policial fila prim la situació dels 
venedors del “top manta”. La po-
licia local de Cambrils va realitzar 
un informe que per primera vegada 
explica la realitat dels manters i 
denuncia que els agents locals són 
els únics que la combaten. Una 
de les conclusions del document 
és la complexitat de la xarxa que 
proveeix els comerciants, que no ve 
originada per una gran màfia que 
s’erigeix darrere, sinó que es tracta 
de petits grups que produeixen i 
distribueixen el material falsificat. 
L’informe constata dos processos 
paral·lels: la disponibilitat de la 
mercaderia, i la millora en la quali-
tat dels productes que s’ofereixen, 
el que suposa una major competèn-
cia per al petit comerç. La imatge 
d’aquest col·lectiu dedicat a la ven-
da ambulant es deteriora a mesura 
que transcorren episodis violents o 
quan la presència comercial és in-
tensiva a l’espai públic.
El País. Avui, El Punt.

BARCELONA. Agost. Els alcaldes 
demanaran avui a Saura una so-
lució al “top manta”. El conseller 
d’interior, Joan Saura, ha convocat 
el dia 24 d’agost, una reunió per 
establir les bases del fenomen “top 
manta“i arribar a conclusions glo-
bals sobre la situació. “Han convidat 
a representants dels immigrants, però ser 
immigrant no significa ser venedor de 
“top manta”. Haurien de tenir en compte 
la nostra opinió”, comenta l’Ahmed, 
venedor a la manta senegalès. A la 
reunió hi seran tots els afectats, ex-
cepte els propis manters. A més de 
Saura i els presidents de la Federació 
i l’associació de Municipis de Cata-
lunya, hi assistiran els alcaldes de 
Calafell, El Vendrell, Roses i Premià 
de Mar i la tercera tinent d’alcalde 
de l’ajuntament de Barcelona. De 
l’administració central hi assistirà 
la subdelegada del govern a Catalu-
nya, com a responsable de la Policia 
Nacional, competent en estrangeria 
i organitzacions mafioses i dels 
Mossos d’Esquadra. El comerç es-
tarà representat per la Confederació 
de Comerç de Catalunya, Pimec 
Comerç i la Inspecció de Direcció 
General de Comerç.
El Periódico, Avui+El Punt.

EL VENDRELL - CALAFELL. Agost. 
El Vendrell i Calafell, marxa enrere en 
la permissibilitat al “top manta”. Els 
alcaldes de El Vendrell i de Calafell, es 
van comprometre a deixar de prohibir, 
abans de l’1 de setembre, la venda am-
bulant sense llicència a zones situades 
lluny del centre de la ciutat. Així ho va 
anunciar el conseller d’interior, Joan 
Saura, que s’ha compromès, a canvi, 
a reforçar la presència dels Mossos a 
ambdues localitats a partir de princi-
pis de setembre. 
Entre els acords als que es van ar-
ribar destaquen la creació d’una 
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comissió que integri ajuntaments, 
Generalitat i Govern Central, en 
l’elaboració d’un mapa sobre la 
incidència de manters a Catalunya, 
la realització de campanyes de cons-
cienciació i en la promoció de vies 
d’inserció social i laboral per als 
treballadors del “top manta”. 
A més del conseller, la roda de 
premsa va estar protagonitzada 
per altres agents socials implicats, 
com ara ajuntaments, comerciants, 
representants de la delegació del 
Govern –responsable de la política 
d’estrangeria-, i Mossos d’Esquadra. 
El Periódico, La Vanguardia, El País
EL VENDRELL - CALAFELL. Setem-
bre. Els venedors del “top manta” 
intenten tornar als passejos de 
Calafell i El Vendrell. Una desena de 
venedors del “top manta” han tornat 
a Calafell i El Vendrell aprofitant 
que encara hi ha turistes. Agents de 
Mossos d’Esquadra i policies locals 
han perseguit els venedors per la 
zona del passeig marítim dels dos 
municipis.
La Vanguardia.

BARCELONA. Setembre. Nova pres-
sió al “top manta”. Barcelona posa 
traves en l’obtenció de papers a les 
persones estrangeres que es dedi-
quen a la venda ambulant de llaunes 
i/o cds o altres productes; conductes 
que estan considerades com a faltes, 
segons la normativa de civisme de la 
ciutat.
Des de fa un any, totes les persones 
immigrades que recorren a la via de 
l’arrelament social per sol·licitar la 
seva regularització a Espanya, estan 
veient com l’informe municipal al 
respecte és negatiu en cas d’haver 
incomplert la llei cívica almenys 
quatre vegades durant els últims 
dotze mesos.
La Vanguardia

CAMBRILS. Octubre. Les adminis-
tracions acorden incrementar la co-
ordinació en la lluita contra la venda  
del “top-manta”.  Les administra-
cions local, autonòmica i estatal 
van pactar un increment en la coor-
dinació contra el top manta. Així, 
el delegat del govern català, Xavier 
Sabaté; la subdelegada del Govern, 
Teresa Pallarès; l’alcalde de la ciutat, 
Robert Benaiges; la consellera de 
seguretat, Laura Forcadell; el presi-
dent de la Unió de Botiguers local, 
Tomàs Sierra; i representants de la 
Policia Nacional i dels Mossos d’Es-
quadra es van reunir per definir les 
línies d’actuació. Van afirmar que es 
tracta d’una problemàtica complexa 
que no només afecta al municipi, 
remarcant la importància de cons-
cienciar a la  població per tal que no 
adquireixi aquesta productes.
La Vanguardia.

23 de desembre de 2010, entra en vi-
gor el nou Codi Penal. El 23 de juny 
de 2010 es publica al Boletín Ofi-
cial del Estado la reforma del Codi 
Penal, mitjançant la Llei Orgànica 
5/2010 de 22 de juny.   

ESTAT ESPANYOL. Desembre. La 
campanya per despenalització de 
la venda de ‘top manta’ surt als 
carrers.  La campanya per la despe-
nalització del ‘top manta es va dur 
a terme a sis ciutats de l’Estat Espa-
nyol sota el lema “Cap mantero a la 
presó” i amb el suport de diferents 
col·lectius socials que consideren 
totalment desmesurat penalitzar 
amb presó la supervivència. L’acció 
va consistir en formar una “filera 
infinita” de suposats/de venedors/
es de top manta, persones autòcto-
nes, i amb papers, amb l’objectiu 
de fer visible aquest col·lectiu. Cal 
remarcar que quan una persona que 

exerceix de “mantero” és denunciat a 
la policia, podria ser empresonada 
entre sis mesos i dos anys. També 
ha de pagar una multa –que en cas 
de no ser abonada, es converteix en 
un mínim de sis mesos de presó- i 
està obligada a abonar indemnit-
zacions a las gestores d’autor. La 
campanya va demanar que la venda 
ambulant sigui exclosa de l’àmbit 
penal, de manera que s’integri en 
ordres administratives o civils. Cal 
dir que les organitzacions socials 
que van recolzar l’acció, afirmen 
que es centren en protegir aquelles 
persones més dèbils, dins aquest 
negoci de la pirateria.
El Economista.es, Transfronterizo

TERRASSA. Desembre. La nova si-
tuació dels venedors de “Top Man-
ta” a partir de la Reforma del Codi 
Penal. Abans de la reforma del Codi 
Penal es considerava delicte la ven-
da de productes no autoritzats, al 
carrer. Això, podia ser castigat amb 
penes de presó des de sis mesos 
fins a dos anys i una multa addicio-
nal de 12 a 24 mesos. Aquesta res-
posta penal es considerava despro-
porcionada vers aquesta activitat 
poc nociva pels drets de propietat 
intel·lectual, la qual cosa va donar 
lloc a una campanya a favor de la 
despenalització de l’activitat. Amb 
la reforma del codi penal, aquesta 
venda ambulant va deixar de ser un 
delicte, i es considera una falta pe-
nal, sota els supòsits de distribució 
al detall i només quan el benefici 
obtingut fos inferior a 400€, fet que 
suposa una millora respecte la re-
gulació anterior. 
Actualment hi ha altres deman-
des, com per exemple que es deixi 
d’aplicar el protocol policial que 
obliga a la detenció dels venedors/
es; que no es mantingui el sistema 
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actual de taxació de mercaderies, 
de manera que el càlcul dels 400€ 
es realitzaria en funció del benefici 
obtingut; que es garanteixi el dret 
de defensa; que es revisin les sen-
tències condemnatòries, i que les 
noves penes no siguin substituïbles 
per l’expulsió del territori nacional 
i prohibició de retorn.
Terrassa digital, Oficina de Drets Socials

Per a més informació sobre ven-
da ambulant es poden consultar 
aquests webs

Los manteros ante el régimen trans-
itorio de la reforma del Código Pe-
nal, junio 2010

  premeu aquí 

Ni un mantero en la prisión: historia 
de una campaña y estado de la cues-
tión, junio 2010 

  premeu aquí 

CONTROLS D’IDENTITAT,
BATUDES I DETENCIONS
La situació d’assetjament que viuen 
policial cap a la població immigrant 
mitjançant batudes i detencions, 
practicades en alguns casos  sense 
cobertura legal i utilitzant com a cri-
teri de selecció el perfil ètnic de les 
persones, són el dia a dia de veïns i 
veïnes. 

MADRID. Febrer. Circular de deten-
cions que creen inseguretat jurídica 
a la policia. La Confederació Espa-
nyola de Policia (CEP) va criticar la 
circular de la Comissaria General 
d’Estrangeria i Fronteres, que avala 
la legalitat de les detencions de per-
sones estrangeres indocumentades. 
La crítica se sustenta en el fet que 

suposa una inseguretat jurídica dels 
agents del Cos. La Direcció General 
de la Policia ha emès una circular 
interna en la qual especifica que 
l’actual Llei d’Estrangeria permet la 
“detenció preventiva” de les persones 
estrangeres sense papers. A més a 
més, l’esmentada circular ordena 
que la “primera actuació” es realitzi “en 
la major brevetat i en el temps mínim im-
prescindible”, fet que permet que l’ex-
pedient d’expulsió sigui iniciat en 
els casos on aquest sigui preceptiu. 
El CEP va criticar el fet de que si els 
agents compleixen rigorosament les 
disposicions de la circular s’enfron-
ten a accions judicials per part dels 
advocats defensors de les persones 
d’origen immigrant perjudicades.
Publico

ESTAT. Febrer. 141 associacions 
demanen al Ministeri d’Interior que 
cessin les detencions i les batudes 
il·legals. 141 associacions que treba-
llen en la defensa dels drets humans 
i en l’àmbit de la immigració van 
realitzar una queixa dirigida al Mi-
nisteri d’Interior exigint que cessin 
de forma immediata les batudes i les 
detencions il·legals. Aquesta queixa 
també la van fer arribar al Defensor 
del Pueblo.
SOS Racisme-Catalunya

Març. El Ministeri d’interior respon 
que no es duen a terme controls 
d’identitat selectius. El 23 de març es 
va rebre la resposta firmada per part 
del Sr. Gregorio Martínez Garrido, 
director del gabinet del Ministre, que 
recollia: “las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado desempeñan sus funciones 
en el marco de un estricto cumplimiento de 
la ley, un preciso respeto de los derechos hu-
manos, especialmente de los ciudadanos que 
residen en España, sea cual sea su naciona-
lidad o país de origen. (…) En todo caso no 

se promueven no se llevan a cabo controles de 
identidad selectivos”. Mitjans de comuni-
cació i associacions que treballen en 
aquest àmbit segueixen demostrant 
dia a dia que les detencions i controls 
d’identitat selectius són la rutina de 
moltes persones immigrades.
SOS Racisme-Catalunya

Per a més informació sobre controls 
d’identitat, batudes i detencions es 
poden consultar aquests webs

2010. Informe jurídic “Controles de 
identificación y detenciones de inmigran-
tes: prácticas ilegales”. 

  premeu aquí 

2010. Los controles policiales en la 
vía pública dirigidos a la identifica-
ción de inmigrantes “irregulares. 
Elaborado por Mugak, Centro de 
Estudios y Documentación sobre 
racismo y xenofobia de SOS Racis-
mo – SOS Arrazakeria

  premeu aquí 

Març 2010. Informe de investigación 
sobre controles, identificaciones y 
detenciones. Elaborado por Ferro-
carril Clandestino.

batudes i detencions, 
practicades en alguns 
casos  sense cobertura 
legal i utilitzant com 
a criteri de selecció 
el perfil ètnic de les 
persones, són el dia a
dia de veïns i veïnes
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  premeu aquí 

TREBALL SEXUAL
El cas de les persones estrangeres 
que es dediquen al treball sexual,  
és similar a la de la venda ambulant, 
ja que la conducta en concret (en 
aquest cas l’exercici de la prosti-
tució) acaba convertint-se en  una 
excusa per aplicar la legislació d’es-
trangeria; sovint amb un doble càs-
tig: incompliment d’ordenances de 
civisme i llei d’estrangeria.

LLEIDA. Febrer. Vuit detinguts a Llei-
da per explotació sexual de dones es-
trangeres. Va ser desarticulat un grup 
organitzat de ciutadans espanyols 
i ucraïnesos, dedicat a l’explotació 
de dones estrangeres. L’operació va 
provocar la detenció de vuit persones 
a Lleida, entre elles, un empleat la-
boral de l’Oficina Única d’Estrangers 
de la província, que hauria facilitat 
diverses dades als membres del grup 
i al que s’ acusa de delictes d’infide-
litat en la custodia de documents i 
revelació de secrets. Les víctimes eren 
captades als seus països d’origen, 
principalment a Rússia.
El País.

BARCELONA. Març. La Policia 
treballa amb onegés perquè vícti-
mes de xarxes sexuals no es quedin 
soles. La Policia Nacional de Cata-
lunya ha treballat per primer cop 
de manera conjunta amb onegés 
catalanes perquè dones víctimes 
de xarxes d’explotació sexual no es 
quedin desemparades i sense lloc on 
dormir després d’operacions poli-
cials. El precedent, es remunta al 
15 de març del 2010, quan la Policia 
Nacional va reunir-se amb les one-
gés, abans d’una important operació 
contra una xarxa internacional que 
es dedicava a l’explotació de dones 

procedents de l’est d’Europa i de 
Sud Amèrica, en diversos clubs de 
Catalunya. Ho va fer per avisar-los 
del dia del dispositiu. 
Després, els agents van posar a càrrec 
de les onegés les dones, algunes de les 
quals havien estat agredides físicament 
per membres de la xarxa, fins que se’ls 
trobés un domicili i una feina. 
Avui i El Punt.

BARCELONA. Juliol. 18 prostitutes 
arrestades per un presumpte incom-
pliment de la Llei d’estrangeria. Les 
Corts, el major espai obert de Catalu-
nya on s’exerceix la prostitució, va ser 
una vegada més el blanc d’una batuda 
policial, on 95 treballadores del sexe 
van ser identificades i 18 arrestades 
per una presumpta situació adminis-
trativa irregular. En el dispositiu hi 
van participar una vintena de patrulles 
dels Mossos d’Esquadra, el cos Naci-
onal de Policia i la Guàrdia Urbana. 
Les 18 dones arrestades, la majoria 
de les quals procedien del Brasil, van 
ser traslladades a les instal·lacions de 
la policia de Via Laietana, a causa de 
la seva suposada situació irregular a 
Espanya. Nou d’elles van quedar en 
llibertat a les poques hores. Els tres 
cossos policials van emetre un comu-
nicat conjunt en què s’explicava que 
aquestes operacions tenen com a ob-
jectiu la reducció dels furts i robatoris 
amb violència i intimidació, i evitar 
les baralles que sovint es produeixen 
en els contextos on es practica la 
prostitució.  
El Pais.

BARCELONA. Juliol. Batuda policial 
contra la prostitució. El barri del Ra-
val, la Rambla i algunes zones de l’Ei-
xample van esdevenir objectiu clau 
en una de les rutinàries operacions 
policials que aquest cop se centraven 
en el control de la prostitució. Agents 

de la Policia Nacional, Mossos d’Es-
quadra i Guàrdia Urbana van identi-
ficar i arrestar a desenes de persones 
als carrers Sant Ramón, Unió i Nou 
de la Rambla entre d’altres. Moltes 
d’aquestes persones, d’origen es-
tranger, van ser traslladades a depen-
dències policials per un presumpte 
incompliment de la Llei d’estrange-
ria. Aquest desplegament va estar 
acompanyat d’una altra operació a la 
zona de Glòries i Estació del Nord, 
que s’afegia a les batudes que durant 
el mes de juliol van portar ja a la iden-
tificació d’un centenar de persones 
involucrades en la prostitució, entre 
treballadores del sexe i clients/es. 
El Periódico i ABC.

INTERNAMENT I EXPULSIÓ
DE PERSONES D’ORIGEN
ESTRANGER
L’Internament i l’Expulsió són les 
conseqüències de la legislació d’es-
trangeria per la que s’aposta des 
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d’Europa i també des de l’Estat Es-
panyol, que els darrers anys s’han 
basat en el tancament de fronteres 
i la persecució, l’internament i 
l’expulsió de les persones sense 
papers.
MADRID. Febrer. Intensificació de 
les expulsions després de la polè-
mica de Vic. La nota d’Interior de la 
Comissaria General en que es de-
manava als agents agilitzar el pro-
cés d’expulsió de les persones im-
migrades en situació administrativa 
irregular, es va transmetre enmig 
de la polèmica nacional generada 
a partir de la decisió de l’ajunta-
ment de Vic de no empadronar a les 
persones d’origen estranger sense 
papers. Mentrestant, a Europa, 
Berlusconi va crear un permís de 
residència per punts en funció de 
que els estrangers demostressin la 
seva voluntat d’integrar-se i Sarko-
zy llançava la proposta de fer un 
contracte per a les persones immi-
grades amb drets i deures.
El Mundo.

MADRID. Febrer. Interior defensa 
la legalitat de les expulsions exprés. 
El Ministeri de l’Interior va opinar 
que la polèmica circular en la qual es 
dóna carta blanca a les detencions 
“preventives” de persones immigra-
des en situació administrativa irregu-
lar no se separa “ni un mil·límetre” de la 
legalitat. “(...) Les detencions preventives 
s’apliquen tant a ciutadans espanyols com 
a persones estrangeres. La Llei de seguretat 
ciutadana ho permet des de l’any 1992 i 
ningú ha protestat fins ara”, va reiterar 
Antonio Camacho, secretari d’Estat 
de Seguretat. Tanmateix, el SUP, Sin-
dicat Unificat de Policia, va insistir en 
que recorreria el text als tribunals i 
va criticar que el document “tracta als 
immigrants com a delinqüents”. Per altra 
banda, la Ferine, Federació Estatal 

d’associacions d’Immigrants i Re-
fugiats a Espanya, va denunciar que 
el document “vulnera la Constitució 
Espanyola en quant al tracte igualitari 
de ciutadans”.
Público.
FIGUERES. Febrer. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes 
de racisme i xenofòbia. SOS Racisme-
Catalunya)
Expulsió il·legal per una desco-
ordinació institucional. El senyor 
A.C. estava pendent d’un judici 
d’acusacions creuades amb un 
altre individu, tots dos s’acusaven 
mútuament d’agressió. l’Inspector 
en cap de la Comissaria de Poli-
cia de La Jonquera, es va posar en 
contacte amb el jutjat de Figueres 
on tenia pendent el judici, comu-
nicant  que s’havia dictat ordre 
d’expulsió contra el senyor A.C. i 
sol·licitant l’autorització del jutge 
per procedir a l’expulsió sense 
adjuntar la notificació d’aquesta 
expulsió.
El Magistrat del jutjat de Figueres va 
sol·licitar dos cops aquesta acre-
ditació i al no rebre aquesta notifi-
cació, el magistrat va desautoritzar 
l’expulsió. Malgrat tot, l’Inspector 
de La Jonquera va comunicar al jut-
jat, l’expulsió del territori espanyol 
del senyor A.C., que va ser executada 

dies més tard. 
Aquesta situació va ser comunica-
da al SAiD per l’advocat que repre-
sentava al senyor A.C. i l’actuació 
del SAiD es va centrar en comuni-
car els fets, demanar explicacions 
al Delegat del Govern a Catalunya 
i denunciant la indefensió del sen-
yor A.C. al Defensor del Pueblo. 
La resposta per part de Delegació 
de Govern, a través d’una reunió  
és el reconeixement de que van 
actuar inadequadament, per la 
qual cosa van obrir expedient dis-
ciplinari que van arxivar desprès 
d’investigar per que no hi havia 
causa suficient. La mala actuació 
la plantegen com un problema 
administratiu alhora de comunicar 
el tema per via telefònica, però no 
entren en la denegació per part del 
jutge de l’expulsió.
Per part del Defensor del Pueble, la 
queixa continua oberta i esta sent 
investigada. Mentrestant, el senyor 
A.C. ha esta expulsat i continuarà 
sense poder entrar al territori es-
panyol.

BARCELONA. Febrer. Vaga de fam 
al CIE de Barcelona per denunciar 
les condicions indignes. Les perso-
nes que estan retingudes al Centre 
d’Internament per Estrangers de 
Zona Franca, a Barcelona, s’està 
desenvolupant una vaga de fam. El 
motiu d’aquesta és exigir la seva 
llibertat i denunciar les condicions 
precàries en les que viuen, inclosos 
amenaces i maltractaments.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya 
Des de SOS Racisme-Catalunya 
exigim investigar les condicions del 
CIE de zona franca
Barcelona, 19 de febrer del 2010

L’Internament i 
l’Expulsió són les 
conseqüències de la 
legislació d’estrangeria 
per la que s’aposta des 
d’Europa i també des de
l’Estat Espanyol
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BARCELONA. Abril. Barcelona 
insta l’expulsió d’Espanya dels no 
comunitaris reincidents. La refor-
ma del Codi Penal al Congrés dels 
diputats, va provocar l’alegria de la 
majoria dels parlamentaris, no tant 
així per l’ajuntament de Barcelona, 
que preparava la segona ofensiva 
per combatre el fenomen de la 
multireincidència que afirmava, 
pateixen les grans ciutats. Barce-
lona, com a municipi que afirma 
patir aquest fenomen, va proposar 
com a estratègia per combatre-la 
l’expulsió dels multireincidents no 
comunitaris. Fonts de la fiscalia van 
confirmar que estaven estudiant la 
proposta, però també van indicar 
que no es volien precipitar amb 
una qüestió que consideren molt 
delicada. 
El Periódico.

BARCELONA. Abril. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
Denuncia de maltractaments físics 
al CIE (Centre d’Internament per a 
persones Estrangeres) de la Zona 
Franca. La mare del senyor J.G.A., re-
tingut al CIE de la Zona Franca, es va 
posar en contacte amb el SAiD per re-
latar els maltractaments que va patir 
el seu fill en aquest centre. El seu fill 
la va trucar detallant-li que el dia dels 
fets no va poder contactar amb ella 
perquè els policies del centre el van 
tenir lligat durant vuit hores, i que a 
més va ser maltractat físicament per 
aquests. El motiu aparent de l’inici 
d’aquestes agressions va ser que el 
senyor J.G.A va sortir en defensa d’un 
company del centre, a qui un policia 
li va llençar el seu entrepà i una ciga-
rreta. En aquell moment va ser portat 
a la biblioteca, única habitació del 
centre sense càmeres, on va succeir 
l’agressió. 

L’equip del SAiD desprès 
d’entrevistar-se amb la mare, va 
assistir al senyor J.G.A. al CIE i va 
presentar una denuncia contra 4 
agents de la policia Nacional i con-
tra el director del CIE. Es  va aconse-
guir que el metge forense assistís al 
senyor J.G.A., i que es demanessin 
explicacions al director del centre. 
Però, malauradament  es va arxivar 
la denúncia, ja que es considera que 
no hi ha lesions objectives i que era 
una estratègia, segons el director del 
centre, per dilatar la seva expulsió 
del país. Posteriorment van expulsar 
del país al senyor J.G.A. 
Aquesta pràctica d’arxiu de la 
denúncia és habitual en aquests 
casos, dóna peu, però a sol·licitar 
al Defensor del Pueblo que investi-
gui els fets demanant també expli-
cacions a fiscalia i a la institució 
pertinent  i deixant palès la indefen-
sió en aquests casos. Enacara s’està 
pendent de la resposta del Defensor 
del Pueblo.

BARCELONA. Maig. Denuncien 
la mort d’un jove al CIE de Zona 
Franca. La Federació d’Associacions 
d’Immigrants del Vallès (FAIV) i SOS 
Racisme-Catalunya van denunciar 
la mort de Mohamed Abagui, un 
sabadellenc d’origen marroquí, en 
una cel·la del centre d’internament 
d’estrangers de la Zona Franca de 
Barcelona. Abagui, de 22 anys, va 
ser detingut perquè no tenia permís 
de residència en vigor. La Policia Na-
cional el va dur al centre de reclusió i 
va iniciar els tràmits per repatriar-lo 
al Marroc, però al cap de dues set-
manes el van trobar penjat a la cel·la. 
AVUI

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya 
Des de SOS Racisme denun-

ciem la mort d’un noi al centre 
d’internament per a persones es-
trangeres de zona franca 
Barcelona, 13 de maig del 2010
BARCELONA. Juny. Interns del cen-
tre d’internament d’estrangers, en 
vaga de fam per denunciar abusos 
policials. Els interns del CIE de la 
Zona Franca de Barcelona van realit-
zar una vaga de fam per denunciar 
que són víctimes d’abusos policials, 
segons va denunciar l’associació 
Drets i Papers per a Tothom. La vaga, 
segons l’associació, va tenir d’un 
seguiment del 80% dels interns i va 
sorgir arran del malestar creat per la 
mort d’un jove marroquí al centre al 
maig. La Policia Nacional va desmen-
tir categòricament aquestes acusaci-
ons i negà que hi hagués una vaga de 
fam al centre. 
AVUI.

BARCELONA. Agost. Més de 400 
persones immigrades reincidents 
expulsades en mig any. La Policia 
Nacional va expulsar, a Barcelona, 
409 persones immigrades multirein-
cidents en sis mesos, fet que repre-
senta un 18% més dels estrangers 
que es van repatriar en el mateix 
període del 2009. Es tracta de 2.950 
detencions, la majoria per furts o 
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robatoris, un 52% més de causes de 
les que tenien obertes els expulsats 
l’any passat. Entitats com SOS Ra-
cisme van lamentar la tendència de 
vincular immigració amb delictes. 
“La delinqüència sempre ha anat lligada 
a la marginalitat, tant quan no hi havia 
immigració com ara”, va comentar Jose 
Peñín, portaveu de l’ONG. Si una 
persona immigrada reincident és 
detinguda, és traslladada al Centre 
d’Internament per a Estrangers, on 
la policia convencerà al jutge per 
arxivar les causes pendents i acordi 
amb el país d’origen l’arribada del 
repatriat. La normativa de la UE, 
però, apunta que només es permet 
la deportació  d’un ciutadà d’un país 
membre en cas d’amenaça per la 
seguretat nacional. 
Avui, El Punt, La Vanguardia, El Periódico.
BARCELONA. Agost. Divuit perso-
nes desembarquen a Barcelona des-
prés de ser rescatades. Una pastera 
en la qual navegaven setze homes, 
un d’ells menor, i dues dones, van 
ser rescatades a prop del Cap de Gata 
(Almeria) després de navegar sense 
aliments ni beguda durant quatre 
dies. Un cop a les dependències 
policials,  se les va traslladar al centre 
d’internament de la Zona Franca, 
pendents de ser retornats al seu país 
d’origen. Pel que fa el menor, va que-
dar en mans de la Fiscalia de Menors. 
Público, El Periódico.

BARCELONA. Setembre. Denun-
cien la detenció de més de mig 
centenar de persones d’origen 
bengalí que portaven 5 anys a un 
Centre d’Estada Temporal. Dife-
rents onegés del territori nacional 
van denunciar que les forces de 
seguretat van detenir a més de mig 
centenar de persones immigra-
des de Bangladesh que portaven 
a Melilla cinc anys ingressats al 

Centre d’Estada Temporal (CETI) 
per la seva expulsió d’Espanya. 
El Col·lectiu Drari, de Catalunya, 
va ser una de les veus que més es 
va deixar sentir al respecte, ja que 
va donar dades específiques com 
l’hora de d’irrupció de la Policia 
Nacional al centre o el nombre de 
persones que es trobaven dins. A 
més, aquesta ONG va assenyalat 
que “la Delegació de Govern havia emès 
declaracions contradictòries al respecte”, 
donant a entendre que aquestes 
persones haurien estat trasllada-
des a un Centre d’Internament 
d’Estranger de la península per la 
seva posterior deportació.
20 Minutos.

GIRONA. Octubre. La Policia Nacio-
nal de Girona expulsa 137 persones 
en 12 mesos. La Policia Nacional va 
expulsar durant el 2010 a 53 persones 
com a conseqüència de no tenir la 
documentació en regla, i a unes altres 
84 pel fet de ser multireincidents. 
Aquesta situació estava emmarcada 
dins el dispositiu de coordinació 
conjunta entre Mossos d’Esquadra, 
la Fiscalia i jutges, que es va posar en 
marxa el mes de febrer de 2010 a raó 
del conflicte que va esclatar a Salt. Les 
persones estrangeres que van cometre 
delictes de manera reincident van ser 
expulsades enlloc d’empresonades, 
una mesura que, segons el comissari 
provincial Sebastià Trapote, “es repetirà 
sempre què es pugui” ja què és “un objec-
tiu marcat per la Direcció General de 
Policia amb la voluntat d’anar reduint 
els índexs de delinqüència”. 
ABC

TARRAGONA. Novembre. Tarrago-
na acull a 21 bengalis alliberats del 
Centre d’Internament de la Zona 
Franca. El municipi tarragoní d’Al-
cover va acollir a 21 dels 40 bengalis 

que van ser alliberats el passat 5 de 
novembre del Centre d’Internament 
d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca 
de Barcelona, després d’expirar el 
màxim de 60 que s’estipula que po-
den estar a la instal·lació,  segons la 
Llei d’Estrangeria. Els immigrants 
van ser traslladats a Barcelona des 
del Centre d’Estancia Temporal 
(CETI) de Melilla, on van residir du-
rant més de quatre anys.
EuropaPress.

  Articles per la reflexió
Los CIES, una realidad inconcebible 
en un estado de derecho
Alba Cuevas Barba, Portaveu de SOS 
Racisme-Catalunya
Julio de 2010

Per a més informació sobre Centres 
d’Internament de persones Estran-
geres (CIE)
es poden consultar aquests webs

Dictamen presentat davant el Co-
mitè per a l’Eliminació de la Dis-
criminació Racial; és un document 
elaborat per Asociación Española 
para el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (AEDIDH)

  premeu aquí 

Desembre 2010. Informe de Pueblos 
Unidos,  elaborat pel grup de visites 
al CIE de Madrid.

  premeu aquí 

Análisis del régimen jurídico del 
internamiento de extranjeros. Un 
informe elaborat per Margarita Mar-
tínez Escamilla, Catedràtica de Dret 
Penal de la Universidad Compluten-
se de Madrid. 

  premeu aquí  



Polítiques en matèria d’immigració de les Institucions Catalanes
CAPITOL 2 
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Així com en el capítol 1 tractem 
temes de legislació d’estrangeria i 
això ens obliga a donar un cop d’ull 
al que succeeix a nivell estatal i euro-
peu; en el present capítol ens focalit-
zem en el paper que desenvolupen 
les administracions catalanes en 
el que fa referència a la gestió de la 
immigració i també de la diversitat.

Parlem de polítiques en matèria 
d’immigració ja que fins ara la pers-
pectiva de treball de les administra-
cions ha estat de gestió del fenomen 
de la immigració, per tal de donar 
resposta al canvi en la composició 
de la població catalana dels  darrers 
10 anys. Però en aquest capítol abor-
darem aspectes que van més enllà 
de la gestió de la immigració i que 
tenen una relació més directa amb la 
gestió i el treball per la convivència 
i la cohesió social en una societat 
diversa com la catalana.

Diferenciarem dos nivells d’anàlisi, 
Política Catalana, que recull aquelles 
propostes que tenen una perspectiva 
nacional, és a dir que s’apliquen a 
Catalunya. I Política Municipal on es 
recullen aquelles iniciatives i polè-
miques que s’han desenvolupat a 
diferents municipis catalans per al 
seu territori.

L’apartat de Política Catalana té com a 
objectiu recollir les iniciatives i tam-
bé les polèmiques que aquest 2010 
ham marcat la política catalana pel 
que fa a la gestió de la immigració, 
la diversitat i la convivència.

Els darrers anys a Catalunya s’han 
aprovat o consensuat alguns docu-
ments rellevants en el treball de ges-
tió la diversitat i de la convivència, 
mostres en són la Llei d’Acollida i el 
Pacte Nacional per la Immigració. 

En aquest capítol es fa referència a 
aquelles iniciatives que s’han desen-
volupat dins aquest marc, així com 
també les mancances, dificultats i 
obstacles que s’ha trobat. 

Un tema del que es parla de manera 
reiterada és de la crisi econòmica, 
ja que ha influenciat tan per les 
retallades com per les conseqüèn-
cies d’aquesta pel que fa al risc de 
fractura social.
A Política Municipal pretenem fer una 
mirada a les polítiques municipals 
en matèria d’immigració i de gestió 
de la diversitat i de la convivència. 
Cal remarcar la importància de 
l’administració municipal en aquest 
àmbit, ja que el seu major coneixe-
ment de la realitat li dóna les eines 
necessàries per aplicar les diferents 
directrius segons les característi-
ques concretes del municipi; així 
com també elaborar estratègies a 
mida. És també l’administració més 
propera a la ciutadania.

Darrera hi ha el 
debat sobre el 
model de societat i 
el risc de diferenciar 
en categories de 
ciutadans, de primera 
i de segona, limitant 
l’accés als drets que un 
Estat de dret, i un Estat 
de Benestar haurien de 
garantir per
a tota la ciutadania
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Per la dificultat de poder abastar tot 
el territori hem recollit aquells fets i 
iniciatives que han tingut una espe-
cial rellevància.

L’apartat, també ve marcat per 
diferents polèmiques que han 
protagonitzat alguns municipis 
catalans, i que han acabat tenint,  
però incidència a tot Catalunya 
i també a nivell estatal: polèmi-
ca sobre l’empadronament de 
persones estrangeres en situació 
irregular, sobre la prohibició del 
vel integral als espais municipals 
i mocions a alguns ajuntaments 
que proposen vincular els permi-
sos d’arrelament i el reagrupa-
ment familiar al compliment de 
les normatives de civisme.
El 2010 comença amb una polèmi-
ca servida que s’allargarà durant 
els primers sis mesos de l’any. A la 
ciutat de Vic s’aprova una moció 
que planteja delatar a la policia la 
situació d’irregularitat de les per-
sones que van a empadronar-se i 
que no tenen papers. Una moció 
que pren diferents formes i que 
amplia el debat a nivell autonòmic 
i també estatal. 

En definitiva entra en debat l’accés 
als drets fonamentals de les perso-
nes estrangeres en situació adminis-
trativa irregular, però darrera hi ha 
el debat sobre el model de societat 
i el risc de diferenciar en categories 
de ciutadans, de primera i de sego-
na, limitant l’accés als drets que un 
Estat de dret, i un Estat de Benestar 
haurien de garantir per a tota la ciu-
tadania.

La polèmica sobre l’ús del vel inte-
gral comença a la ciutat de Lleida, 
i com en el cas del padró, aquesta 
es mou pel diferents municipis de 

Catalunya, arribant també al Govern 
central.
Prohibir l’ús del vel integral en els 
equipaments municipals, i en algun 
cas també en el mateix carrer. 
Un debat que no responia, ni res-
pon, a una preocupació social real, 
que va prendre relleu quan polítics 
i mitjans de comunicació el van 
posar en l’agenda de l’actualitat. 
Mesures que lluny de defensar els 
drets de les persones el que fan 
es agreujar la situació de vulnera-
bilitat d’un sector de la població. 
Alimenten el racisme i la crimi-
nalització de la població d’origen 
immigrat, posant-los en risc de 
fractura social.

Ja a les acaballes del 2010 entra en 
joc una nova polèmica, també im-
pulsada per alguns ajuntaments i 
amb el contagi de molts altres. En 
aquest cas, mitjançant mocions 
presentades als plens municipals, 
es planteja la possibilitat de vincu-
lar els informes, que els ens locals 
redacten, necessaris pels processos 
de reagrupament familiar o arrela-
ment a les normatives de civisme. 
De manera que les conductes in-
cíviques realitzades per persones 
estrangeres poden ser doblement 
penades: per una banda la multa 
que es desprèn de les normatives 
de civisme, i per una altra banda 
perquè veuran afectats els seus pro-
cediments d’arrelament o reagru-
pament familiar. 
Una mesura que suposa una aplica-
ció desigual de la llei segons l’origen 
o la situació administrativa de la per-
sones, mesures que posen en dubte 
fonaments de l’Estat de Dret com és 
la igualtat davant de la justícia i drets 
internacionals, com el dret de viure 
en família.  

Posen en dubte 
fonaments de l’Estat de 
Dret com és la igualtat 
davant de la justícia i 
drets internacionals, 
com el dret de viure en 
família.  
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POLÍTICA CATALANA
CATALUNYA. Gener. Projecte per 
orientar a les persones immigrades 
en els tràmits de reconeixement 
professional. La Generalitat, el 
Ministeri d’Educació, l’Obra Social 
“la Caixa” i l’associació Atlàntida, 
mitjançant els seus representants, 
van signar un conveni per a pro-
moure l’assessorament sobre els trà-
mits necessaris de cara a obtenir el 
reconeixement de les qualificacions 
professionals aconseguides per per-
sones estrangeres en els  seus països 
d’origen. El projecte té dos objectius 
fonamentals: d’una banda orientar i 
informar sobre el tràmits del proce-
diment de reconeixement de títols 
i, de l’altra, assessorar i afavorir la 
inserció laboral d’aquest col·lectiu. 
L’acord incloïa la creació del SARU 
(Servei d’Acompanyament al Reco-
neixement Universitari) i, seguint 
aquesta línia, també es van editar 
materials informatius en diferents 
idiomes. 
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Abril. Alerta per 
la retallada al Fons d’Acollida i 
Integració. La voluntat dels ajun-
taments catalans era garantir la 
cohesió social però davant la con-
firmació de la retallada del Fons 
d’Acollida i Integració –de 200 
milions va baixar a 70- ha posat 
en perill els programes destinats 
a treballar per  la convivència als 
municipis. Els consistoris van 
elaborar un comunicat on expres-
saven la seva preocupació davant 
una situació en què la crisi afecta 
a la convivència i a la cohesió so-
cial. En aquest sentit, la reducció 
de pressupostos va suposar l’atu-
rada d’alguns programes socials 
del 2010.
Avui

CATALUNYA. Abril. El PSC retreu 
a Corbacho la retallada d’Acollida 
i Integració. La decisió de Vic de 
denunciar aquells immigrants sense 
papers que es vulguin empadronar, 
va esdevenir la primera polèmica de 
la precampanya electoral. Per una 
altra banda, les queixes dels socialis-
tes catalans  van estar centrades en 
la manca de recursos, la qual cosa 
va provocar la reacció de Corbacho, qui 
va assegurar que la crisi econòmica va 
provocar la necessitat de retallar “d’on es 
pogués”. 
El País

MADRID. Abril. PSOE i ERC pacten 
reduir la retallada del Fons d’Aco-
llida i Integració.  Els portaveus 
d’immigració del PSOE i ERC en el 
Congrés dels Diputats van negociar 
la restitució d’una part del Fons de 
Recolzament a l’Acollida i Integra-
ció d’Immigrants. Les negociacions 
es van iniciar arran d’una moció 
presentada per ERC on reclamava a 
l’executiu central un increment en 
els recursos. 
Aquesta moció, va resultar ser con-
seqüència de la interpel·lació que 
Joan Tardà va formular al ministre 
de Treball i Immigració, Celestino 
Corbacho, qui va assegurar que el 
Govern estava estudiant restituir una 
part del fons. 
Europa Press, El Periódico

CATALUNYA. Abril. El Govern refo-
rça el Programa de Retorn Voluntari 
de persones immigrades des de 
Catalunya. El Govern va destinar 
500.000 euros a l’Organització 
Internacional per a les Migracions 
(OIM) per a reforçar el Programa 
de Retorn Voluntari de persones 
immigrades des de Catalunya al país 
d’origen, xifra que representa un 
augment de 200.000 euros respec-

te la inversió del 2009. S’hi poden 
acollir persones estrangeres en 
situació regular i irregular, cònjuge 
o parella i altres familiars directes, 
obtenint assessorament per tramitar 
la tornada, el finançament del bitllet 
aeri i, en funció dels casos, un ajut 
econòmic per a la seva reincorpora-
ció al país d’origen. 
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Maig. Capdevila 
denuncia l’incompliment de l’acord 
del govern espanyol per la retallada 
del Fons estatal d’acollida i inte-
gració. La consellera d’Acció Social 
i Ciutadania, Carme Capdevila, va 
mostrar la seva decepció amb el 
ministre de Treball i Immigració, 
Celestino Corbacho per trencar el 
seu compromís de restituir el Fons 
estatal d’acollida i immigració a 
100 milions. Amb aquesta retallada, 
Catalunya passa de rebre 46 milions 
el 2009, a rebre’n 15 milions el 2010. 
La reducció afecta al reforç educatiu 
(aules d’acollida, plans educatius 
d’entorn, apropament de les famí-
lies als centres escolars per contri-
buir a l’èxit escolar de l’alumnat, 
formació d’adults...) i es plasma 
gairebé la meitat de les partides 
pressupostàries.
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Juliol. Govern i Estat 
es coordinen perquè les certifica-
cions previstes a la Llei d’acollida 
tinguin efectes en els procedi-
ments d’estrangeria. A Madrid va 
tenir lloc la tercera reunió de la 
Subcomissió Estat-Generalitat en 
immigració, en la qual la delegació 
catalana, presidida per la conse-
llera d’Acció Social i Ciutadania, 
Carme Capdevila, va insistir davant 
la secretària d’Estat d’Immigració, 
Anna Terrón, en la millora de la 
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dotació del fons estatal d’acollida 
i integració, un fons retallat en un 
65%. Aquesta reunió també va ser-
vir per proposar a l’administració 
de l’Estat més informació i dades 
sobre estrangeria, així com per a fer 
arribar propostes del govern català 
i de la Taula de Ciutadania i Immi-
gració sobre el futur reglament de 
la Llei d’estrangeria. La subcomis-

sió Estat-Generalitat en immigració 
es reuneix cada sis mesos.
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Juliol. Nova guia per 
a orientar els professionals públics 
d’ens locals que gestionen la immi-
gració. La consellera d’Acció Social 
i Ciutadania, Carme Capdevila, va 
presentar al Centre d’Estudis Jurí-

dics i de Formació Especialitzada de 
Barcelona la guia “Món local, immi-
gració i ciutadania. Recomanacions per 
a la gestió del fet migratori des dels ens 
locals” editada per la Secretaria per a 
la Immigració. El text és fruit de la 
feina impulsada, des de principis de 
2009, pel grup de treball Món local 
i immigració de la Taula de Ciuta-
dania i Immigració, l’òrgan asses-
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sor del Govern de la Generalitat en 
aquest àmbit. D’aquesta manera es 
va donar resposta  als acords assolits 
en el Pacte Nacional per a la Immi-
gració, que instava a impulsar la 
coordinació entre administracions i 
reconeixia el paper dels ens locals en 
l’acollida i integració de les perso-
nes immigrades.
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Juliol. El Col·legi de 
Periodistes de Catalunya s’adhereix al 
Pacte Nacional per a la Immigració. 
El Pacte Nacional per a la Immigració, 
un dels quatre acords estratègics que 
ha impulsat el Govern d’Entesa durant 
aquesta legislatura, suma ja 69 agents 
signants entre partits polítics, agents 
socioeconòmics, organitzacions i en-
titats del sector d’arreu de Catalunya. 

Aquesta xifra que es va actualitzar 
després de l’adhesió del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya (CPC) en una 
reunió entre el degà d’aquesta institu-
ció, Josep Maria Martí i el secretari per 
a la Immigració, Oriol Amorós, a la 
seu de la Secretaria per a la Immigra-
ció del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania.
Secretaria per a la Immigració.
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CATALUNYA. Juliol. El Servei 
d’Acompanyament al Reconeixe-
ment Universitari (SARU) atén prop 
d’un miler de consultes des de la po-
sada en marxa el mes d’abril. El Ser-
vei d’Acompanyament al Reconeixe-
ment Universitari (SARU) promogut 
per la Generalitat de Catalunya, el 
Ministeri d’Educació, la Fundació 
“la Caixa” i l’associació Atlàntida 
va atendre 950 consultes des de la 
seva posada en funcionament el 
mes d’abril a la plaça Bonsuccés de 
Barcelona i fins a finals de juliol de 
2010. La gran majoria (un 70%) van 
tenir a veure amb els tràmits d’ho-
mologació de títols acadèmics eme-
sos a l’estranger. 
Secretaria per a la Immigració. 

CATALUNYA. Juliol. Segona edició 
del concurs “Som Catalunya. País 
de convivència”. La Secretaria per 
a la Immigració del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania va con-
vocar la segona edició del concurs 
“Som Catalunya. País de convivèn-
cia”, dedicat a promoure la cohesió 
social i la reflexió sobre la diversitat 
de la nostra societat. El certamen 
convidava a l’alumnat i al professo-
rat dels centres educatius catalans, 
dividits en quatre categories segons 
el nivell d’estudis, a explicar expe-
riències de convivència intercultural. 
D’acord amb cada categoria, els par-
ticipants van poder presentar un di-
buix o pintura, narracions o poesies, 
i vídeos en els quals s’explica una 
experiència viscuda amb un amic o 
amiga d’origen diferent al seu. 
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Agost. Acció Social i 
Ciutadania publica nous materials 
d’acollida per a facilitar la integra-
ció de les persones immigrades a 
Catalunya. El Departament d’Acció 

Social i Ciutadania va publicar una 
sèrie de materials d’acollida i inte-
gració de les persones immigrades a 
Catalunya amb l’objectiu de facilitar 
el coneixement dels drets i deures 
bàsics que tenen, especialment en 
l’àmbit d’estrangeria. Aquest fet es 
va vincular estretament a les pre-
visions de la Llei d’acollida de les 
persones immigrades i retornades. 
La Secretaria per a la Immigració va 
distribuir 500 expositors a entitats 
arreu del país (principalment a les 
oficines d’acollida i a les oficines de 
suport als treballadors immigrants), 
als que s’apleguen tots els contin-
guts a disposició de les persones 
interessades. 
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Agost. Capdevi-
la defensa l’aplicació de la Llei 
d’acollida per garantir la igualtat 
d’oportunitats a Catalunya. La 
consellera d’Acció Social i Ciuta-
dania, Carme Capdevila, va as-
senyalar que l’aplicació de la Llei 
d’acollida era necessària i urgent 
per promoure la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats de totes les 
persones que viuen a Catalunya. 
L’objectiu, va dir, és fer efectiu el 
principi d’igualtat, així com pro-
moure l’autonomia i la igualtat 
d’oportunitats de les persones im-
migrades i les retornades a Catalun-
ya, i remoure els obstacles que ho 
impedeixen a causa, principalment, 
de la manca de coneixement de la 
llengua i el desconeixement de la 
societat d’acollida, el mercat de 
treball i la seva legislació. A més, 
es va destacar la importància de 
l’aprenentatge de la llengua com 
a factor d’integració, establint el 
català com a llengua vehicular de la 
formació. 
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Setembre. La Co-
missió permanent de la Taula de 
Ciutadania exigeix a la Defensora 
del Pueblo retirar el recurs con-
tra la Llei d’acollida. La comissió 
permanent de la Taula de Ciutada-
nia i Immigració de la Generalitat 
de Catalunya va acordar adreçar 
una carta a la Defensora del Pue-
blo en funcions, Maria Luisa Cava 
de Llano, per exigir la retirada del 
recurs d’inconstitucionalitat que va 
presentar al Tribunal Constitucional 
contra la Llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades 
a Catalunya. La missiva es va justi-
ficar en la necessitat i urgència del 
desplegament de la Llei, tenint en 
compte l’arribada de més d’un milió 
de persones d’origen estranger en 
els darrers 10 anys i la manca de 
coneixements lingüístics, del mercat 
laboral, d’estrangeria i de la societat 
d’acollida.
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Setembre. 5 territoris 
catalans, beneficiaris del Pla per 
fomentar la convivència a zones 
urbanes multiculturals. Cinc terri-
toris catalans: les àrees barcelonines 
de Sant Martí, Nou Barris i el Raval, i 
els municipis de Tortosa (Baix Ebre) 
i Salt (Gironès), es beneficiaran d’un 
programa per fomentar la cohesió 
social en zones d’alta diversitat 
cultural. El projecte, impulsat pel 
Ministeri de Treball i Immigració, la 
Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) i la Fundació La 
Caixa, va acordar dotar 17 territoris 
de tot L’Estat Espanyol d’equips 
de professionals especialitzats en 
intervenció comunitària i mediació 
cultural, perquè desenvolupin la 
seva tasca en coordinació amb les 
institucions existents en la zona. 
L’objectiu, van afirma, és treballar 
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a nivell local i de proximitat per 
millorar la convivència i incremen-
tar la participació en els àmbits de 
les relacions ciutadanes, la sanitat i 
l’educació. 
El Periódico.

BARCELONA. Setembre. Una guia 
posa de manifest la diversitat de 
projectes de cohesió social promo-
guts per la xarxa d’entitats a Cata-
lunya. El secretari per a la Immigra-
ció, Oriol Amorós, va presentar la 
“Guia d’experiències per al foment 
de la convivència des del teixit as-
sociatiu”, que recull fins a 29 bones 
pràctiques impulsades per entitats 
d’arreu del país i ofereix orienta-
cions per a desenvolupar noves ac-
tivitats. L’objectiu d’aquesta guia és 
facilitar a les organitzacions i enti-
tats del país la gestió de la diversitat, 
així com l’apropament i l’intercanvi 
mutu entre la societat d’acollida i 
les persones d’origen estranger. El 
document es pot consultar, en for-
mat electrònic, a través del web de la 
Secretaria per a la Immigració. 
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Setembre. Govern 
obre la convocatòria ARAFI 2010 
d’ajuts per promoure la recerca i la 
formació universitària en immigra-
ció. El Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya va publicar les bases 
de la convocatòria dels ajuts per 
incentivar la recerca aplicada i la 
formació universitària en matèria 
d’immigració a Catalunya, promo-
guda per la Secretaria per a la Im-
migració del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania i per la Direcció 
General de Recerca del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa. 
Es van destinar 300.000 euros al fi-
nançament, considerant prioritàries 
les recerques que aportessin ele-

ments diagnòstics i d’intervenció en 
les temàtiques relacionades amb la 
gestió dels fluxos migratoris i accés 
al mercat de treball, l’adaptació dels 
serveis públics a una societat diversa 
i la integració en una cultura pública 
comuna.
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA. Octubre. El Govern 
edita una guia per la gestió de la 
diversitat religiosa a les escoles. El 
manual, que va publicar el Govern 
de la Generalitat, critica actituds in-
transigents als menjadors d’alguns 
centres com la de no oferir alternati-
ves als i les escolars que no mengen 
determinats aliments per motius 
religiosos. També fa es feia una 
recomanació sobre la indumentària 
religiosa a les escoles: “el nicab i el 
burca”, els dos models de vel integral 
“dificulten la visió i el moviment del cap, 
els braços i les mans, i impedeixen veure la 
cara, un factor important en les relacions 
socials que influeix en el desenvolupament 
de la personalitat i suposaria un atemptat 
a la dignitat”. La guia també aposta 
per facilitar que a les escoles es pu-
guin celebrar festivitats i permetre 
l’absència de classe en festes com el 
final del Ramadà. 
El Periódico

BARCELONA. Octubre. El Tribu-
nal Constitucional admet a tràmit 
el recurs del Defensor del Pueblo 
en contra la Llei d’Acollida. El ple 
del Tribunal Constitucional va 
acordar admetre a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat presentat per 
la Defensora del Poble en funcions, 
Maria Luisa Cava de Llano, el dia 
13 d’agost contra la Llei d’Acollida 
de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya. El recurs 
presentat afectava els articles que 
fan referència a l’ús del català. Com 

és el cas de l’article 9 de la llei, en els 
apartats 2, 4 i 5, que fan referència 
“l’adquisició de les competències bàsiques 
en llengua catalana”, al català com 
a “llengua comuna per a la gestió de les 
polítiques d’acollida i integració” i en 
el Servei de Primera Acollida a la 
prioritat de la llengua catalana sobre 
la llengua castellana. 
Avui

BARCELONA. Octubre. El govern 
desplegarà la Llei d’Acollida malgrat 
el recurs al Tribunal  Constitucio-
nal. La consellera d’Acció Social 
Carme Capdevila, va afirmar que 
una sentència negativa evidencia-
ria que “no volen entendre que l’Estat 
és bilingüe”. Capdevila va comentar 
que Catalunya havia de continuar 
sent una “màquina de fer catalans i 
catalanes” amb els mateixos drets i 
deures. La consellera va assegurar 
que el govern desplegaria la Llei 
d’acollida “tal com la va aprovar el 
Parlament”, després que el Tribunal 
Constitucional (TC) hagués acceptat 
a tràmit el recurs de la Defensora del 
Poble. En declaracions als mitjans, 
Capdevila va qualificar de “molt 
negativa” l’admissió del recurs, i va 
recordar que el Consell de Garanties 
Estatutàries va avalar la seva cons-
titucionalitat. En aquest sentit, va 
dir que els nous/es catalans/es no 
havien de renunciar al seu passat ni 
a la seva identitat, però sí que havien 
d’incorporar Catalunya en un “equili-
bri de cohesió”.
Avui

CATALUNYA. Octubre. Carme Cap-
devila declara que la integració dels 
nous catalans i catalanes és clau per 
sortir de la crisi. La consellera d’Acció 
Social i Ciutadania, Carme Capdevila, 
va assenyalar la importància d’integrar 
dels nous i noves catalans/es com una 
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sortida de la crisi econòmica, on des-
taquen com a reptes clau el desplega-
ment de la Llei d’acollida i fomentar la 
participació. La consellera va destacar 
les dones i els joves reagrupats com 
dos dels col·lectius que requerien més 
esforços, ja que “allà on no han trobat 
un marc per créixer han desenvolupat una 
identitat reactiva cap al país d’acollida”. 
Per fomentar la participació d’aquests 
col·lectius, Catalunya a través del 
Pacte Nacional per a la Immigració va 
plantejar a l’Estat espanyol que reduís 
a cinc anys de residència regular 
l’accés a la nacionalitat, actualment 
se’n requereixen 10 anys.
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Novembre. La Ge-
neralitat, l’associació Catalana 
d’Universitats i “la Caixa” aposten 

per l’Institut de Recerca en Migra-
cions. En la línia de les mesures 
establertes en el Pacte Nacional per 
a la Immigració i el Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació del 
2008, l’objectiu de l’acord va ser 
concentrar la recerca existent al país 
en l’àmbit migratori, captar recur-
sos econòmics per a investigacions i 
fomentar la internacionalització de 
la recerca. Així mateix, havia de con-
tribuir a la millora i l’avaluació de les 
polítiques públiques de gestió del fet 
migratori. Catalunya es podria dotar 
així per primera vegada d’un institut 
d’aquestes característiques, innova-
dor pel seu caràcter interuniversitari 
i pel fet d’integrar administració 
pública, recerca i societat civil. Per 
aquest motiu, les universitats hi són 
representades a través de l’ACUP, 

l’associació que agrupa les vuit 
universitats públiques catalanes. 
Tanmateix, l’Obra Social “la Caixa” 
destinaria al projecte, durant el pri-
mer any, 50.000 euros.
Secretaria per a la Immigració.

POLÍTICA MUNICIPAL
BARCELONA. Gener. Barcelona 
presenta el seu decàleg intercul-
tural per conviure en la diversitat. 
Fruit d’un procés participatiu amb 
la participació de 3.000 persones 
aproximadament, Barcelona va pre-
sentar el decàleg del Pla Barcelona 
Interculturalitat. L’objectiu del Pla és 
dibuixar una estratègia de ciutat per 
conviure en la diversitat, de la qual 
el decàleg és el primer resultat. 
La seva elaboració va basar-se en 
la resposta a cinc preguntes, de les 
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quals destacava la percepció de l’aug-
ment de la diversitat com una pèrdua 
i amenaça. Per la seva part, Hereu va 
manifestar la necessitat de diàleg i 
interacció entre els ciutadans i ciuta-
danes, que ha de ser un eix principal 
de les futures polítiques municipals.
El Punt

BARCELONA. Febrer. Barcelona espe-
ra rebre durant el 2010 menys persones 
immigrades però amb més intensitat. 
Malgrat esperar un nombre menor de 
persones immigrades, Gomà, Segon 
Tinent d’alcalde d’Acció social i ciuta-
dania, va assegurar que augmentaria 
en un 15% el pressupost dels serveis 
d’atenció als nouvinguts amb l’objectiu 
de no excloure ningú. Així, va afirmar 
que es tractava d’incrementar-lo per 
sobre del creixement de la immigració, 
apostant per un model d’atenció a les 
persones immigrades, sense segmen-
tacions ni exclusió i basat en l’atenció 
segons les seves necessitats.
ABC

BARCELONA. Febrer. El Baix Llo-
bregat Nord promou un Pla Inter-
municipal per a la Convivència. Els 
ajuntaments d’Abrera, Collbató, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat i 
Sant Esteve Sesrovires van presentar 
a Abrera el Pla Intermunicipal per 
a la Convivència, que compta amb 
el suport de la Secretaria per a la 
Immigració i suposa la unificació de 
criteris d’actuació per a l’ acollida de 
les persones nouvingudes. El Pla té 
com a objectius abordar la immigra-
ció des de la normalitat, treballar de 
forma conjunta per a la convivència i 
la cohesió social de tota la població, 
facilitar la resposta de les adminis-
tracions locals i l’adaptació dels 
serveis públics a una societat cada 
vegada més diversa. 
Secretaria per a la Immigració.

EL VENDRELL. Febrer. El Ple votarà 
mesures per millorar la convivència 
i la integració de col·lectius d’im-
migrants. L’enfrontament entre 
agents de Mossos d’Esquadra i po-
blació d’origen magrebí va generar 
preocupació per la cohesió social 
entre els diferents agents socials a El 
Vendrell. L’equip de govern va plan-
tejar, d’aquesta manera, diferents 
mesures amb l’objectiu de reduir el 
risc de fractura social. Així, el Pla de 
Convivència i Civisme del municipi, 
sorgit a arrel d’aquests fets,  preveu 
aplicar entre el 2010 i el 2011 36 me-
sures de foment de la cohesió social, 
destacant la potenciació de la figura 
del mediador i de dinamitzadors/es 
juvenils a peu de carrer.
Avui

BARCELONA. Març. Els alcaldes exi-
geixen al Govern una normativa més 
dura contra els pisos sobreocupats. 
Arran de la problemàtica dels pisos 
sobreocuptas a diferents barris de Bar-
celona, el Govern va anunciar la inten-
ció de posar un límit legal a aquests 
fenomen mitjançant la limitació de 
l’empadronament excessiu en un 
mateix domicili. Per la seva part, els 
alcaldes van afirmar que, a més, eren 
necessaris uns marges d’habitabilitat, 
independentment de l’empadrona-
ment i el fet de que la norma inclogués 
la capacitat d’inspecció.
El Periódico

SANT FELIU DE LLOBREGAT. Juny. 
Els polítics s’actualitzen en qüestió 
d’empadronament i gestió del fet 
migratori. Responsables polítics i 
professionals d’ens locals van parti-
cipar al seminari “L’empadronament 
i la gestió del fet migratori” que va 
tingut lloc a Sant Feliu de Llobregat. 
Al llarg del seminari, els participants 
van rebre informació actualitzada 

sobre el marc normatiu que regula 
els processos d’empadronament 
de les persones immigrades i sobre 
les situacions que més freqüen-
tment dificulten la seva aplicació. 
També es va elaborar una proposta  
que recollia  un conjunt de criteris 
compartits per tal de disminuir les 
diferències i les pràctiques diverses 
que generava aquesta gestió, com-
petència dels consistoris segons 
estableix la Llei de Règim Local. 
Secretaria per a la Immigració.

MANRESA. Juliol. Manresa defineix 
el full de ruta a seguir en matèria  
d’immigració per als propers anys. 
L’ajuntament de Manresa va revisar 
el Pla d’Immigració i Ciutadania 
aprovat l’any 2000 i el va adaptar a la 
situació social actual. El nou docu-
ment definia el full de ruta a seguir 
en els pròxims anys, i posava al dia 
les polítiques adreçades a la cohe-
sió social, amb especial atenció als 
aspectes relacionats amb la gestió 
de la immigració. El document és 
un recull les actuacions que es van 
incorporar en els últims deu anys, 
també en proposa de noves.
Ajuntament de Manresa.

SANTA COLOMA DE GRAMANET. 
Setembre. Santa Coloma, veïns de 
114 nacionalitats. L’ajuntament de 
Santa Coloma va impulsar un pro-
jecte que tractava a cada comunitat 
de propietaris com una unitat bàsica 
de participació amb capacitat de 
resoldre tot tipus d’enfrontaments, 
finançat pel Ministeri de Treball i 
Immigració. Aquest fet va convertir 
la ciutat, de 120.000 habitants, entre 
els que podem trobar 114 nacio-
nalitats diferents, en un exemple 
d’integració de les persones immi-
grades. Durant la primera fase de la 
iniciativa, entre setembre de 2008 i 
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desembre de 2009, els tècnics van 
visitar les 1.400 finques de la zona 
on només un 5% dels habitatges 
tenia l’obligació legal de construir la 
comunitat, el 42% presentava algun 
problema de convivència. 
Público.

MATARÓ. Novembre. Mataró tren-
ca tòpics a favor de la immigració. 
L’ajuntament de Mataró va posar en 
marxa una campanya de sensibilit-
zació, adreçada a tota la ciutadania, 
que pretenia  trencar els estereotips 
que hi ha respecte a la immigració. 
Una acció que, segons el regidor 
responsable de les polítiques de 
nova ciutadania, Carlos Fernández 
(PSC), era “agosarada” i “atrevida” i 
que, per aquest motiu, va ser pione-
ra a l’Estat. “Volem deixar clar que els 
serveis municipals són iguals per a tothom 
sense cap discriminació, ni positiva ni ne-
gativa, ni per raó de sexe, raça o religió”, 
va explicar. 
Avui.

EL VENDRELL. Novembre. El 
Vendrell comença  a treballar per la 
convivència a la ciutat sense PxC. 
Partits polítics, associacions de 
veïns i diferents entitats del Vendrell 
van començar a treballar per ga-
rantir la convivència i el civisme als 
carrers de la ciutat. Per aquesta raó 
es va constituir el Consell Munici-
pal per la Convivència; l’organisme 
que agrupa polítics i entitats té 
l’objectiu de fer un seguiment 
del Pla de Convivència i formular 
propostes d’actuació. En total van 
ser 25 les agrupacions reunides, 
entre associacions veïnals, entitats 
culturals o esportives, representants 
dels immigrants i onegés. També 
hi van ser presents els diferents 
grups municipals del consistori amb 
l’excepció de PxC, que ja havia avisat 

que no prendria part al Consell si hi 
havia representants de la població 
immigrada.
DelCamp.cat

BARCELONA. Desembre. Barcelona 
valora la seva gestió de la immi-
gració. Jordi Hereu va insistir en la 
seva intervenció en el fòrum Primera 
Plan@ en els bons resultats de la 
seva aposta per la interculturalitat 
i reivindicant la seva mà dura quan 
toca. Hereu va insistir en els efectes 
positius del reagrupament famili-
ar per la ciutat i la convivència; no 
obstant, des de l’estiu del 2009 va 
negar l’arrelament –document ne-
cessari per aconseguir els permisos 
de residència i per tramitar el rea-
grupament familiar- als considerats 
incívics. La sanció més freqüent 
d’informes desfavorables -68 dels 
8.780 expedients d’arrelament- són 
la venda ambulant il·legal i la col-
laboració amb aquesta, el consum 
d’alcohol a l’espai públic en enva-
sos de vidre o llauna, el llançament 
d’envasos a la via pública i orinar a 
l’espai públic.
El Periódico

POLÈMICA SOBRE
L’EMPADRONAMENT 
VIC. Gener. La ciutat de Vic 
inaugura la polèmica sobre 
l’empadronament de les persones 
en situació irregular.

El consistori de la ciutat de Vic va 
acabar l’any 2009 iniciant una polè-
mica al voltant de l’empadronament 
de les persones en situació adminis-
trativa irregular que es va allargar 
pràcticament fins a l’estiu de 2010. 
La mateixa polèmica es traslladà a 
ajuntaments de diferents municipis 
catalans, amb la que partits polítics 
de diferents colors, no van dubtar a 

fer-ne un ús electoralista, sense tenir 
en compte les conseqüències socials 
d’aquest debat irresponsable.
L’ajuntament de Vic –CiU, PSC i 
ERC- ha elaborat una mesura que 
consisteix en exigir el permís de re-
sidència a totes les persones immi-
grades que es vulguin empadronar 
a la ciutat. En cas de no tenir-lo, la 
persona en qüestió disposarà de tres 
mesos per a presentar-lo.
Aquest fet vulnera tant la llei 
d’estrangeria com la llei 4/1996 de 
bases de règim local, a més a més, 
també contradiu els criteris fixats 
pel Consell de l’Empadronament de 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
La primera contradicció d’aquesta 
mesura recau en l’aprovació de la llei 
d’estrangeria de l’any 2000, on es fixa 
que el primer requisit per a la regula-
rització dels papers és poder acreditar 
uns anys de permanència previs a Es-
panya. La comptabilització d’aquests 
anys comença el dia en el que les 
persones immigrades s’empadronen. 
S’ha d’aclarir que aquesta mesura 
impedirà que les persones immi-
grades que no estan empadronades 
no puguin disposar ni de cobertura 
sanitària, ni d’educació –dret que, 
segons el Tribunal Constitucional, 
no es pot privar a cap persona que 
resideixi a Espanya.
SOS Racisme-Catalunya

  Cas en profunditat
La ciutat de Vic inaugura la polèmi-
ca sobre l’empadronament de les 
persones en situació irregular.
SOS Racisme-Catalunya
Gener de 2010

GIRONA. Gener. Els alcaldes giro-
nins no es plantegen deixar d’em-
padronar les persones immigrades 
“sense papers”.Els alcaldes de les 
principals ciutats de les comarques 



CONSEQÜÈNCIES DE LA LEGISLACIÓ D’ESTRANGERIA   35

gironines van dir que no deixaran 
d’empadronar els immigrants “sen-
se papers”, van considerar que no és 
competència de les administracions 
locals controlar la immigració irre-
gular, sinó d’estaments superiors. 
La majoria dels alcaldes consultats 
consideren que l’anunci de l’alcalde 
de Vic de no empadronar els im-
migrants en situació irregular no 
s’ajusta a la llei i que no solucionarà 
el problema. Els alcaldes preveuen, 
doncs, mantenir els requisits per 
a l’empadronament, tot i que en 
alguns casos admeten que el cas de 
Vic obre un debat que s’ha d’abor-
dar. Ajuntaments com ara Girona, 
Roses, Lloret i Palafrugell controlen 
que tothom que s’empadroni tingui 
un habitatge on viure als seus muni-
cipis. A més, la gran majoria assegu-
ra que estant fent un control per evi-

tar pisos sobre ocupats. Tot seguit, 
es recullen algunes de les apreciaci-
ons dels alcaldes i alcaldesses, així 
com els requisits d’empadronament 
a cada població. 
El Punt.

  Cas en profunditat
Els alcaldes gironins no es plante-
gen deixar d’empadronar les per-
sones immigrades “sense papers”. 
REACCIONS A DIFERENTS MUNI-
CIPIS GIRONINS
El Punt
Gener de 2010

BADALONA. Gener. Badalona veta 
un pla del PP per denunciar “sen-
se papers” a l’estil de Vic. El ple 
municipal de Badalona va tombar 
una proposta del PP que pretén que 
l’ajuntament denunciï a la Policia 
Nacional els immigrants “sense pa-
pers” residents a la localitat perquè 
siguin expulsats del país. La mesura 
plantejada pel líder del PP a Badalo-
na, Xavier García Albiol, és idèntica 
a una que va anunciar a finals de 
desembre i va retirar a primers de 
gener l’Ajuntament de Vic. El govern 
municipal de Badalona està format 
pel PSC, CiU i ERC, els mateixos 
partits que governen a Vic, amb la 
diferència que l’alcalde badaloní és 
socialista i el de Vic, democratacris-
tià. D’altra banda, igual que dies en-
rere va fer l’Ajuntament de Vic, el de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), gover-
nat pel PP, va acatar ahir el dictamen 
de l’advocacia de l’Estat que obliga a 
empadronar tots els immigrants, tot 
i dir que no el compartia. 
El Periódico

BARCELONA. Gener. Acusen a qua-
tre ajuntaments d’impedir l’arrela-
ment dels immigrants. Els advocats 
del Col·lectiu Ronda de Barcelona 

van acusar a quatre ajuntaments, 
Sant Boi de Llobregat, Cornellà, 
Vilafranca del Penedès i Santa Mar-
garida i Els Monjos, d’infringir la 
llei per sol·licitar papers addicionals 
a l’hora d’obtenir el permís de re-
sidència per arrelament social. El 
reglament de la Llei d’Estrangeria 
permet que s’obtingui si la persona 
immigrada no té antecedents penals 
i aporta un contracte de treball i dis-
posa de l’informe d’inserció social 
que expedeixen els ajuntaments. 
Per aconseguir aquest informe, la 
persona immigrada ha de demostrar 
que fa tres anys que resideix a l’Estat 
espanyol, que té un contracte de tre-
ball, que parla català o castellà i que 
ha col·laborat amb alguna entitat o 
associació de la població. L’advocat 
Sergi Santacana va assegurar que 
els quatre ajuntaments exigeixen 
requisits “més restrictius que els 
establers per la llei”, com ara l’ajun-
tament de Santa Margarida, que 
reclama estar empadronat un temps 
mínim o haver participat el teixit 
associatiu sis mesos. 
Amb tot, els responsables munici-
pals van desmentir aquestes acusaci-
ons. L’Ajuntament de Sant Boi con-
sidera que els requisits són “laxes” i 
que per recomanació de la Diputació 
de Barcelona sol·licita sis mesos 
d’empadronament. A Cornellà as-
seguren que no fan res irregular, 
només apliquen la llei. 
En el seu informe jurídic, el Col·lectiu 
Ronda insisteix que al padró s’hi han 
d’inscriure totes les persones que 
resideixen de forma habitual en un 
municipi, incloent-hi els que estan 
en situació irregular, i destaca, d’al-
tra banda, que els ajuntaments “no 
tenen potestat” per limitar el número 
d’empadronats en cada habitatge, en 
referència als pisos pastera.
 El Pais. El Mundo

Aquesta mesura 
impedirà que les 
persones immigrades 
que no estan 
empadronades no 
puguin disposar ni  
de cobertura  
sanitària, ni d’educació  
–dret que, segons el 
Tribunal Constitucional,  
no es pot privar  
a cap persona que 
resideixi a Espanya–. 
SOS Racisme Catalunya  
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REUS. Febrer. “Tots som veïns i veïnes 
de Reus” denuncien les dificultats 
en l’empadronament, que pateixen 
de forma més directa les persones 
d’origen immigrant. La plataforma 
“Tots som veïns i veïnes de Reus” for-
mada per 26 associacions del municipi 
va denunciar irregularitats en l’accés al 
padró. Han detectat que en el procés 
d’empadronament  s’estan demanant 
requisits abusius que excedien les nor-
mes legals i han causat durant mesos 
dificultats als ciutadans i ciutadanes. 
Les persones d’origen immigrant són 
les que pateixen de manera més directa 
aquestes dificultats.

  Cas en profunditat
“Tots som veïns i veïnes de Reus” 
denuncien les dificultats en 
l’empadronament, que pateixen 
de forma més directa les persones 
d’origen immigrant.
Tots Som veïns i veïnes de Reus i 
SOS Racisme-Catalunya
Febrer de 2010

OLOT. Febrer. Olot veta la proposta 
de PxC de no empadronar els immi-
grants “sense papers” . El regidor 
de Plataforma per Catalunya (PxC) a 
l’Ajuntament d’Olot, Moisès Font, es 
va quedar sol en el ple d’ahir defen-
sant, a través d’una moció, que no 
s’empadronessin els immigrants en 
situació irregular. Font va fer notar 
“la contradicció consistent a, per 
una banda, empadronar-los i, per 
l’altra, no concedir-los un permís de 
treball”, fet que va dir, “fa que hagin 
de sobreviure dels ajuts socials, de 
l’economia submergida o del treball 
clandestí o bé de la delinqüència”. 
Tots els grups van criticar la moció: 
des del PP, que va recordar que a Vic, 
tant la Generalitat com l’Estat ja havi-
en rebutjat lla proposta, fins als més 
contundents, ApG, que van qualificar 

la moció de PxC  “d’acte d’irrespon-
sabilitat”, ERC, de text “molt ofen-
siu”, el PSC, que va recordar que ja 
s’havia aprovat un pla de ciutadania 
i immigració a Olot i CiU, finalment, 
que va defensar el padró com a eina 
“útil” per tenir un bon coneixement 
de la gent que viu a la ciutat. 
El Punt 

BARCELONA-MADRID. Març. Go-
vern central prepara el veto a empa-
dronar-se en pisos sobre ocupats. 
La crisi del padró a Vic exigeix una 
clarificació de criteris. El Govern 
espanyol va anunciar que està tre-
ballant en una reforma legislativa 
per “clarificar” als ajuntaments com 
actuar amb els empadronaments i, 
de pas, pretén evitar situacions de 
sobre ocupació en els anomenats 
“pisos pastera”. No obstant això, 
el President del Govern, José Luis 
Rodríguez Zapatero, va generar 
confusió en emmarcar la nova regu-
lació en el desplegament de la recent 
llei d’estrangeria. Davant d’aquest 
anunci, fonts del Ministeri de Tre-
ball i Immigració, CiU i CCOO van 
mostrar-se sorpresos de l’afirmació, 
tenint en compte que veuen més 
lògic que es concretin les noves 
normes en la nova Llei del Govern 
i l’Administració Local, tal com 
està intentant perfilar el Ministeri 
de Política Territorial. L’esborrany 
d’aquest avantprojecte assenyala que 
cal donar una “major coherència” a 
la realitat i a les xifres del padró, ins-
trument del qual en deriva el cens. 
Per això proposa “evitar empadrona-
ments massius” en un domicili”. 
El Periódico

MATARÓ. Abril. El PP del Maresme 
demana que s’usi el padró per de-
latar “sense papers”. En la línia de 
Vic, el PP del Maresme va impulsar 

una moció per presentar en 30 plens 
d’ajuntaments de la comarca en la 
qual insta a informar la Direcció 
General de la Policia sobre els immi-
grants “sense papers” que es detec-
tin a través del padró. L’argument “és 
la necessitat de complir la llei”, segons 
Paulí Mojedano, portaveu del PP a 
l’Ajuntament de Mataró, que rebutja 
l’acusació de xenofòbia. La iniciativa 
ha estat molt criticada per la resta 
de les forces polítiques, que acusen 
el PP d’avivar “una polèmica amb ànim 
electoral”, com va afirmar el regidor 
de Presidència de Mataró, Carlos 
Fernández (PSC). 
La presidenta del PPC, Alícia 
Sánchez-Camacho, va defensar les 
mocions que es votaran als plens 
de Pineda de Mar, Alella i Sant An-
dreu de Llavaneres, al Maresme, 
encaminades a fer obligatori que es 
comuniqui a la Delegació del govern 
central les situacions irregulars d’im-
migrants que s’hagin empadronat, 
perquè segons ha dit, cal “donar suport 
als consistoris que, davant la manca d’una 
acurada política d’immigració, han de 
fer front, sense els recursos ni els mitjans 
necessaris, a una política d’integració molt 
difícil de dur a terme”. El Periódico, Avui

LLAVANERES. Abril. CiU i el PP de 
Llavaneres aproven usar el padró per 
denunciar immigrants en situació ir-
regular. Sant Andreu de Llavaneres es 
va convertir en el primer municipi on 
va prosperar la proposta del PP, amb el 
suport de CiU que és al govern en mi-
noria. La moció fixa que l’Ajuntament 
comunicarà a la direcció general de la 
Policia la situació d’estada il·legal de 
les persones estrangeres empadrona-
des o reclamarà que l’Estat sol·liciti 
de forma permanent aquestes dades. 
Tant l’alcalde, el democratacristià 
Bernat Graupera, com la regidora 
del PP Susana Clerici van deixar clar 
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que a Llavaneres, on hi ha un 10,8% 
de població immigrant, no hi ha cap 
conflicte, però sí que és necessari que 
arribin de forma “ordenada i complint 
la llei”. La resta de grups de l’oposició 
van criticar la mesura i van qualificar-
la de «vergonyosa» i de ser un “atac 
en contra de la convivència”.  A canvi 
del vot favorable dels convergents, 
els populars van alinear-se al costat 
dels nacionalistes en una altra moció 
en què se solidaritzaven amb l’Ajun-
tament de Vic. Segons l’últim cens, 
la majoria de població immigrant a 
Llavaneres procedeix en un 42% de la 
Unió Europea. 
El Punt. El Pais

EL VENDRELL. Abril. El PP d’El 
Vendrell porta al ple la delació dels 
immigrants “sense papers”. En un 
ple municipal d’El Vendrell es va 
debatre una moció presentada pel 
PP del municipi que pretenia que 
l’Ajuntament comuniqués a la Dele-
gació del Govern -i a la Policia- les 
dades d’aquells estrangers que estan 
empadronats i viuen en situació 
irregular al municipi. Segons el 
portaveu popular, Ricardo Jovani, la 
moció “coincideix amb l’esperit del pla 
de convivència i civisme” impulsat pel 
seu grup. La idea és “donar suport als 
consistoris que, davant de la inexistència 
d’una política d’immigració, han de fer 
front, sense els recursos ni els mitjans ne-
cessaris, a una política d’integració molt 
difícil de tirar endavant”. 
El Pais. ACN

EL VENDRELL. Abril. El Vendrell de-
nunciarà els immigrants en situació 
irregular que tinguis multes però no 
ho farà a partir del padró . Finalment 
el ple municipal d’El Vendrell va re-
butjar recórrer al padró per denunciar 
immigrants en situació irregular, en 
la línia de Vic. Però va comunicar que 

sí que es podrà fer amb la resta de 
tràmits administratius, com ara mul-
tes i gestions municipals. “Segons la 
normativa, seria il·legal utilitzar el padró 
en aquest sentit”, va dir l’alcalde de CiU 
Benet Jané. 
La moció impulsada pels quatre re-
gidors de Plataforma per Catalunya 
(PxC) al municipi, que volia que el 
consistori comuniqués la situació 
dels immigrants indocumentats, 
ha estat tombada per setze vots en 
contra (CiU, PSC, ERC i PP). També 
s’ha descartat una segona moció del 
PP que volia que es comuniqués a la 
Policia la situació irregular dels im-
migrants, i se’n creés un registre. A 
El Vendrell, PxC va experimentar una 
forta pujada amb l’obtenció d’un 18% 
dels vots en les eleccions del 2007. 
ABC-EFE. El Pais. ACN

TERRASSA. Abril. Terrassa, Rubí i 
Mollet no delataran els immigrants 
“sense papers” empadronats. Els 
plens de Terrassa, Rubí i Mollet van 
rebutjar la proposta del PP que instava 
als ajuntaments a notificar a la Direc-
ció General de Policia els casos d’im-
migrants “sense papers” empadro-
nats. A Terrassa i Rubí, el text només 
va aconseguir el suport del PP, mentre 
que a Mollet, als vots els populars s’hi 
va sumar una regidora no adscrita 
amb la seva abstenció. La proposta del 
PP fixava que fos el mateix consistori 
qui comuniqués la situació d’estada 
i residència il·legal al municipi de 
totes aquelles persones estrangeres 
conegudes a través de la inscripció al 
padró o que l’Ajuntament reclamés al 
Govern espanyol que procedís a la sol-
licitud permanent de dades. 
Europa Press

CATALUNYA. Maig. La polèmica 
sobre l’empadronament present a 
municipis d’arreu. La polèmica sobre 

limitar l’empadronament de les per-
sones immigrades en situació admi-
nistrativa irregular, es va estendre en 
el temps i en el territori català. Poden 
canviar les formes, hi ha casos en que 
es parlava de la possibilitar de delatar 
a la policia les persones empadrona-
des en situació irregular, o també de 
no empadronar a les persones sense 
papers; el que no canviava és el con-
tingut, ja que en definitiva s’està par-
lant de limitar l’accés als drets bàsics 
i universals.
En diversos pobles i ciutats del país 
es van presentar mocions en els 
plens municipals, la majoria de ve-
gades impulsades pel Partit Popular 
de Catalunya, que proposaven que 
“els ajuntaments comunicaran a la Dele-
gació del Govern de l’Estat a Catalunya la 
situació d’estança i/lo residència il·legal 
en el municipi de totes aquelles persones 
estrangeres que tingui coneixement per la 
seva inscripció en el padró d’habitants”.
Davant aquestes situacions SOS 
Racisme-Catalunya ha va fer arribar 
als diferents grups municipals dels 
ajuntaments que estan plantejant 
les mocions, un escrit en el que s’in-
formava  sobre aspectes jurídics i 
s’alertava de les conseqüències soci-
als de continuar alimentant aquesta 
polèmica.
SOS Racisme-Catalunya.

VIC. Maig. Concentració a la pla-
ça de Vic TOTS SOM PERSONES, 
contra el racisme i la xenofòbia. 
Més de mig miler de persones de 
diferents punts de Catalunya es van 
concentrar a la Plaça Major de Vic 
sota el lema: TOTS SOM PERSO-
NES, contra el racisme i la xeno-
fòbia; per denunciar les accions i 
posicionaments iniciats a la mateixa 
ciutat sobre l’empadronament de les 
persones en situació administrativa 
irregular. 
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Cal dir que aquest posicionaments 
del consistori vigatà va desencade-
nar en una polèmica més àmplia que 
va alimentat el discurs racista amb 
el risc de fractura social que aquest 
suposa; i que diferents partits polí-
tics el van utilitzar buscant el rèdit 
electoral, sense tenir en compte les 
conseqüències negatives que això 
podia tenir per la convivència i la 
cohesió social.
SOS Racisme Catalunya.

CERVERA. Juny. Cervera aprova 
denunciar els «sense papers» tot i 
l’oposició de l’alcalde. L’Ajuntament 
de Cervera va seguir el camí del de Vic 
i denunciarà els estrangers inscrits 
en el padró municipal que no tinguin 
permís de residència. La mesura, 
però, no està clar que es pugui dur 
endavant, malgrat que la majoria de 
grups al ple municipal hi van votar a 
favor. L’alcalde, Joan Valldaura (PSC), 
i el seu grup hi van votar en contra 
però el govern està dividit en aquesta 
qüestió: ERC també hi va votar en 
contra, Independents per la Segarra 
es van abstenir, mentre que el PP, la 
formació que va proposar la moció, 
i Solucions i Futur (SiF), també al 
govern, hi van votar a favor. CiU i els 
dos regidors del grup mixt, proce-
dents d’una escissió de la xenòfoba 
Plataforma per Catalunya (PxC) que 
es fa dir Partit per Catalunya (PxCat), 
també van donar suport a la mesura. 
L’alcalde es va adreçat a la subdele-
gació del govern de l’Estat a Lleida 
per demanar com fer efectiva aques-
ta resolució del ple de l’Ajuntament, 
si és legal. La moció, promoguda 
per PxCat, insta el govern municipal 
a presentar a la subdelegació del 
govern de l’Estat la llista d’estran-
gers sense permís de residència 
perquè se’ls apliqui la llei espanyola 
d’estrangeria. Cervera té un 21% de 

població immigrant, sobre els 9.328 
habitants. 
El Punt. El Pais. ADN. El Mundo. Segre

CERVERA. Juny. Una entitat de Cer-
vera prepara mobilitzacions contra 
la delació d’immigrants. L’associació 
àrab Atlas va preparar mobilitzacions 
contra la mesura aprovada pel ple de 
l’ajuntament de Cervera de delatar a 
la policia els immigrants empadro-
nats que no tinguin regularitzada la 
seva residència a Espanya. Segons el 
portaveu de l’associació, Omar Cha-
rah, la moció és “xenòfoba i racista, a 
més d’atemptar contra els drets de les perso-
nes”. Atlas critica les mocions “opor-
tunistes i partidistes” de formacions 
declaradament xenòfobes com Partit 
per Catalunya (escissió de Plataforma 
per Catalunya) així com l’actitud dels 
partits que les secunden. 
ADN

CERVERA. Juny. Expulsen dos regi-
dors del govern de Cervera arran de 
l’afer de les delacions d’immigrants. 
El govern municipal de Cervera es 
va quedar en minoria al consistori 
amb l’expulsió dels dos regidors del 
grup Solucions i Futur, decidida per 
la resta de formacions (PSC, ERC, 
PP i Independents de la Segarra). La 
moció aprovada dijous 27 de maig 
sobre la delació dels “sense papers” 
empadronats va  desencadenar   la 
crisi de govern a Cervera. Els quatre 
partits polítics que queden al govern 
de Cervera sumen sis regidors i es-
tan en minoria respecte els set edils 
de l’oposició, dos dels quals del par-
tit xenòfob Partit per Catalunya. 
ADN

POLÈMICA SOBRE L’ÚS
DEL VÈL INTEGRAL
El debat sobre el vel integral es va 
dur a terme sense responsabilitat i 

amb manca de pedagogia. Des del 
primer moment es van barrejar els 
conceptes i es va jugar amb la con-
fusió ens els discursos, no es van 
tenir en compte les conseqüències 
negatives que aquest podia tenir en 
la convivència i en la consolidació de 
posicionaments racistes.

LLEIDA. Maig. Ros contempla la 
possibilitat de prohibir l’ús del burca 
a la ciutat de Lleida. L’alcalde Àngel 
Ros es va mostrar a favor de la regula-
ció de l’ús del burca després de saber 
que CiU es disposava a presentar una 
moció al respecte. No obstant, va es-
mentar la necessitat de tenir present 
les competències dels ajuntaments 
sobre  determinades prohibicions. 
Així, l’alcalde va afirmar que primer 
estudiaria si era possible aplicar 
aquesta condició a la normativa mu-
nicipal de civisme, afirmant que es 
basava en qüestions d’igualtat.
La Mañana

LLEIDA. Maig. Lleida la primera ciu-
tat d’Espanya que limita l’ús del vel 
integral. L’Ajuntament de Lleida va 
prohibir l’entrada als espais i equipa-
ments municipals amb vel integral, 
malgrat la posició contrària del titu-
lar d’Immigració del Govern, que va 
qualificar la mesura com contrapro-
duent. Seguint les recomanacions 
de l’alcalde Àngel Ros, no es va vetar 
l’ús del burca a tot l’espai públic. No 
obstant, aquesta restricció sí afecta 
a mercats, centres cívics, esportius, 
culturals i educatius apel·lant a la 
igualtat entre sexes i el respecte a la 
dona. A més, Ros va instar a la Ge-
neralitat i el Govern central a regular 
per llei l’ús del vel integral al carrer.
El Periódico, La Vanguardia, El País
BARCELONA. Maig. Barcelona re-
butja la prohibició del burca al car-
rer. El debat sobre la prohibició del 
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burca, present a països com França 
i Bèlgica, va arriba a Barcelona a 
proposta del PP. Malgrat que tots els 
grups van manifestar-se contraris al 
vel integral per l’aïllament que gene-
ra, es va rebutjar sense un debat pre-
vi, pel qual van demanar un informe 
als serveis jurídics. 
La regidora de Dona i portaveu 
d’ICV-EUiA, Elsa Blasco, es va voler 
distanciar del –discurs xenòfob que sovint 
emmascaren aquestes prohibicions–. La 
representant de CIU, Maite Fandos, va 
remarcar la necessitat d’un treball pre-
vi per evitar que les dones que porten 
burca “es quedin sense sortir de casa”
El País, El Punt Barcelona, 

LLEIDA. Maig. La Generalitat re-
butja legislar sobre l’ús del burca. 
Montserrat Coll, Directora d’Afers 
Religiosos de la Generalitat, va 
considerar contraproduent la pro-
hibició del burca, i va expressar 
la seva voluntat de mediació. Va 
anomenar al petit nombre de dones 

que porten burca a Catalunya, fet 
pel qual considera la mesura con-
traproduent. Tanmateix va expres-
sar la consideració de que hi havia 
altres problemes més importants; 
posició que també mantenia Carod-
Rovira, vicepresident de la Gene-
ralitat, que va defensar el vel quan 
aquest fos una opció lliure i sense 
imposicions.
El Periódico

BARCELONA. Maig. SOS Racis-
me-Catalunya demana aturar la 
polèmica sobre el vel integral, es 
tracta d’un fals debat. L’associació 
antiracista de defensa dels drets 
humans va alertar del risc que 
pot suposar en un context com 
l’actual, en el que s’estan donant 
problemes de convivència social 
crear aquest debat, sense el conei-
xement, la pedagogia i responsa-
bilitat necessària va en detriment 
de la cohesió social. Considera que 
aquestes posicions no fan més que 
fomentar el racisme i la crimina-
lització d’un sector de la població. 
És necessari alertar del perill que 
suposa dirigir sempre l’atenció cap 
a un grup de la societat determinat 
només per vincular-ho amb ele-
ments negatius.
Van demanar a tots els nivells del 
govern (local, autonòmic i esta-
tal) un compromís de no fer un ús 
electoralista de la immigració i de 
lluitar de manera activa contra el 
racisme.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya
SOS Racisme-Catalunya alerta el 
perill que suposen els falsos debats 
com la prohibició
de la burca. 
14 de juny de 2010

BARCELONA. Maig. Amnistia In-
ternacional afirma que la prohibició 
del burca no solucionarà el pro-
blema. Amnistia Internacional va 
remarcar la diferència entre aquelles 
dones que porten el vel per imposi-
ció, casos en els què s’ha intervenir 
perquè atempta contra la llibertat de 
la dona, d’aquelles que el porten per 
voluntat pròpia, a les qual se’ls ha de 
respectar la llibertat d’expressió i de 
creença religiosa. A més, va afegir 
que tothom té dret a vestir i a portar 
els símbols religiosos que vulgui. 
Avui

BARCELONA. Juny. Hereu prohibeix 
per decret l’ús del vel integral als edifi-
cis municipals de Barcelona. L’alcalde 
de Barcelona, Jordi Hereu, va anunciar 
per sorpresa un decret que empara 
la prohibició del burca en els edificis 
municipals. Aquesta mesura arribava 
poques setmanes desprès de que el 
consistori comuniqués que el debat al 
voltant del vel integral necessitava d’un 
procés més ampli. Els socis de govern 
municipal, ICV-EUiA, es van mostrar 
“rotundament en contra”. Per una altra 
banda, ERC va criticar la mesura pel fet 
de que s’aprovés a cop de decret, i va 
exigir més diàleg amb les associacions. 
En canvi els partits més crítics amb la 
gestió municipal, el PP i CIU, es van 
mostrar favorables al decret.
Aquesta restricció afecta llars d’in-
fants, mercats, oficines d’atenció al 
ciutadà, centres cívics i biblioteques 
i al·lega motius de seguretat, amb la 
intenció d’identificar a tots els usuaris 
dels serveis públics de l’ajuntament, 
comparant així la prohibició del vel 
integral amb l’ús del casc. La justifi-
cació, van expressar, respon a motius 
legals per evitar sobrepassar les com-
petències municipals. La prohibició es 
va formalitzar per via de decret.
El Periódico de Catalunya, Público.

Es van barrejar els 
conceptes i es va jugar 
amb la confusió ens 
els discursos, no es 
van tenir en compte 
les conseqüències 
negatives que aquest 
podia tenir en la 
convivència i en la 
consolidació  
de posicionaments
racistes
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VENDRELL. Juny. CiU s’afegeix a la 
decisió de vetar el vel integral a Reus 
i El Vendrell. L’ajuntament de Reus i 
El Vendrell es van afegir al camí en-
cetat per Lleida de prohibir l’ús del 
vel integral als equipaments públics. 
El PP de Reus recolzava la idea men-
tre que el PSC va afirmar que no es 
plantejava el vetar-ho. Tots aquests 
fets van fer saltar l’alarma al Minis-
teri de Treball i Immigració, qui va 
afirmar que l’efecte de les prohibici-
ons podia desembocar en una major 
presència d’aquesta vestimenta. 
El Periódico

CUNIT. Juny. Cunit, Mollet, Santa 
Coloma i Balaguer voten si a la 
prohibició el burca. L’ajuntament 
de Cunit va votar una moció del 
PSC per prohibir l’ús del burca en 
les instal·lacions municipals i una 
del PP per prohibir-lo també al 
carrer. A més, Mollet va planificar 
debatre la prohibició en instal-
lacions municipals i Santa Coloma 
i Balaguer en tots els espais pú-
blics. Les mocions proposades pel 
PP contemplaven prohibir aquelles 
peces que cobrien totalment la 
cara i impedien la comunicació 
verbal i visual. No obstant, con-
templaven excepcions en relació a 
les festes tradicionals; Les raons 
que van adduir per a justificar 
aquestes mesures, tenien a veure 
amb la seguretat, en el cas dels 
cossos de seguretat i amb els mo-
tius de salut i higiene, en el treball. 
Europa Press

CUNIT. Juny. Cunit finalment pro-
hibeix l’ús del burca. L’equip de 
govern de Cunit format pel PSC i el 
PP va aprovar una moció conjunta 
alternativa a les presentades pels 
dos partits per separat, en la que el 
PP volia ampliar la prohibició a la via 

pública. Malgrat la crítica general al 
vel integral, CiU, ICV i ERC van qua-
lificar la proposta d’electoralista i es 
van abstenir. 
El Periódico.

TARRAGONA. Juny. El PP de Tarra-
gona vol que es prohibeixi el vel in-
tegral al carrer i als espais públics. 
Davant la moció que va presentar el 
PP, l’equip de govern i CiU van qua-
lificar la formació d’oportunista, 
afirmant que aquest problema no 
existia a la ciutat. En aquest sentit, 
la resta de grups no van valorar po-
sitivament aquesta moció. Els  soci-
alistes van  acusar al PP de generar 
un problema que no existeix. Per 
la seva banda, l’audiència de Tarra-
gona va considerar que una llei que 
regulés la qüestió seria millor que 
una regulació dels ajuntament a 
partir d’ordenances.
El punt, La Vanguardia

TARRAGONA. Juny. Tarragona 
finalment vetarà el burca amb un 
pacte entre PSC – CiU. Els socialis-
tes i convergents a Tarragona van 
pactar elaborar un pacte per impe-
dir l’ús del vel integral als equipa-
ments municipals; igual que l’acord 
pactat a Lleida entre PSC i CiU. 
Malgrat que una setmana abans 
la portaveu municipal socialista 
va assegurar que la prohibició era 
l’ultima via, el debat intern dins el 
grup polític va concloure en aquest 
pacte. La moció, que es va votar el 
14 de juny en el ple, integrava l’ús 
del vel integral i d’altres peces de 
roba que dificultessin la identifica-
ció i comunicació visual. Per una 
altra banda, ERC va presentar una 
moció alternativa que rebutjava les 
prohibicions d’indumentàries en 
les normes generals.
El Periódico, La Vanguardia

VIC. Juny. Vic planteja vetar el vel 
integral en la reforma de l’ordenan-
ça cívica. L’equip de govern de Vic, 
encapçalat per CiU i del qual formen 
part PSC i ERC, van afirmar que no 
volia  afegir-se al conjunt de prohibi-
cions del vel integral iniciat a Lleida. 
No obstant, malgrat que l’alcalde 
manifestar-se en contra de la mesura, 
el consistori va plantejar en la refor-
ma de l’ordenança local de civisme 
per incloure la prohibició del burca i 
el nicab. Per la seva banda, Platafor-
ma per Catalunya va presentar una 
moció per prohibir el vel integral.
El Periódico

FIGUERES. Juny. Figueres es suma a la 
restricció del vel integral. L’ajuntament 
de Figueres es va mostrar a favor de 
prohibir l’ús del vel islàmic integral a 
les dependències municipals. La pri-
mera de les comarques Gironines en 
instaurar la prohibició va optar per la 
modificació de l’ordenança de civisme, 
incloent un article que proscriu l’en-
trada en edificis i equipament públics 
amb la cara tapada –sense mencionar 
la paraula burca o nicab-. L’alcalde va 
afirmar que no es donen problemes 
de convivència a la ciutat, justificava la 
seva decisió en  evitar que s’interpretés 
l’ús partidista d’aquesta polèmica.
El Periódico

BARCELONA. Juny. La prohibició del 
vel integral s’expandeix a diversos 
municipis de Catalunya. Arran de la 
decisió de Lleida, sis municipis ca-
talans van debatre durant el mes de 
juny la regulació de l’ús del vel inte-
gral als espais municipals: Cervera i 
Tàrrega, Tarragona, Reus, Cunit i el 
Vendrell. La comunitat musulmana 
de Catalunya, que va observar aquests 
moviments amb recel i escepticisme i 
va titllar la mesura d’injustificada.
El País, Avui
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BARCELONA. Juny. El PP estén al 
Parlament el debat de la prohibició 
del vel integral. El PP va afirmar que 
en funció dels resultats que obtingu-
és en la seva proposta de prohibir el 
burca al Senat, traslladaria la matei-
xa iniciativa al Parlament. A més, va 
demanar a CiU i al PSC que donessin 
suport a la seva proposta, que va de-
fensar en termes d’igualtat de drets 
de les dones. No obstant, malgrat 
que el grups es va mostrar partidaris 
a regular l’ús del burca i el nicab, 
van considerar que la proposta del 
PP responia a motius electoralistes.
El Periódico.

BARCELONA. Juny. Capdevila des-
carta que el Parlament veti el burca. 
El Parlament va votar una moció, a 
instàncies del PP, en la que es recla-
mava la prohibició del vel integral 
als espais públics. En aquest sentit, 
Carme Capdevila, consellera d’Acció 
Social i Ciutadania, va afirmar que 
seria convenient una regulació des 
del Congrés. Capdevila, conscient del 
debat social, va tractar la temàtica a la 
Taula de Ciutadania i Immigració i va 
reiterar la necessitat d’oferir mesures 
de suport a la regulació per evitar l’aï-
llament de les dones que porten vel i 
que aquestes s’alliberin de possibles 
conductes de dominació. Per una 
altra banda, la vestimenta de les do-
nes musulmanes va ser tractada en la 
tercera Trobada de Joves Musulmans 
a Catalunya.
La directora d’Afers Religiosos, Mont-
serrat Coll, va afirmar que  el debat del 
burca s’havia  sobredimensionat. 
Avui

BARCELONA. Juny. El PSC delega la 
regulació del burca als ajuntaments. 
Malgrat no ser partidari de la seva 
prohibició, el PSC va deixar llibertat 
als ajuntaments en la regulació se-

gons ho consideressin necessari. No 
obstant, el portaveu del PSC, Miquel 
Iceta, va afirmar que en un àmbit 
supramunicipal es considerava difícil 
la regulació d’aquesta vestimenta. 
D’altra banda, el PP va anunciar que 
plantejaria la seva regulació al Senat 
i al Parlament. Des de Convergència 
Democràtica van rebutjar l’ús par-
tidista d’aquest debat  i van afirmar 
que no es tracta d’un debat prioritari. 
Per la seva banda, ERC va rebutjar la 
prohibició del burca, així com també 
portar aquesta a les normes generals.
Avui

BARCELONA. Juny. Corbacho fa una 
crida a la serenitat. El ministre de 
Treball i Immigració, Celestino Cor-
bacho, va fer una crida a la serenitat 

davant l’expansió de les mocions de 
prohibició del burca als municipis 
catalans. La legislació estatal no 
permet l’entrada a les dependències 
públiques amb la cara tapada. Per 
això, el ministre va reclamar no cre-
ar problemes on no els hi ha. 
Público

BARCELONA. Juny. L’onada “anti-
burca” genera posicions diverses 
dins dels mateixos partits. La prohi-
bició del burca a Lleida va fer créixer 
la polèmica vers la necessitat de 
regular aquesta peça de vestir fins a 
magnituds que alguns dirigents del 
PSC van qualificar de molt preocu-
pant.  Mentrestant, CiU i el PP van 
ser un dels principals impulsors de 
les mocions contra el vel integral. 
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D’altra banda, el responsable d’im-
migració del CIU afirmava que no 
era un debat prioritari i el diputat 
Carles Campuzano es decantava per 
les posicions de Lleida.
El Periódico

BARCELONA. Juny. El Consell Islàmic 
de Catalunya mostra el seu desacord 
amb la prohibició del vel integral en 
espais municipals. Mohamed Hal-
hout, portaveu del Consell Islàmic de 
Catalunya, va advertir que l’expansió 
de la prohibició del vel integral pot 
ser l’inici de més retallades dels drets 
de les minories en un estat aconfes-
sional. A més, va afirmar que aquesta 
prohibició suposa la vulneració del 
dret internacional i del dret a la lliber-
tat d’expressió i religió. D’altra banda, 
va afirmar que l’ús del burca entre les 
dones no era generalitzat a Catalunya.
El Periódico

BARCELONA. Juliol. Per la retirada 
del decret contra el burca i el niqab. 
Un grup de persones i associacions 
vinculades als moviments socials 
dels Països Catalans, promouen una 
convocatòria i un manifest per do-
nar resposta pública contra el decret 
aprovat per l’ajuntament de Barcelo-
na, seguin la dinàmica d’altres ajun-
taments catalans. Diverses entitats, 
entre elles SOS Racisme-Catalunya 
s’han adherit al manifest i a les con-
vocatòries.
Hi ha prevista una concentració- ac-
ció el 14 de juliol a la plaça Sant Jau-
me de Barcelona.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat Plataforma Contra el 
decret del Burca.
El que no és el decret del burca  
i el niqab
Barcelona, juny-juliol de 2010

SANTA COLOMA DE FARNERS. 
Juliol. Santa Coloma de Farners no 
prohibeix el burca. El ple de Santa 
Coloma va desestimar la moció pre-
sentada pel grup municipal de Colo-
mencs pel Canvi per tal de prohibir 
els vels integrals i les vestimentes 
que tapaven la cara. CiU, PSC i Es-
querra –grups del govern tripartit- i 
EPM van votar en contra de la moció; 
a més, l’alcalde Antoni Solà (CIU) va 
assenyalar que aquesta problemàtica 
hauria d’estar en mans del govern 
estatal, no dels ajuntaments, i que 
prohibir-lo no era una bona mesura. 
Per la seva banda, Mireia Oliva (EPM) 
va afirmar que la moció era contra-
produent per la convivència.
El Punt Girona

VILANOVA. Juliol. Vilanova opta per 
les lleis vigents i la mediació davant 
de la polèmica del burca. L’ajunta-
ment de Vilanova es va decantar pel 
“diàleg, el consens, la mediació i el tre-
ball” amb les entitats a l’hora de trac-
tar el tema de la utilització burca en 
els espais públics. L’acord adoptat 
per l’equip de govern i CiU va afegir 
que el marc jurídic actual ja permetia 
actuar en defensa de la igualtat, la 
llibertat i la seguretat, insistint en la 
necessitat de preservar la convivèn-
cia i apostant per l’educació. Per la 
seva banda, el PP reclamava la pro-
hibició del burca i el nicab a tots els 
edificis i equipament municipals.
El Periódico

VIC. Juliol. Vic rebutja la prohibició 
del vel integral en els espais munici-
pals. Plataforma per Catalunya  es va 
quedar sense cap recolzament en la 
seva moció per prohibir el burca i el 
vel integral als equipament públics. 
Malgrat tot, la formació d’extrema 
dreta va fer una valoració positiva 
pel ressò de la seva política en els 

mitjans de comunicació. Malgrat 
el caràcter marcadament racista i 
xenòfob de la plataforma, Anglada 
argumentava que la seva moció es 
basava en la defensa de la dona mu-
sulmana. Després de perdre aquesta 
moció, el partit en va presentar una 
altra on demanava que l’ajuntament 
declarés als immigrants en situació 
administrativa irregular com per-
sones “no grates”, proposta que la 
resta de grups no van voler debatre.
Público

BARCELONA. Juliol. El Consell 
Nacional de Dones de Catalunya 
denuncia que la polèmica del vel es 
electoralista. El Consell Nacional de 
Dones de Catalunya, òrgan consul-
tiu del Govern  que aplega 372 enti-
tats i associacions de dones de tot el 
territori, va fer públic un comunicat 
en que demanava que el debat no 
es fes en nom de la defensa de les 
dones i els seus drets, ja que no en 
són elles les protagonistes. Així, van 
denunciar un ús instrumentalista de 
les dones i els seus drets. A més, el 
Consell va afegir que ja existia una 
llei per la qual les dones ja es treuen 
el vel en espais públics o davant la 
policia. 
Público

LLEIDA. Juliol. Primer recurs contra 
la prohibició de l’ús del vel integral. 
L’associació Watani de Lleida va ser la 
primera en presentar un recurs judi-
cial contra la prohibició del burca i 
el nicab. L’associació va presentar un 
recurs amb el suport d’un bufet d’ad-
vocats que, de manera gratuïta, van 
oferir els seus serveis. El recurs es va 
centraren la defensa dels drets fona-
mental i les llibertats públiques dels i 
les ciutadans de creença musulmana. 
Dies més tard, l’associació va deci-
dir retirar el recurs contra la regu-
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lació dels vel integral i, en canvi, va 
presentar a l’ajuntament de Lleida 
diverses al·legacions contra la orde-
nança municipal, establint un mà-
xim de trenta dies per arribar a un 
acord. Mourad El-Boudouhi, mem-
bre de l’associació, va afirmar que si 
les al·legacions no arribaven enlloc, 
tornarien a presentar el recurs con-
tra la modificació de l’ordenança 
davant el jutjat de Lleida.
Periódico, El Pais, Europa Press

REUS. Desembre. Reus prohibirà per 
decret l’ús del vel integral a les instal-
lacions municipals. L’alcalde de Reus, 
Lluís Miquel Pérez (PSC), va signar un 
decret d’alcaldia, sense consultar a la 
resta de grups municipals, pel qual 
s’iniciava l’expedient de modificació 
de l’ordenança municipal sobre l’ús 
de les vies i els espais públics, amb 
l’objectiu de prohibir el vel integral 
–burca i nicab- als equipaments muni-
cipals. Cal recordar que el passat mes 
de juny el ple municipal havia rebutjat 
una primera moció per prohibir l’ús 
del burca i el nicab.
La Vanguardia i  Avui

LLEIDA. Desembre. Lleida estrena 
orgullosa vetar el vel integral als 
espais municipals. L’alcalde de Llei-
da es va mostrar satisfet de ser la 
primera ciutat d’Espanya en regular 
“un element discriminatori vers la dona”, 
que pot suposar una multa de fins a 
600€ per les infractores. Dins la co-
munitat musulmana hi ha diversitat 
d’opinions, alguns hi veuen una font 
d’enfrontaments amb l’ajuntament.
El Periódico

La polèmica fora de Catalunya
EUROPA. Juny. La Comissió Euro-
pea rebutja legislar l’ús del burca 
en l’àmbit europeu. La Comissió 
Europea va rebutjar legislar en l’àm-

bit europeu la prohibició de l’ús del 
burca en dependències públiques, 
malgrat les iniciatives promogudes 
en diferents països de la Unió Euro-
pea com Espanya, Bèlgica o França. 
“No veig la necessitat de legislar l’ús del 
burca en l’àmbit europeu”, va afirmar la 
comissària europea d’interior, Cecí-
lia Malmstrom. Malgrat aquest fet, a 
França el projecte de llei per prohi-
bir el vel integral a tots els espais pú-
blics del país, inclòs el carrer, passà 
sense cap oposició un primer tràmit 
parlamentari a la comissió legisla-
tiva de l’assemblea Nacional. Així 
mateix, també la Cambra de Dipu-
tats belga va aprovar a finals d’abril 
un projecte de llei per prohibir l’ús 
d’aquests tipus de vel a tots els llocs 
públics, encara que l’aprovació al 
Senat no va arribar a causa de la dis-
solució del Parlament per la convo-
catòria d’ eleccions anticipades.
ABC 

ESPANYA. Juny. Camaño i Aído recu-
len i ja no veuen necessària una llei 
antiburca. El Govern no mostrà mai 
una postura clara i uniforme sobre 
un debat tan difícil com el del burca. 
L’executiu abominà aquesta peça, 
però sense ser partidari del reguitzell 
de prohibicions per part dels ajunta-
ments catalans davant un problema 
“minoritari”. Per això, l’endemà que 
l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, 
anunciés el veto del vel integral a les 
instal·lacions municipals, el ministre 
de Justícia, Francisco Camaño, i la 
titular d’igualtat, Bibiana Aído, van 
apostar perquè se’n regulés l’ús mit-
jançant una normativa nacional: la 
llei de llibertat religiosa. Tot i així tots 
dos van assenyalar que els conflictes 
que es puguin derivar de l’ús del vel 
islàmic integral ja tenen resposta en 
l’ordenament jurídic existent.
El Periódico

ESPANYA. Juny. Victòria antiburca 
del PP al Senat gràcies al recolza-
ment de CIU a l’últim moment. El 
grup de CIU al Senat va protagonit-
zar un salt parlamentari antològic. 
Un dia després d’unir-se a una inici-
ativa amb tots els partits menys el PP 
en que se sostenia que l’ordenament 
jurídic actual era suficient per en-
frontar-se al burca, Montserrat Can-
dini, senadora de la federació, es va 
dirigir a la tribuna de la Cambra alta 
i va anunciar que feia marxa enrere. 
Per tant, la formació catalana va 
subscriure la proposta antiburca del 
PP, que va aconseguir 131 suports 
davant 129, apuntant-se una victòria 
política especialment significativa. 
El Periódico

NORMATIVES DE CIVISME
I TRÀMITS D’ESTRANGERIA
Aquestes mesures suposen una 
aplicació desigual de la llei segons 
l’origen o la situació administrativa 
de la persona. Posen en equivalència 
una falta a un delicte. Condiciona 
drets constitucionals i internacio-
nals a normatives no estàndard, 
com són les normatives de civisme 
que varien d’un municipi a un altre. 
I agreugen i cronifiquen la situació 
d’irregularitat d’aquestes persones, 
amb les conseqüències socials i 
laborals que això comporta.

HOSPITALET DEL LLOBREGAT. De-
sembre. L’Hospitalet demana vetar 
el reagrupament familiar a les per-
sones d’origen immigrant per faltes 
de civisme. L’ajuntament d’Hospi-
talet del Llobregat va demanar al 
Govern que les persones d’origen 
immigrat que tinguin actituds incívi-
ques no puguin accedir al permís de 
residència per arranjament ni rea-
grupar a les seves famílies. Segons 
el consistori, entre les actituds a 
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penalitzar hi ha el consum d’alcohol 
a la via pública, la venta ambulant 
il·legal o les molèsties als veïns per 
soroll. L’alcaldessa de la localitat, 
Núria Marín (PSC), va argumentar 
que el consistori no demana “unes ac-
tituds modèliques, sinó que es respectin les 
normes de convivència que té la ciutat”.
El Mundo.

CATALUNYA. Desembre. Onada de mo-
cions  per a prohibir l’arrelament als 
immigrants “incívics”. L’ajuntament 
de l’Hospitalet, liderat per l’alcal-
dessa socialista Núria Marín, va 
debatre  una proposta per dema-
nar al Govern central que doni als 
ajuntaments més instruments per 
poder incidir en la decisió de qui-
nes persones es quedaran a viure al 
municipi.
Un altre Ajuntament, el de Salt, 
presidit per una altra alcaldessa so-
cialista, Iolanda Pineda, es va sumar 
immediatament a la iniciativa de la 
seva col·lega de partit i portarà una 
proposta similar al ple. Així mateix, 
al municipi de Badalona, territori 
presidit per un alcalde socialista en 
coalició amb CIU, també s’estava 
preparant una altra iniciativa simi-
lar. Alícia Sánchez Camacho fou la 
primera en anunciar l’adopció de 
propostes similars a tots els ajun-
taments catalans en què el PP hi té 
representació. 
La Vangurdia i ABC. 

CATALUNYA. Desembre. Vincular 
l’arrelament i el reagrupament a 
normatives de civisme suma suport 
d’alcaldes i Govern. La porta oberta 
pel Govern de la Generalitat, a peti-
ció dels ajuntaments socialistes de 
l’Hospitalet de Llobregat i Salt (Gi-
ronès) ha permès aprovar mocions 
per a denegar la regularització  “als 
immigrants incívics” 

En canvi, la iniciativa dels dos 
consistoris de restringir també els 
permisos de reagrupació familiar 
als estrangers en situació regular va 
rebre un rebuig frontal d’entitats 
i administracions, perquè, deien, 
suposaria vulnerar drets fonamen-
tals recollits per la Unió Europea 
respecte a ciutadans en situació de 
plena legalitat. Per la seva banda, el 
PP de Badalona no va perdre temps 
a anunciar que presentarà la matei-
xa proposta de l’Hospitalet i Salt a 
l’ajuntament de Badalona.
El Periódico.

BARCELONA. Desembre. Vincular 
reagrupament i arrelament a nor-
matives de civisme és una mesura 
injusta, discriminatòria i excessiva, 
en detriment de la convivència i la 
cohesió. SOS Racisme-Catalunya 
ha emès una nota informativa en la 
que considera discriminatòria i ex-
cessiva la petició d’alguns municipis 
catalans de vincular l’arrelament i el 
reagrupament a les normatives de 
civisme. Denuncien que aquesta me-
sura suposa una aplicació desigual 
de la llei, aplicant diferents mesures 
segons l’origen o la situació admi-
nistrativa de la persona. Posa en 
equivalència una falta a un delicte. 
Condiciona drets constitucionals i 
internacionals a normatives no es-
tàndard, com són les normatives de 
civisme que varien d’un municipi a 

un altre; i agreuja i cronifica la situa-
ció d’irregularitat d’aquestes perso-
nes, amb les conseqüències socials i 
laborals que això comporta.
L’associació de defensa dels drets 
humans mostra la seva preocupa-
ció davant la possibilitat de que 
aquesta mesura s’estengui pel 
territori català; és per això que ha 
dirigit una carta als presidents de 
la Federació de Municipis Cata-
lans i a l’associació de Municipis 
i Comarques Catalanes, així com 
també als grups municipals de tots 
els consistoris on s’ha presentat 
aquesta moció.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya
SOS Racisme-Catalunya considera 
discriminatòria i excessiva la petició 
d’alguns municipis catalans de vin-
cular l’arrelament i el reagrupament 
a les normatives de civisme
Barcelona, 24 de desembre 2010

SALT. Desembre. Les ONG alerten 
que, amb la moció per denegar l’ar-
relament per conductes incíviques 
posa sota sospita els forans.  Les 
onegés van alertar que la moció de 
Salt perquè les accions incíviques 
puguin servir per denegar l’arrela-
ment o el reagrupament familiar a 
les persones estrangeres es “posa 
sota sospita tota la població estran-
gera i reforça el fals binomi entre 
immigració i delinqüència”. Així 
s’expressà la coordinadora d’ONG 
de les comarques gironines, Gemma 
Valeri, que també va fer una crida 
a l’equip de govern de Salt “perquè 
escolti les veus dels experts i de les entitats 
amb llarga experiència d’acollida al mu-
nicipi” ja que va la moció “no ajuda gens 
a la convivència de Salt”. 
El Punt.

Aplicació desigual de la 
llei segons l’origen o la 
situació administrativa
de la persona
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SALT. Desembre. GRAMC de-
nuncia que l’ajuntament de Salt 
promou pràctiques discriminatò-
ries. GRAMC, Grups de Recerca i 
Actuació amb Minories Culturals, 
va denunciar que en els últims me-
sos del 2010 l’ajuntament de Salt 
ha portat a terme pràctiques ad-
ministratives discriminatòries que 
afecten els drets dels sol·licitants 
de l’informe d’arrelament social, és 
a dir, persones d’origen estranger. 
Al 2010, GRAMC va presentar dues 
reclamacions davant l’ajuntament, 
que va difondre als mitjans de comu-
nicació. A més de formalitzar una 
queixa davant el Síndic de Greuges, 
GRAMC va promoure la signatura 
d’un manifest des de la Coordina-
dora de ONG’s. Al ple municipal del 
desembre, però, la situació va empit-
jorar amb l’aprovació d’una moció 
per part de l’equip de govern (PSC i 
ERC) que reclamava que s’inclogués 
al reglament de la nova Llei d’Estran-
geria la possibilitat que els consis-
toris puguin emetre informes nega-
tius que influeixin en els processos 
d’arrelament social i reagrupament, 
si es comprova que el sol·licitant 
havia estat sancionat per infringir 
ordenances de civisme. L’entitat va 
queixar-se que la proposta aprovada 
té uns efectes diferents i despropor-
cionats per al col·lectiu de persones 
immigrades, que han de patir unes 
conseqüències per una suposada 
infracció cívica molt més greus que 
la resta de ciutadania de Salt. 
Diari de Girona

  Cas en profunditat
GRAMC denuncia que l’ajuntament 
de Salt promou pràctiques discrimi-
natòries.
GRAMC, Grups de Recerca i Actua-
ció amb Minories Culturals     
Salt desembre 2010

TARRAGONA. Desembre. Els ajun-
taments d’El Vendrell i Tortosa 
també qüestionen la permanència 
de les persones d’origen immigrat. 
Els ajuntaments de Tortosa i el 
Vendrell es van sumar a municipis 
com Salt, Hospitalet o Badalona 
per demanar que el reglament de la 
llei d’estrangeria permeti als mu-
nicipis tenir una major influència 
en la decisió del Govern sobre la 
permanència de persones d’origen 
estranger al nostre país. En ambdós 
casos, la proposta fou presentada 
per CIU. 
ABC

TARRAGONA. Desembre. Reus 
i Tarragona es sumen al debat de 
limitar els tràmits d’arrelament i 
reagrupament. Els ajuntaments de 
Tarragona i Reus es van sumar tam-
bé al debat per endurir la política de 
regularització de persones d’origen 
immigrat, impulsada inicialment 
per l’ajuntament de l’Hospitalet. 
Ambdós municipis, governats pel 
PSC, van anunciar que debatrien  
dues mocions tot i que sensiblement 

diferents a les que va proposar Núria 
Marín a l’Hospitalet, i més concor-
dants amb la posició del PSC i del 
Govern, partidaris de donar més 
protagonisme als ajuntaments als 
processos d’arranjament, però no de 
reagrupació.
La Vanguardia.

ESPANYA. Desembre. El Govern 
Central rebutja negar el permís de 
residència als immigrants “incí-
vics”. La Secretaria d’Estat d’Immi-
gració va decidir no incloure aquesta  
possibilitat en el reglament de la 
Llei d’Estrangeria. Segons Estrella 
Rodríguez, Directora General d’In-
tegració, “Els ajuntaments llancen mis-
satges confusos que enterboleixen el debat 
de la  immigració”. Rodríguez va asse-
gurar que les propostes municipals 
no tindran cabuda en el reglament i 
va subratllar que, encara que la com-
petència és estatal, els municipis 
“ja tenen un paper” en el permís per 
arrelament  amb els seus informes, 
que no són vinculants però “es tenen 
en compte”. 
El País.



Desigualtat en l’accés als drets
CAPITOL 3 
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Hem viscut i continuem vivint un 
context de crisi econòmica i social 
que està tenint unes conseqüències 
molt greus pel que fa a les restric-
cions de drets, socials, civils i polí-
tics. En aquest sentit hi ha dos ele-
ments importants a tenir en compte 
per a poder analitzar la situació. Per 
una banda, tot i que les restriccions 
estan afectant al conjunt de la po-
blació, estant sent més punyents 
en el cas de les persones estrange-
res, especialment amb les que són 
d’origen no comunitari. Per una altra 
banda, hi ha un clima de permissivi-
tat general per part de la ciutadania 
davant d’aquesta retallada de drets i 
llibertats sense precedents.

En aquest capítol pretenem acostar-
nos a diferents situacions en les que 
s’estan vulnerant o restringint drets 
per motius d’origen, color del pell, 
ètnia, cultura o religió. Posant de 
relleu que, més enllà de les víctimes 
directes d’aquesta desigualtat, les re-
tallades i restriccions de drets posen 
en perill el model de societat, un Es-
tat de Dret, ha de vetllar per l’accés, 
en igualtat de condicions, als drets de 
tots els seus ciutadans i ciutadanes.

L’accés a l’educació és clau pel desenvo-
lupament d’una persona, per això 
és important que l’Estat garanteixi 
l’accés universal a una educació 
de qualitat. Tampoc podem ni vo-
lem obviar el paper fonamental de 
l’educació en el procés d’acollida. 
Educar és formar a les persones per tal 
de garantir la igualtat d’oportunitats 
i la mobilitat social, dos elements de 
vital importància per la construcció 
d’una societat igualitària i per evitar la 
consolidació de guetos.

Els Espais de Benvinguda Educativa 
(EBES) tornen a ocupar una part 

important del capítol, espais creats 
sota la incoherència de voler inte-
grar des de la segregació. Aquest 
darrer any no es plantegen però la 
creació de nous EBES, tot i que la 
justificació, lluny de respondre a 
criteris educatius, respon a la manca 
de recursos arrel de la situació de 
crisi, així com, també conseqüèn-
cia de la situació econòmica, de la 
disminució d’alumnat nouvingut. 
Un altre dels temes que s’analitza en 
aquest  apartat és la manca de recur-
sos i també de voluntat per invertir 
en política educativa. Una educació 
gratuïta, universal i de qualitat ha 
de ser una de les prioritats quan es 
viuen moments de crisi econòmica.

El treball és un dels principals mal-
decaps en un context de crisi econò-
mica com el que estem vivint tant a 
Catalunya i l’Estat Espanyol, com a 
la resta d’Europa i el món. Enguany 
hem vist, amb preocupació, com els 
percentatges de persones aturades 
al nostre país, lluny de disminuir, es 
mantenien o augmentaven. Per les 
persones que no tenen un permís de 
residència permanent perdre la feina 
té un inconvenient major: la irregu-
laritat sobrevinguda, sense feina no 
poden renovar o accedir al permís 
de residència quedant en situació 
irregular. Una persona sense papers  

Hi ha un clima de 
permissivitat general 
per part de la ciutadania 
davant d’aquesta 
retallada de drets 
i llibertats sense 
precedents.
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és invisible de cara a l’administració 
i més vulnerable davant l’explotació 
i el maltractament laboral.

Aquest apartat denuncia situacions 
de discriminació per motius ra-
cials en l’accés al treball així com 
també en les relacions laborals. I 
també recull l’alarmant situació 
que pateixen les dones immigrades, 
l’últim esglaó d’aquesta maquinària, 
que poden arribar a cobrar un salari  
40% inferior al d’una dona autòcto-
na, segons un informe presentat per 
AMIC-UGT (associació Ajuda Mútua 
d’Immigrants de Catalunya).

També abordem l’Accés als drets polítics 
de les persones d’origen immigrat 
que viuen a Catalunya . Constatem, 
que ens queda molt de camí per 
recórrer en participació política i 
aprofundiment democràtic; i que 
el reconeixement del dret al sufragi 
universal per tothom que viu a un 
territori ens permetria avançar en 
aquest sentit.

L’accés a la participació política 
és quelcom que sembla evident en 
una societat moderna i democràtica 
com creiem la catalana. En canvi, a 
Catalunya, a les eleccions autonò-
miques del mes de novembre un 
15% de la població no va ser cridada 
a les urnes: els ciutadans i ciuta-
danes d’origen estranger.  A banda 
de les eleccions autonòmiques, un 
altre moment que ha posat en agen-
da el debat vers el dret a sufragi de 
les  persones d’origen estranger 
que viuen a Catalunya, ha estat el 
procés d’inscripció als cens electo-
ral de les eleccions municipals. Un 
procés que s’obria a finals d’any, i 
que ha estat criticat per excessiva 
burocràcia, desinformació i manca 
de temps.

Exemples de participació universal, 
més enllà d’interpretacions polí-
tiques, han estat les consultes que 
s’han desenvolupat per tot Catalun-
ya sobre “El dret a decidir”; així com 
també la consulta sobre la Diagonal.

Els drets polítics juguen un paper molt 
important en el procés d’integració 
i de construcció conjunta; és un dels 
elements que permet o facilita el fet de 
sentir-se part d’un tot. 

Com no podia ser d’una altra manera 
també fem referència al Dret al culte, 
un tema que ha estat recurrent aquest 
any arrel de la polèmica sobre la pro-
hibició del vel integral als espais mu-
nicipals, que hem analitzat al capítol 
2; així com també en els conflictes 
que sorgeixen en els barris i munici-
pis davant la ubicació d’un oratori.

Partim del principi de que la religió 
forma part de la vida privada de cada 
persona: cadascú desenvolupa la 
seva fe en un espai íntim. Però en el 
moment que les religions traspassen 
aquest espai individual i apareixen 
en l’espai col·lectiu, ens enfrontem 
a una situació de desigualtat, ja que 
unes religions es posicionen per 
sobre de les altres. En aquest anàlisi 
és important tenir en compte que la 
nostra societat ha canviat totalment, 
en els darrers anys s’han incorporat 
persones d’altres llocs i cultures; la 

immigració ha portat noves creen-
ces i nous cultes.

Sovint les diferències religioses es 
converteixen en excuses per procla-
mar tòpics, criminalitzar a una part de 
la població, consolidant així actituds 
racistes i xenòfobes. Per això és fona-
mental assegurar la llibertat de cons-
ciència de cada persona i  treballar per 
la convivència en els espais conjunts, 
la clau està en l’equilibri d’aquestes 
dues qüestions. Quan no es garanteix 
aquest equilibri ens trobem davant de 
situacions de discriminació.

En aquest capítol també es recullen 
situacions de discriminació en l’accés 
a la salut i també a l’habitatge, drets 
afectats per la situació de crisi econò-
mica que estes patint. 

I en un altre ordre de coses també 
abordem situacions de discriminació 
o de negació de l’accés a serveis no bà-
sics bars, centres comercials o immo-
biliàries. Casos en els que es fa ús del 
dret d’admissió amb criteris racistes, 
una realitat que no disminueix tot i 
que cada vegada som una societat més 
diversa. Així com també casos en els 
que no es vol atendre o es posa més 
dificultats a les persones que tenen un 
fenotip diferent al majoritari; com per 
exemple en una botiga de mobles o 
una companyia aèria.

Una educació gratuïta, 
universal i de qualitat 
ha de ser una de les 
prioritats quan es 
viuen moments de crisi 
econòmica.

Una persona sense 
papers  és invisible de 
cara a l’administració i 
més vulnerable davant 
l’explotació  
i el maltractament
laboral.
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DRET A L’EDUCACIÓ
BARCELONA. Gener. L’escola perd 
2.000 alumnes d’origen immigrat 
només en el primer trimestre. El 
nombre d’alumnes d’origen im-
migrat a les escoles, que fins l’any 
2009 no havia parat de créixer, va 
experimentar el mateix any, una 
ràpida desacceleració. Entre l’1 
d’octubre i el 31 de desembre de 
2009, els centres educatius van per-
dre quasi 2.000 alumnes nouvin-
guts, enfront els 170 del mateix 
període del curs anterior. La crisi 
econòmica fa sentir els seus efec-
tes en les dues direccions: d’una 
banda; arriben menys estrangers, 
i de l’altra, n’hi ha més que tornen 
als seus països d’origen. Segons 
dades facilitades per Educació, els 
municipis on aquesta diferència va 
ser més acusada va ser Tarragona 
(Tarragonès), amb 250 matrícules 
de nouvinguts per 427 baixes en 
el període esmentat (177 alum-
nes immigrants menys); Terrassa 
(Vallès Occidental), amb 298 altes i 
457 baixes (159 estrangers menys), 
i l’Hospitalet de Llobregat (Baix 
Llobregat), on en els tres primers 
mesos del curs 2009/2010 els 
centres educatius van registrat 468 
matrícules de nouvinguts i n’han 
marxat 597 (n’hi ha 129 menys). 
L’Avui 

BARCELONA. Gener. La comu-
nitat marroquina demana a BCN 
incloure l’àrab a l’educació. Prop 
de 40 associacions marroquines de 
Catalunya es van reunir a Barcelona 
per exposar les seves inquietuds 
a Mohammad Ameur, ministre 
de la Comunitat Marroquina a 
l’Estranger. “Sol·licitarem que s’integri 
l’àrab en el sistema educatiu”, va afirmar 
Ameur, que considerà que la legisla-
ció fa la proposta viable. El ministre 

va mostrar la seva preocupació pel 
desconeixement de molts marro-
quins que han crescut en territori 
català, de la seva pròpia cultura. “Ens 
hem compromès en la creació d’un centre 
cultural a Barcelona per donar a conèixer 
el Marroc als marroquins d’origen i també 
als catalans”. 
La vanguardia

CATALUNYA Març. El Síndic creu 
que els EBE podrien vulnerar el dret 
a l’educació.  El Síndic de greuges de 
Catalunya, Rafel Ribó, va demanar al 
Departament d’educació que reguli 
més adequadament la resolució que 
ordena els Espais de Benvinguda 
Educativa (EBE), en les què es treba-
lla amb els i les alumnes que acaben 
d’arribar al país, competències 
bàsiques per escolaritzar-los.  
El Síndic va considerar que sen-
se una major regulació, els EBE, 
tres dels quals són a Reus, poden 
convertir-se en veritables espais de 
segregació escolar, per exemple, en 
contextos de dèficit d’oferta escolar 
o de saturació de places.  
La vanguardia

REUS. Març. El Síndic de Greuges 
creu que els EBE podrien vulne-
rar el dret a l’educació. Les aules 
separades per a alumnes d’origen 
immigrat obertes fora dels centres 
ordinaris, els anomenats Espais 
de Benvinguda Educativa (EBE), 
no segreguen, però –podrien no ser 
considerades necessàries– i sembla 
que representen –un pas enrere en la 
normalització de l’acollida de l’alumnat 
immigrant en el sistema educatiu”. Així 
ho va assegurar el Síndic de Greu-
ges, Rafel Ribó en  concloure una 
actuació d’ofici per avaluar els EBEs 
que la Generalitat va crear entre el 
2008 i el 2009, espais que acullen 
temporalment alumnat d’origen 

estranger. Ribó va recomanar que 
es que es determinés el caràcter 
voluntari d’aquesta iniciativa i 
també el període màxim d’estada 
per a aquells alumnes que s’hi 
acollissin. També va proposar que 
la integració es porti a terme a les 
aules d’acollida del centre educatiu 
mateix, ja que l’activitat dels EBE 
es solapa ara amb les polítiques 
d’acollida municipal i els plans 
d’acollida dels centres escolars. 
Tanmateix, Ribó va alertar del risc 
que els EBE siguin en realitat ins-
truments de segregació en situa-
cions de dèficit d’oferta escolar o 
de saturació de les places existents 
en un determinat centre, de manera 
que es poguessin utilitzar aquests 
emplaçaments per ocupar els i les 
alumnes mentre no existeixi una 
nova plaça lliure.  
El Punt. El Pais. El Periódico 

BARCELONA. Març. Les escoles 
d’adults, desbordades i sense re-
cursos, treballen com a eina inte-
gradora. Els centres d’adults no tan 
sols es limiten a ensenyar català,  
castellà o informàtica a les persones 
d’origen immigrat -eines claus per 
a accedir al mercat laboral-;  ofe-
reixen un espai de convivència a 
aquestes persones. Amb tot, cada 
vegada falten més places i hi ha més 
llistes d’espera per a entrar.  La cap 
d’estudis de l’escola d’adults Les 
Bernades de Salt, Montse Garcia 
Piti, va reconèixer que les persones 
immigrades troben un espai de 
convivència amb persones autòc-
tones que –amb un somriure en els 
llavis i molta paciència– escolten les 
seves inquietuds i els expliquen els 
seus deures com a nous ciutadans 
catalans. Ajuntaments i sindicats, 
i la pròpia Generalitat, de la qual 
depenen les 210 escoles d’adults de 
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Catalunya, no van dubtar a re-
conèixer la seva tasca integradora, 
malgrat l’endèmica carència de re-
cursos. Però aquesta tasca, van dir, 
avui perilla perquè estan literalment 
desbordades, amb llargues llistes 
d’espera que creixen sense parar. 
“Durant aquests anys estàvem portant 
força bé la integració dels immigrants 
i l’escola d’adults ha estat una bona 
eina que ens ha ajudat molt”, explica 
l’alcalde de Figueres (Alt Empordà), 
Santi Vila (CiU). No obstant això, 
assegura, –en aquest curs més de 200 
persones s’han quedat sense plaça, la 
majoria immigrants sense gairebé estudis 
i en situació d’atur”. 
El Pais 

BARCELONA. Març. La comunitat 
educativa d’un IES del Raval denun-
cia al Síndic de Greuges la supressió 
de batxillerat. La comunitat educativa 
de l’IES Miquel Tarradell, professo-

rat, alumnat i personal administratiu, 
va denunciar al Síndic de Greuges, 
Rafael Ribó, que la supressió dels 
cursos de batxillerat al centre –posen 
en perill la equitat i la cohesió social del ba-
rri del Raval–, i per això van sol·licitar 
la seva intervenció. Aquest institut és 
un dels 21 de la capital catalana a on 
la conselleria d’educació va decidir 
eliminar el batxillerat. Segons els 
firmants de la carta, la conseqüència 
més immediata seria “l’agudització 
d’una segregació ja existent en instituts 
com aquest–, ja que els estudiants 
amb expectatives altes de seguir cap 
a batxillerat buscarien ja a primer 
d’ESO un centre nou i abandonarien 
el Miquel Tarradell, on s’acabaria 
concentrant l’alumnat sense expec-
tatives de fer estudis post obligatoris. 
La Generalitat argumenta que ja hi ha 
moltes places vacants de batxillerat a 
Barcelona. 
El Pais

BARCELONA. Març. El fracàs 
escolar entre els alumnes d’origen 
immigrat duplica la mitjana. L’índex 
de fracàs escolar en l’ensenyament 
secundari català entre els joves 
nascuts a l’estranger va arribar en al-
guns casos a triplicar el del conjunt 
dels estudiants, segons dades ex-
tretes del curs 2007-2008. El fracàs 
escolar mitjà era del 20%, mentre 
que entre els joves d’origen asiàtic 
la xifra va arribar a superar el 57%; 
entre els d’origen magribí, era de 
més del 53%, i gairebé la meitat dels 
alumnes nascuts Llatinoamèrica 
tampoc completaven l’ensenyament 
secundari. El secretari de Políti-
ques Educatives de la Conselleria 
d’Educació, Francesc Colomé, va 
atribuir les males dades al nivell 
sociocultural de l’entorn d’aquests/
es joves, les dificultats lingüístiques 
i la seva incorporació habitualment 
tardana al cicle educatiu. Colomé va 
considerar  que l’única sortida passa 
per programes de discriminació po-
sitiva, formació d’adults, programes 
per recuperar joves que han deixat 
estudis a mitges i aules d’acollida 
“perquè el primer aterratge dels nous 
alumnes sigui suau”.
El Periódico

BARCELONA. Abril. Catalunya 
redueix les aules d’acollida pel 
descens de l’arribada de persones 
immigrades. Els talls i reestructu-
racions pressupostàries en el sector 
educatiu van arribar al serveis de 
recolzament i a les aules d’acollida.  
Dels 28 assessors de Llengua, Inter-
culturalitat i Cultura es va preveure 
la reducció a 14 pel curs 2010-
2011. Diferents professionals de 
l’educació, amb un percentatge ele-
vat de població d’origen estranger 
als seus centres van afirmar que en 
el curs present l’arribada d’alumnat 
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estranger havia estat menor. No 
obstant, els centres es van mostrar 
preocupats per si la reducció de les 
aules i professors podia generar més 
problemes a les classes.
La Vanguardia

BARCELONA. Juliol. Baixa el 
nombre d’alumnat en els EBEs. 
Els centres separats per a alum-
nat immigrant acabat d’arribar 
van acollir menys alumnes el curs 
2009/201 que el que el precedia. 
Alhora, va baixar el temps mitjà de 
permanència en aquests centres, els 
anomenats Espais de Benvinguda 
Educativa (EBE). El curs 2009/2010 
van passar pels cinc EBE de Vic, 
Reus i Cornellà 254 alumnes, un 
5,3% menys que el curs anterior. El 
període mitjà de permanència en 
ells va ser de 27 dies a Vic, davant 
dels 29 el curs anterior, i de 37 dies 
a Reus, en lloc dels 40, segons el 
Departament d’Educació. En el cas 
del de Cornellà, el curs 2009/2010 
va ser el primer curs que va fun-
cionar. Reus, que té tres centres, 
passaria a tenir-ne dos després que 
hagi caigut el nombre d’alumnes 
immigrats. Aquests centres, criticats 
per col·lectius d’immigrants i SOS 
Racisme-Catalunya, estan fora de la 
xarxa escolar i alberguen a nouvin-
guts sense coneixements suficients 
de català i castellà. 
El Pais

BARCELONA. Juliol. L’alumnat 
d’origen estranger present a Bar-
celona comença a disminuir. 
L’informe del Consorci d’Educació 
de Barcelona, que va aportar dades 
sobre absentisme escolar a la ciutat, 
revela que, en plena crisi, l’alumnat 
estranger es va reduir, tot i que de 
forma molt suau. En el curs 2009-
2010 es va trencar lleugerament la 

tendència d’increments dels últims 
deu anys. La majoria d’alumnes 
d’origen immigrat segueixen 
escolaritzats en centres públics. El 
percentatge d’estrangers fins l’edat 
obligatòria de 16 anys va ser del 
23,9% en centres públics al 2009-
2010, un nivell que es manté els da-
rrers anys. En els centres privats els 
estrangers van representar el 4,5% 
de l’alumnat. 
La regidora d’Educació i vicepresiden-
ta del Consorci d’Educació, Montse-
rrat Ballarín, va dir que es busca una 
millor distribució dels estrangers 
entre centres públics i privats. 
El Pais

MADRID. Juliol. L’abandonament 
escolar baixa entre l’alumnat 
d’origen estranger. Un treball de la 
Fundació 1º de Mayo de CCOO que 
repassa les diferències de fracàs 
escolar entre joves espanyols i es-
trangers, va revelar que en general, 
tots els alumnes han millorat en 
aquest sentit. Això, tot i que la xifra 
d’abandonament escolar va créixer 
a Espanya en la última dècada més 
d’1,5 punts. Per contra la mitjana de 
la UE va baixar del 17,6% al 14,9%. 
Entre els alumnes nascuts a l’Estat 
Espanyol, l’indicador està estancat, 
amb una lleugera millora (del 29% 
al 28%), mentre que pels d’origen 
estranger va baixar del 53,1% al 
46,4%. Els autors del treball (Ma-
nuel de la Cruz i Miguel Recio) 
creuen que la causa de la baixa de 
l’abandonament escolar és deguda a 
la crisi: amb menys feina, hi ha ma-
jor propensió a continuar estudiant.
El Pais

CATALUNYA. Agost. 300 alumnes 
nouvinguts de primària i secundària 
participen en els cursos de català 
d’estiu. El Departament d’Acció Social 

i Ciutadania, a través de la Secretaria 
per a la Immigració, va impulsar al 
2010 i per segon any consecutiu, un 
projecte de reforç de l’ensenyament 
del català durant les vacances d’estiu. 
Aquest, estava bàsicament adreçat 
a l’alumnat dels centres d’educació 
primària i secundària, tant públics 
com concertats, i arribats  recentment 
per reagrupament familiar. L’objectiu 
és aprofitar el temps i les activitats de 
lleure al juliol i agost per impartir 100 
hores d’aprenentatge de la llengua, 
especialment en el marc dels casals 
municipals d’estiu.
Secretaria per a la Immigració.

TARRAGONA. Setembre. Menys au-
les d’acollida pel descens d’alumnes 
d’origen immigrat. Educació va 
decidir reduir a Reus, de tres a dos, 
el nombre d’aules d’acollida pels 
nouvinguts, els denominats EBE 
(Espais de Benvinguda Educativa), 
davant la previsió de que es continuï 
reduint l’arribada d’alumnes estran-
gers. Al final del curs 2009/2010 es va 
detectar un descens del percentatge 
d’alumnes de procedència immigrada 
i de la demanda d’alumnes a les aules 
d’integració. Als EBE que Educació 
va distribuir pel territori català (Reus, 
Cornellà de Llobregat i Vic), l’any 
2009 es van atendre 254 alumnes, 14 
menys que el curs anterior. A les aules 
d’acollida, els alumnes nouvinguts re-
ben coneixement bàsics que faciliten 
l’inici del seu procés d’escolarització, 
a més de transmetre nocions bàsiques 
sobre cultura i llengua. També es 
treballa amb les famílies per què cone-
guin els recursos sanitaris i educatius 
a la seva disposició.  
La Vanguardia.

MATARÓ. Setembre. Mataró combat 
els guetos a les escoles. Des de fa 
una dècada, la Comissió de garan-
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ties d’escolarització encarregada 
de concretar les matriculacions als 
centres educatius, reserva una quota 
del 20% de les places a les escoles 
públiques i concertades de Mataró. 
La utilització de la reserva de places 
es completa amb entrevistes i ses-
sions extraordinàries de la comissió 
d’escolarització del municipi, on 
s’analitza cada cas concret. Gràcies 
a aquesta iniciativa, a Mataró s’ha 
aconseguit un repartiment d’alumnat 
d’origen immigrat més proporcio-
nal entre els centres públics i els 
concertats. Amb aquesta equitat, es 
garantitza l’heterogeneïtat social a les 
escoles i es redueix el risc de que es 
creïn guetos a determinades escoles 
i instituts. També es milloren així els 
resultats acadèmics i la cohesió social 
al municipi. 
Público.

BARCELONA. Octubre. El Síndic 
de Greuges veu risc en la l’aparició 
de guetos a les escoles catalanes. 
Segons va destacar el Síndic de 
Greuges, la segregació dels fills i 
filles de les famílies immigrades a 
les escoles és “el problema més greu” 
al què s’enfronta la societat cata-
lana. El seu titular, Rafael Ribó, va 
recordar que des del 2008 aquesta 
institució denuncia que les admi-
nistracions no lluiten prou contra la 
formació de guetos als centres es-
colars. En alguns casos la proporció 
d’alumnat immigrat supera el 97%, 
un percentatge allunyat de la realitat 
dels barris on es troben i que només 
s’explica per l’estigmatització social 
que pateixen els centres. 
Público.

BARCELONA. Novembre. Els ex-
perts recomanen que els espais de 
benvinguda educativa per a perso-
nes immigrades de Vic i Reus no su-

plantin l’escola. Un estudi de la Universitat de Vic i la Universitat Autònoma 
de Barcelona va posar en dubte l’eficàcia dels Espais de Benvinguda Educa-
tiva (EBE) que Vic i Reus van impulsar de forma pionera amb l’empenta del 
conseller Ernest Maragall. 
L’informe apuntava que els EBE són adequats com a espais d’acollida previs 
a l’escolarització, però que perden el sentit d’eficàcia si es planteja com a 
alternativa a l’escola. L’estudi proposava, no obstant, “revisar la idoneïtat dels 
recurs i els objectius generals” i que “en cap cas, s’allargui el període del temps d’estada 
a l’EBE dels infants i joves per aprofundir en el coneixement de la llengua catalana”, ja 
que “el traspàs a l’EBE de funcions d’escolarització obligatòria és responsabilitat dels 
centres educatius”. 
Ara.

DRETS LABORALS

TARRAGONA. Febrer. Tres detinguts per l’explotació laboral de persones 
immigrades a les obres a l’hospital de Reus. Agents de Policia van detenir 
a 12 persones en les obres de l’hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), per 
possible delicte d’explotació laboral. Tres dels detinguts són directius de la 
companyia i la resta treballadors d’origen immigrat en situació administrati-
va irregular. 
El Cos Nacional de Policia ha imputat els propietaris de l’empresa per un de-
licte contra els drets dels treballadors: empraven obrers en situació irregular 
amb documentació falsa i salaris molt baixos. La denuncia la va fer de forma 
anònima un treballador. El sindicat CGT va denunciar que hi ha molts tre-
balladors irregulars i que aquest cas és “només la punta del iceberg”. Tanmateix, 
els sindicats van denunciar que prop de 600 treballadors empleats a la fase 
final de les obres mantenen jornades de 12 hores de treball, 6 dies a la set-
mana i amb salaris per sota del fixat pel conveni. La inspecció va concloure 
en que “va ser materialment impossible” provar les acusacions. “Van preguntar als 
treballadors davant dels seus superiors. Els qui haguessin dit la veritat haurien perdut la 
feina, senyala la CGT”.
El País

GIRONA. Febrer. Detingut un advocat gironí per haver venut contractes de 
treball a immigrants per 1.500 euros. La Policia Nacional va detenir a un ad-
vocat per un presumpte delicte de falsificació de documents, estafa, afavori-
ment de la immigració il·legal i contra els drets dels treballadors. 
L’operació es va iniciar després que un empresari denunciés que la Seguretat 
Social li reclamava un deute de 119.095 euros per un impagament de les quotes 
dels seus treballadors entre els anys 2007 i 2009, tot i que la seva empresa es-
tava inactiva des del 2006. Durant aquest període, l’empresa va contractar su-
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Discriminació laboral 6%
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posadament 39 treballadors, tots ells 
d’origen immigrar, i en l’actualitat 
estaven donats d’alta 13. L’empresa 
també tenia pendent un deute de 
3.000 euros per contractes de treball.
Durant la investigació es va compro-
var que l’advocat detingut compartia 
despatx amb aquesta empresa, i 
que es va encarregar de la gestió de 
l’empresa abans del 2007. També 
es va constatar que es van presen-
tar 21 sol·licituds d’autorització de 
residència i treball i de renovació de 
permisos davant la Subdelegació del 
Govern a Girona, aportant contrac-
tes de treball d’aquesta empresa.
Alguns dels immigrants reconeixen 
haver pagat entre 1.200 i 1.500 euros 
pels contractes, i altres que durant 
alguns mesos van pagar la quantitat 
de 250 euros com a quota de se-

guretat social per la seva suposada 
activitat laboral.
L’advocat detingut va passar a dis-
posició judicial, quedant posterior-
ment en llibertat.
El punt comarques Gironines

BARCELONA. Febrer. Menys im-
migrants sense papers, però més 
economia submergida. Un estudi 
de CC.OO va dir que el percentatge 
de persones d’origen immigrat en 
l’economia submergida va passar 
del 27% al 54%. Per primer cop en 
els últims deu anys es va produir una 
reducció en l’arribada de persones 
immigrants i va baixar el número de 
les que estan sense permís de treball 
o residència. 
Però aquests dades no van significar 
un augment del treball legal sinó 

que van anar acompanyats d’un 
augment de l’economia submergida. 
El servei domèstic, la construcció 
i l’agricultura són els sectors més 
castigats per aquest fenomen, pel 
que el CITE va reclamar una major 
intervenció de l’inspecció del treball 
contra aquest frau. 

L’ Associació d´Ajuda Mútua 
d´Immigrants a Catalunya (AMIC) 
de la UGT de Catalunya va presentar 
el seu informe. Segons el qual, la 
taxa de paro es va situar en el 35 % 
en el cas dels homes immigrants 
i en el 25 % entre les dones immi-
grants. En el cas de les dones, la 
discriminació és doble, perquè les 
immigrants poden arribar a cobrar 
un salari un 40% inferior menor al 
de la dona autòctona.
La Vanguardia

AMPOSTA. Febrer. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme i xenofòbia. SOS Racisme-Cata-
lunya). 
Assetjament laboral fins 
l’acomiadament i amenaces de mort. 
La senyora J.E.B. va suportar un trac-
tament vexatori al seu lloc de treball 
per part de la seva encarregada. Es 
pot considerar aquest fet com un 
maltractament psicològic, donat que 
cada dia li dedicava la insultava amb 
expressions com “burra”, “animal”, 
“mora, ves-te’n al teu país” o “fas molt 
mala olor” mentre es tapava el nas. 
La Sra. J.E.B va decidir denunciar 
a l’encarregada per assetjament. 
Després de presentar la denúncia, 
va agafar la baixa per depressió i 
ansietat, i quatre dies després va ser 
acomiadada. En aquest punt, va de-
cidir prendre accions legals contra 
l’empresa, i va guanyar el judici sent 
indemnitzada per acomiadament 
improcedent. 
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Uns mesos desprès la Sra. J.E.B va 
decidir tornar a reprendre de nou 
les accions legals contra el tracta-
ment vexatori que havia rebut per 
part de l’encarregada: denunciant el 
moobing laboral que patia amb una 
motivació clarament racista. És en 
aquest punt que es posa en contacte 
amb el SAiD, que actua com acu-
sació particular en un procés per 
injuries i vexacions amb un agreu-
jant de racisme. S’està pendent de 
l’assenyalament del judici.

BARCELONA. Març. Investigades 
20 empreses per explotació labo-
ral. El Cos Nacional de Policia va 
inspeccionar una vintena de petites 
empreses a Catalunya, sospitoses de 
contractar a persones sense docu-
mentació. Els casos que va destapar 
la policia son de sectors molt diver-
sos: bars i restaurants, perruqueries, 
petites empreses de construcció, 
instal·ladores i gestories entre 
d’altres.
El País

BARCELONA. Abril. CCOO demana 
a l’ajuntament que denunciï a les em-
preses que exploten a persones im-
migrants. El secretari  de la immigra-
ció de CC.OO de Catalunya, Ghassan 

Saliba, va demanar a l’ajuntament 
de Vic que denunciïn a les empreses 
que exploten a immigrants en lloc de 
notificar els casos d’estrangers sense 
papers que empadrona l’ Estat.
En un comunicat, Saliba va dema-
nar que els immigrants en situa-
cions irregulars són víctimes de 
l’economia submergida, pel que 
va instar al consistori a denun-
ciar a la Seguretat Social el frau 
que cometen les empreses que 
“sobreexploten”als seus treballa-
dors i que no els asseguren. Així 
mateix , va considerar que deter-
minar si una persona està o no en 
situació irregular “té les seves com-
plicacions”, i que només el Govern 
central té la capacitat i la compe-
tència necessària per a fer-ho.
Europa Press

LLEIDA. Juliol. Els temporers amb 
papers són majoria a Lleida. Vuit 
de cada deu treballadors d’origen 
immigrat que van recollir fruita 
aquesta temporada tenien els docu-
ments en regla. Els temporers, que 
ho necessitaven, es van poder acollir 
als serveis que ofereix l’Oficina 
d’atenció al temporer. 
A diferència d’ altres anys, la majo-
ria de treballadors tenia permís de 
treball,  si el 2009 gairebé un 60% 
no tenia papers, aquest any el per-
centatge és del 20%. 
El Periódico

BARCELONA. Juliol. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme i xenofòbia.  
SOS Racisme-Catalunya). 
Denúncia per injúries i vexacions 
a la feina. El senyor R.M. portava 
4 anys treballant a una empresa 
d’ambulàncies, quan va entrar un 
nou company, que l’increpava men-
tre treballava, referint-se cap a ell 

amb menyspreu i amb insults racis-
tes. El senyor R.M. també va apuntar 
que existia una actitud racista per 
part de la empresa, que li va obrir un 
expedient disciplinari al·legant que 
havia faltat al respecte i havia agredit 
al senyor J.P.I. al transcurs dels fets 
denunciats. El senyor R.M. va posar 
de relleu que aquest comportament 
en contra de la seva persona per part 
del senyor J.P.I., que es veia emparat 
en la seva condició de familiar del 
director de l’empresa, no va ser un 
fet puntual, sinó que es va anar  re-
petint al llarg de varis mesos,  en els 
que va haver de suportar vexacions 
i insults en referència al seu origen 
magrebí. Desprès de l’entrevista i 
considerant que la negociació amb 
l’empresa i amb el seu company era 
inviable i que ja estava esgotada, es 
planteja la via jurídica per intentar 
solucionar el tema. El SAiD va pre-
sentar denúncia per falta d’injúries i 
vexacions continuades. Es va cele-
brar el judici i s’està a l’espera de 
sentencia.

LLEIDA. Agost. La Diputació des-
tina 160.000€ a CCOO i UGT per a 
l’assessorament a població estran-
gera El president de la Diputació 
de Lleida va signar convenis amb 
CCOO i UGT pels quals es van des-
tinar 80.000€ a cada sindicat perquè 
assessoressin de manera gratuïta als  
treballadors i treballadores d’origen 
immigrant de la província. Segons 
Josep Maria Baiget, la crisi afecta als 
sectors més dèbils, fet que es reflec-
teix en que un terç dels aturats són 
immigrants. La presidenta d’AMIC-
UGT i el responsable d’immigració 
de CCOO a Catalunya van coincidir 
en què al territori català hi ha més 
immigrants en economia submergi-
da que en el 2005.
20minutos

En el cas de les dones, la 
discriminació és doble, 
perquè les immigrants 
poden arribar a cobrar 
un salari un 40% 
inferior menor al de la
dona autòctona
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LA BISBAL d’EMPORDÀ. Octubre i 
Desembre. GRAMC al·lega contra 
sancions de l’INEM que han com-
portat una privació d’ajuts socials. 
GRAMC, Grups de Recerca i Actua-
ció amb Minories Culturals,      va 
al·legar contra diversos expedients 
sancionadors que la Direcció Provin-
cial del Servicio Público de Empleo 
Estatal va obrir contra un grup 
d’usuaris aturats d’origen estran-
ger que no havien comunicat que 
sortien del territori espanyol per un 
període curt [de vacances] i havien 
percebut la prestació durant aquell 
espai temporal malgrat estar fora. 
Les persones aturades, usuàries de 
l’Oficina de Treball de la Generalitat 
(OTG) de La Bisbal d’Empordà, van 
fer arribar les seves queixes a GRAMC 
el tercer trimestre del 2010. Les san-
cions que els van posar van consistir 
en l’extinció de la prestació d’atur, 
l’obligació de reintegrar a la Segure-
tat Social l’import de les prestacions 
percebudes de manera indeguda i so-
bretot els efectes negatius de privació 
d’ajudes socials (com per exemple, la 
Renda Mínima d’Inserció), ja que la 
infracció és causa de denegació quan 
afecta a qualsevol dels membres de la 
unitat familiar que ho ha sol·licitat. 
Donades les fortes reclamacions 
econòmiques i les implicacions en 
l’accés a ajuts socials, GRAMC va as-
sistir jurídicament en les al·legacions 
contra aquests expedients –en 
alguns casos, les al·legacions es van 
estimar– i alhora va fer difusió als 
col·lectius de persones estrangeres 
de la repercussió de la infracció. 
Les percepcions indegudes es van 
detectar quan personal de l’OTG va 
sol·licitar el passaport d’alguns dels 
usuaris, fet que va posar en evidència 
que les persones havien sortit del 
territori espanyol. 
GRAMC

  Cas en profunditat
GRAMC GRAMC al·lega contra san-
cions de l’INEM que han comportat 
una privació d’ajuts socials.
GRAMC, Grups de Recerca i Actua-
ció amb Minories Culturals     
La Bisbal de l’Empordà,  
Octubre – Desembre del 2010

  Articles per la reflexió
La mujer inmigrante y el mercado 
de trabajo en Cataluña
Libertad González, Universitat Pom-
peu Fabra.
Barcelona, Gener de 2011

  Articles per la reflexió
Hacia un servicio doméstico del 
envejecimiento
Raquel Martínez Buján; Doctora en 
Sociologia, Universitat de la Corunya
Barcelona, desembre de 2010.

DRETS POLÍTICS 
BARCELONA. Gener. El vot del 
demà. Els ciutadans d’origen immi-
grat són un col·lectiu electoralment 
inofensiu, cosa que els converteix 
vulnerables a ser utilitzats com a 
arma electoral, ja que això no tindrà 
uns efectes secundaris a les urnes. 
Hi ha la previsió de que a les elec-
cions municipals de l’any 2011 
podran votar 700.000 ciutadans 
estrangers més. Però existeixen res-
triccions per nacionalitat pel funcio-
nament de les lleis.
La Vanguardia.

BARCELONA. Febrer. ERC anima 
als immigrants a participar a les 
consultes soberanistes per a cons-
truir una Catalunya “independent”. 
ERC va presentar una campanya per 
incentivar la participació de 35.000 
ciutadans d’origen immigrat a les 
consultes soberanistes que van cele-
brar 77 municipis. 

David Minobes, director general de 
Cooperació al Desenvolupament i acció 
Humanitària, va criticar al govern 
central al considerar que va “tancar 
la porta” a una ampliació dels drets 
civils i polítics dels immigrants amb 
la reforma de la Llei d’Estrangeria, 
i va assegurar que des del indepen-
dentisme s’obre la porta als nou vin-
guts a poder participar en el futur de 
Catalunya a través de les consultes.
La presidenta de la sectorial de 
immigració de ERC, Clàudia Fernàn-
dez, va dir que els immigrants tenen 
l’opció d’escollir ser catalans i va 
defensar l’aplicació del dret a decidir 
i va animar al col·lectiu immigrant a 
votar en les consultes.
La Vanguardia.

BARCELONA. Abril. 250.000 ciu-
tadans d’origen estrangers poden 
votar a la consulta de la Diagonal. 
La consulta de la Diagonal va perme-
tre votar a totes aquelles persones 
estrangeres majors de 16 anys que 
estaven empadronades en la ciu-
tat en data 1 de Gener de 2010. El 
82’24 % eren espanyols, el 4’86% 
immigrants comunitaris i el 12’90 % 
immigrants extracomunitaris. 
ABC

BARCELONA. Setembre. Asso-
ciacions de persones immigrades 
participen a la manifestació de la 
vaga general. Les principals repre-
sentacions del col·lectiu immigrat 
van recolzar als sindicats a diferents 
ciutats espanyoles, entre elles Barce-
lona, participant de la  manifestació 
en contra de la Reforma laboral. 
EnLatino.com

CATALUNYA. Novembre. El 15% de 
la població catalana, d’origen immi-
grant, no podrà votar a les eleccions 
del 28N. Un 15% de la població 
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catalana és d’origen immigrant, 
aquest percentatge de la població no 
va poder votar als comicis autonò-
mics del diumenge 28 de novembre, 
segons han lamentat SOS Racisme 
Catalunya, Boca Ràdio i el Consell 
de la Joventut de Barcelona (CJB). 
Les tres entitats han reclamat el 
dret a sufragi per totes les persones 
majors de 16 anys, independentment 
del seu origen.
La Voz Libre

BARCELONA. Novembre. Més de 
338.000 catalans i catalanes de na-
cionalitat estrangera podran votar 
a les properes eleccions municipals 
de maig del 2011. A les properes 
eleccions municipals, de maig del 
2011, s’amplia el cens electoral en la 
mesura que podran votar els majors 
de 18 anys nacionals d’algun estat 
de la Unió Europea o de països que 
tenen acord bilateral amb l’Estat 
Espanyol: a dia d’avui Bolívia, Co-
lòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, 
Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Xile. 
En total, representen un 6,1% de la 
població electoral a Catalunya, tot i 
que per poder votar han d’estar ins-
crits al cens electoral abans del 15 de 
gener. Els ciutadans originaris dels 
països amb els que es tenen acords, 
esmentats anteriorment, hauran de 
ser majors de 18 anys, estar inscrits 
al padró municipal, comptar amb 
autorització de residència a l’Estat 
espanyol i haver residit legalment 
i sense interrupcions al territori 
espanyol durant els darrers 5 anys 
(3 anys en el cas dels nacionals de 
Noruega).  
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA. Desembre. Dificul-
tats en la inscripció al cens per po-
der votar a les municipals. El procés 
d’inscripció de les persones d’origen 

immigrat al cens electoral per poder 
votar a les eleccions municipals del 
mes de març va ser objecte de crítica 
des d’un inici per part de les associa-
cions d’immigrants com també de 
les de defensa de drets. Les crítiques 
es van centrar en l’excés de burocrà-
cia, la desinformació i la manca de 
temps per realitzar tots els tràmits 
necessaris. Les entitats denunciaven 
el desinterès polític per la participa-
ció de la població immigrada.

  Articles per la reflexió
La participació política dels estran-
gers mitjançant el sufragi: avenços i 
limitacions
David Moya. Professor Lector de Dret 
Constitucional, Institut de Dret Públic, 
Universitat de Barcelona.
Barcelona, 2010.

DRET AL CULTE
BADALONA. Gener. Veïns 
d’Artigues volen un lloc digne per 
als musulmans que fa tres anys que 
resen al ras. L’associació de veïns del 
barri d’Artigues de Badalona va exi-
gir a  l’ajuntament un lloc digne per 
a la comunitat pakistanesa, que resa 
cada divendres des de fa tres anys, a 
la plaça Camarón de la Isla. Cons-
cients que l’oratori que es va obrir 
al barri no té capacitat per absorbir 
les 500 persones que habitualment 
resen al carrer, els veïns demanen 
que es busqui un altre espai tan-
cat i recorden al consistori que la 
seva obligació és “garantir els drets 
dels immigrats”. L’entitat considera 
«inhumana» una situació que al seu 
parer està alimentant el rebuig que 
ja té una part del veïnat envers del 
col·lectiu nouvingut. De fet, segons 
el veí, Àngel Vendrell, en alguna 
ocasió –els hi han tirat ous o els hi han 
agafat les sabates” mentre resaven.. 
El Punt 

SALT. Febrer. Malestar per la ubica-
ció de nous oratoris en un polígon 
de Salt. La decisió de planificar la 
ubicació d’oratoris al polígon de 
Torremirona a Salt no ha agradat a 
associacions musulmanes del muni-
cipi, perquè les obliga a desplaçar-se 
diàriament per resar.  
El ple de Salt va aprovar la modifi-
cació del pla general d’ordenació 
urbana per permetre la construc-
ció de centres de culte en aquest 
polígon. L’ajuntament volia faci-
litar una via perquè els col·lectius 
musulmans puguin dotar-se de 
nous oratoris, ja que l’ordenança 
municipal obliga que els oratoris 
tinguin una superfície mínima de 
200 metres quadrats i s’ubiquin en 
edificis aïllats. 
El Periódico

MATARÓ. Febrer. Mataró tanca 
un oratori per manca de llicència. 
L’ajuntament de Mataró ha emès 
una ordre de clausura i cessament 
d’activitat contra l’obertura il·legal 
d’un oratori islàmic al carrer Montca-
da, al barri de Cerdanyola, pròxim a 
un altre oratori que ja estava en fun-
cionament. Els veïns denuncien que 
fa més d’un any que protesten perquè, 
asseguren que «de matinada es reuneixen 
fins a 300 persones al local», que té un 
aforament limitat a 70. Els comerços 
tampoc veuen amb bon ulls l’oratori 
«si a 500 metres ja hi ha un altre», 
assenyalen. 
El Periódico 
 
ARENYS DE MUNT. Febrer. Queixes 
veïnals per l’obertura d’un oratori en 
un bloc de pisos a Arenys de Munt 
. Els veïns de l’entorn del Pi Gros 
d’Arenys de Munt estan recollint sig-
natures per reclamar que la comuni-
tat musulmana es desplaci a un altre 
espai després que s’obrís un oratori 
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als baixos d’un dels blocs de pisos. 
Els veïns, tot i reconèixer que la llei 
permet l’obertura del centre de culte 
al local, alerten de l’aglomeració de 
persones en un espai reduït i sobretot 
de la manca d’aparcament que això 
suposarà pel barri. 
ERC, a l’oposició de l’ajuntament, de-
manarà al ple municipal d’aquest mes 
que s’aprovi una ordenança per regu-
lar els establiments de concurrència 
pública on es desenvolupen activitats 
de culte. “Si el col·lectiu musulmà es va 
posar en contacte amb l’ajuntament fa un 
any per trobar un local, és clar que no s’ha 
sabut gestionar a temps i el problema arriba 
ara que ja tenen local”, lamenta el porta-
veu d’ERC, Joan Rabasseda. L’alcalde, 
Carles Móra, arran de les queixes, 
va manifestar que parlaria amb la 
comunitat per trobar una alternativa i 
buscar un local de lloguer assequible 
als polígons. 
El Punt

ARENYS DE MUNT. Març. L’alcalde 
confirma que l’oratori d’Arenys 
de Munt s’obrirà tot i la pressió 
veïnal. La comunitat musulmana 
d’Arenys de Munt podrà obrir el 
seu oratori al barri de Pi Gros, en 
els baixos d’un edifici de pisos, tal 
com estava previst. Els veïns, que 
han recollit 350 firmes en contra del 
centre, critiquen que l’ajuntament 
no els informés de la intenció 
d’obrir l’oratori. “No estem en contra 
de l’oratori en sí, simplement volem que es 
traslladi a un altre espai–, manifesten. 
L’alcalde, Carles Móra, afirma que, 
tot i l’oposició veïnal, no s’ha pogut 
trobar cap altre emplaçament per al 
centre. L’oratori s’obrirà en un local 
en el qual la comunitat musulmana 
ha gastat 9.000 euros en reformes. 
El consistori ha demanat a la comu-
nitat religiosa que presenti un annex 
al projecte per millorar la insono-

rització; quan s’hagi presentat la 
documentació, es donarà el permís 
d’obres com a centre d’oracions. 
El Pais

FIGUERES. Juny. Figueres apro-
va un parc per als nous centres de 
culte. L’ajuntament de Figueres va 
aprovar una reforma del Pla Gene-
ral d’Urbanisme per reservar uns 
terrenys amb l’objectiu d’ampliar el 
cementiri i habilitar un gran espai 
destinat a albergar el futur parc de 
les Confessions. La iniciativa, que 
dóna compliment a la Llei de centres 
de culte, aprovada l’any passat pel 
Parlament de Catalunya, permetrà 
concentrar en una gran àrea enjar-
dinada fins a cinc edificis d’entre 
500 i 800 metres quadrats destinats 
a acollir centres socials o de culte de 
les diferents comunitats religioses 
que conviuen a la ciutat empordane-
sa. L’alcalde de Figueres va manifes-
tar ahir que es tracta d’un projecte 
«molt important i carregat de connotació 
política», que pretén que la capital 
de l’Alt Empordà, amb un 30% de 
població immigrant, «segueixi sent un 
model de convivència».  El nou parc, que 
suposarà una inversió d’1,3 milions 
d’euros, pot estar acabat l’any que ve. 
El Periódico  

MÉS POLÈMICA AL VOLTANT DE 
L’ORATORI A LA CIUTAT DE LLEIDA
LLEIDA. Juliol.  L’ajuntament de 
Lleida tanca l’oratori del carrer del 
Nord per haver superat l’aforament. 
L’ajuntament de Lleida, La Paeria, ha 
ordenat suspendre provisionalment 
l’activitat de l’oratori del carrer del 
Nord després d’haver comprovat que 
quadruplica l’aforament màxim per-
mès al local. Després de ser precintat 
molts fidels van desplaçar-se ahir 
al Pavelló Blau dels Camps Elisis. 
El president de l’associació Watani 

per a la Llibertat i Justícia, Mourad 
El Boudouhi, va afirmar que aquest 
equipament no és una alternativa real 
per al col·lectiu; a més, va titllar de 
“greu error” l’actuació del consistori 
perquè crearà més malestar.
El Periódico. La Mañana

LLEIDA. Juliol. L’alcalde de Lleida 
diu que el tancament de l’oratori no 
suposa una situació dramàtica per 
als musulmans. L’alcalde de Lleida 
considera que el tancament provisio-
nal de l’oratori del carrer del Nord no 
suposa “cap situació dramàtica” per 
al col·lectiu musulmà, ja que, segons 
ell, poden continuar resant a casa 
seva, al pavelló dels Camps Elisis 
cedit temporalment per l’ajuntament 
o a l’oratori tancat -si es resol el pro-
blema de l’aforament i es compleix la 
normativa de seguretat. Ros creu que 
el més senzill és la construcció d’un 
oratori en un solar del polígon indus-
trial El Segre, cedit pel consistori. 
Des del tancament, centenars de 
persones han anat als Camps a 
resar, però l’alcalde recorda que si la 
situació es repeteix, es recordarà als 
musulmans que l’espai només se’ls 
ha cedit els divendres.  “Les lleis estan 
per a complir-les i cap col·lectiu les pot 
infringir sistemàticament”, diu Ros. 
La Vanguardia

LLEIDA. Agost. Lleida habilita un 
espai públic per resar durant el 
Ramadà. El col·lectiu musulmà de 
Lleida va respirar alleujat ahir des-
prés de confirmar que l’ajuntament 
de la ciutat els cedirà el Pavelló Blau 
-als Camps Elisis- un espai amb 
prou capacitat per acollir els fidels 
durant la celebració del Ramadà, 
que comença la setmana que ve. 
D’altra banda, la polèmica pel tanca-
ment de l’oratori del carrer del Nord 
segueix, però, oberta. “L’ajuntament 
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està verificant les al·legacions presentades 
per la direcció de l’oratori. Si considerem 
que són correctes, és a dir, que es garanteix 
que no es tornarà a superar l’aforament de 
240 persones, el temple es reobrirà”, va 
afegir Ros. Això sí, va advertir, “no 
permetrem cap incompliment més, perquè 
llavors el tancament podria ser definitiu”. 
El Periódico

BARCELONA. Setembre. Un infor-
me judicial diu que obrir mesquites 
a polígons és “segregar”. Jordi 
Griñó, perit judicial designat pel 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per valorar la decisió de 
l’ajuntament de Lleida de cedir sol 
d’un polígon per què la comunitat 
musulmana traslladi allà la saturada 
mesquita del carrer Nord, ha elabo-
rat un informe que conclou que tal 
decisió comporta un distanciament 
i aïllament d’aquesta comunitat. 
L’informe judicial, el primer que es 
coneix d’aquestes característiques, 
és fruit del recurs presentat pels 
industrials de la zona contra la deci-
sió municipal. La seva importància 
radica en que, en cas de seguir el 
jutge amb les seves conclusions, 
qüestionaria la política seguida per 
nombrosos municipis catalans de 
treure del casc urbà els centres reli-
giosos musulmans, moltes vegades 
tractant d’evitar les protestes dels 
veïns.  
El País.

LLEIDA. Setembre. El cas de l’oratori 
del carrer Nord. L’oratori del carrer 
Nord va ser precintat per la Guàrdia 
Urbana a mitjans de juliol, per haver 
superat l’aforament màxim permès. 
Quinze dies després l’oratori va ser 
desprecintat amb el compromís de 
controlar l’aforament. No obstant, 
el primer diumenge de setembre, 
segons la Guàrdia Urbana, resaven al 

recinte més de 600 fidels, quan l’aforament és de 240 persones, fet que suposa 
de nou el tancament de la mesquita. Per als musulmans, que no van firmar 
l’acta que els va entregar la Guàrdia Urbana, dies enrere ja no hi havia tantes 
persones al temple com recull el document. Han declarat que la policia va 
comptar diverses vegades alguns musulmans, ja que sortien per la calor i tor-
naven a entrar. L’alcalde de Lleida,  Àngel Ros, ha declarat que l’actual tanca-
ment serà més llarg, possiblement definitiu, i insta a la comunitat musulmana 
a buscar un altre emplaçament per la mesquita. 
Público i El Periódico.

BARCELONA. Octubre. Es perllonga el tancament cautelar de l’oratori mu-
sulmà de Lleida. L’Ajuntament, mitjançant un decret, ha mantingut la mesura 
argumentant que l’oratori, precintat el passat 14 de setembre, es mantindrà 
tancat fins que els responsables presentin garanties suficients de respectar 
l’aforament màxim autoritzat. La resolució es fonamenta en l’article 11 de la 
Llei 16/2009 en què es fixa l’ordre de tancaments de locals que infringeixin les 
normes exigides fins que es compleixin els requisits legals. L’ordre tingué com 
antecedent directe l’acta aixecada per la Policia Local el passat 6 de setembre 
en la que es va constatar l’aforament excessiu. Els agents van trobar  
612 persones mentre que l’aforament màxim permès es de 240. 
El País

EMPADRONAMENT I ACCÉS A 
L’HABITATGE I ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS

BADALONA. Febrer. Els desnonaments hipotecaris creen una onada 
d’ocupacions a Badalona. El creixent nombre de persones que per-
den la casa per impagament de la hipoteca ha generat una nova onada 
d’ocupacions al barri de Sant Roc de Badalona. Desenes de famílies, 
moltes d’elles gitanes i d’origen immigrant s’instal·len en habitatges 
deshabitats. L’ocupació a la força moltes vegades acaba en baralles per 
adquirir els drets d’un pis i en problemes de convivència amb la resta de 
la comunitat. 
Als desnonaments s’hi han afegit els pisos de protecció oficial que que-
den buits mentre l’administració busca nous adjudicataris. Adigsa reco-
neix 11 processos oberts als tribunals contra famílies que s’han instal·lat 
il·legalment en habitatges de Sant Roc, però nega que mantingui pisos buits 
durant molts anys per la lentitud administrativa com ha passat als barris de 
Baró de Viver i la Via Trajana, a Barcelona. 
El Periódico
BARCELONA. Febrer. Desenes de famílies malviuen en una nau industrial 
de Poblenou.  Es va publicar un informe elaborat per les ONGs Acción 
Integral con Migrantes (CEPAIM) i Associació per la Cooperació, la Inserció 
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Social i la Interculturalitat (ACISI) 
en el que es constatava que “el núme-
ro de persones que estan vivint en assen-
taments i pisos sobre ocupats ha crescut 
durant el 2009 i ho seguirà fent durant el 
2010”. Aquestes entitats van regis-
trat vuit assentaments al Poblenou 
en els quals hi viuen un total de 169 
persones. Segons el coordinador 
de CEPAIM, Raül Martínez, “amb la 
crisi es ven menys ferralla i moltes de les 
persones que vivien de la venda ambulant, 
ara tenen més difícil la seva subsistència–. 
Fonts del districte de Sant Martí 
asseguren que els assentaments són 
cada vegada menys freqüents a la 
zona. Al registre han detectat unes 
80 famílies nòmades acampades.  
La Vanguardia Digital 

TEIÀ. Març. GRAMC aconsegueix 
unes bases més inclusives d’accés 
als habitatges de lloguer a Teià. 
L’Assemblea Local de GRAMC a 
Teià al mes de març va fer públic 
un manifest reclamant a la Direcció 
General d’Habitatge, així com a 
l’empresa adjudicatària ADIGSA, la 
insuficiència de l’oferta d’habitatges 
en règim de lloguer per a donar 
resposta a les necessitats reals del 
municipi, tant pel reduït nombre de 
pisos, com per les característiques 
dels mateixos, atès que es deixava 
al marge a les famílies nombroses. 
Des de l’Assemblea Local també es 
va presentar una queixa davant del 
Síndic de Greuges. Paral·lelament, 
es van mantenir diferents reunions 
amb representants de la Direcció 
General d’Habitatge i d’ADIGSA 
per tal que es tingués en considera-
ció la denúncia plantejada tant per 
l’ajuntament de Teià, com de la Tau-
la d’Habitatge i l’Assemblea Local de 
GRAMC.
D’altra banda, des de GRAMC a més 
d’assistir a algunes de les reunions, 

també es va contactar directa-
ment amb el departament jurídic 
d’ADIGSA per tal de fonamentar 
jurídicament les reclamacions, 
advertint-los de les conseqüèn-
cies discriminatòries implícites en 
els nous criteris aplicats des de la 
modificació de la Llei d’estrangeria 
referents als requisits d’accés exigits 
a les persones per a poder concórrer 
en els processos d’adjudicació.
El resultat global d’aquestes ac-
tuacions va deixar constància de la 
preocupació que les reclamacions 
presentades van generar tant al 
Departament d’Habitatge com a 
l’empresa ADIGSA. Entre d’altres 
coses, l’Administració va modificar 
els requisits d’accés de les bases de 
les promocions posteriors, desis-
tint del manteniment de l’exigència 
que sol·licitant i cònjuge ostentin 
un permís de residència permanent 
i vigent, i implementant un nou 
criteri de suficiència del permís de 
residència vigent del sol·licitant i 
cosol·licitant, sense que s’exigeixi 
que siguin de tipus permanent. 
GRAMC

BARCELONA. Agost. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme i xenofòbia. SOS Racisme-Cata-
lunya). Entrebancs per obtenir una 
targeta sanitària.
A l’agost, la senyora R.M. es va di-
rigir a un Centre d’Atenció Primària 
(CAP) a Barcelona amb la intenció 
de sol·licitar la Targeta Sanitària 
Individual (TSI). La Sra. que la va 
atendre al veure que el NIE de la 
senyora R.M. era per estudiants 
estrangers, li va dir que la universitat 
ja li pagava una mútua privada de 
Sanitat, raó per la qual era impro-
cedent la sol·licitud de la TSI. La 
senyora va agafar la còpia del NIE de 
la Sra. R.M. i va escriure a sobre del 

paper, que la universitat ja li pagava 
una mútua i repetint-li: “¡Nosotros 
no vamos a pagar la seguridad social 
por ti!”, “¡que te la paguen en tu país!”. 
Acte seguit, la senyora va agafar els 
quatre fulls de la sol·licitud sanitària 
i els va estripar dient-li: “Esto ya no es 
necesario”. 
La Sra. R.M. es va adreçar al SAiD 
que va assumir. La primera gestió va 
ser una carta al CAP, de la que van 
rebre la resposta de que la sr. R.M. 
no va rebre cap tracte incorrecte, i 
que en aquell moment la informació 
facilitada pel personal administratiu 
va ser correcte. Assenyalant que en 
data 1 d’octubre del 2010, hi havia 
hagut un canvi normatiu que perme-
tia que tota persona empadronada a 
Catalunya té dret a la Targeta Sani-
tària  i per tant a l’assistència. 
Amb aquesta informació la Sra. 
R.M. es va tornar a dirigir al CAP per 
gestionar la targeta sanitària i es va 
tornar a trobar a la mateixa persona 
que l’havia atès, aquesta li va fer 
un seguit de preguntes sense cap 
finalitat concreta a part de tractar-la 
malament. A la discussió també s’hi 
va afegir una altre treballadora, sen-
se que canviés ni el to ni el maltracta 
cap a la Sra. R.M. 
Desprès d’aquest nou incident el 
SAiD es va adreçar al Servei Català 
de Salut, ja no només per la irregula-
ritat de no tramitar la targeta sani-
tària, sinó també pel tracte rebut pel 
personal administratiu del centre. La 
resposta va ser contundent en quant 
al primer punt, se li ha tramitat la 
targeta sanitària i ja la té en mà, 
però en quant a la queixa pel tracte 
encara està obert el procediment 
al Servei Català de Salut i estem a 
l’espera d’una resposta.

BREDA. Novembre. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de ra-
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cisme i xenofòbia. SOS Racisme-Catalun-
ya). Dificultats per empadronar-se.
La senyora S.S. viu en un habitat-
ge de lloguer a Breda, el contracte 
de lloguer està al seu nom. Ella 
va voler empadronar al seu com-
pany i l’ajuntament li va demanar 
l’autorització del propietari per poder 
realitzar aquest empadronament. 
Es va dirigir al SAiD per a comu-
nicar els fets, que va estudiar la 
normativa interna de l’ajuntament 
al respecte. El servei va adreçar una 
carta, exposant la irregularitat que 
estaven fent i que a més a més no 
estava ni contemplada en la seva 
Ordenança Municipal reguladora 
dels requisits formals en el pro-
cés d’empadronament. Desprès 
d’aquesta queixa l’ajuntament 
va acordar en un ple modificar 
l’ordenança i incorporar aquest re-
queriment com criteri general i per a 
tothom. 
La resposta del SAiD va ser presentar 
un escrit d’al·legacions, on es plan-
tejava que la solució no és incorporar 
aquest requisit a la norma escrita, ja 
que tenint en consideració el regla-
ment que desenvolupa la llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim 
Local (Reial Decret 1690/1996), 
l’ajuntament podrà comprovar la 
veracitat de les dades consignades 
pels veïns, exigint la presentació 
entre d’altres, del títol que legitimi 
l’ocupació de l’habitatge (art.59.2) i 
per tant no s’atribueix a les adminis-
tracions públiques cap competència 
per jutjar qüestions de propietat. 
És per això que tal com estableix la 
Resolució de 4 de juliol de 1997 de 
la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General de 
Cooperació Territorial per les que es 
dicten instruccions tècniques als ajun-
taments sobre actualització del Padró 
Municipal, aquest títol pot ser una 

escriptura de propietat o un contracte d’arrendament, però també un contracte 
de subministrament d’un servei de la vivenda (aigua, gas, electricitat, telèfon, 
etc..) o, fins i  tot no existir en absolut.

Per tant, que l’obligació de l’ajuntament es limita a comprovar la identi-
tat dels ciutadans que es volen inscriure al Padró i  que per altra banda, 
l’empadronament és una obligació per a tota persona que visqui a Espanya.
Per tant, lluny de semblar un solució justa el plantejament és inadequat, ja 
que en qualsevol cas, si la Llei de Bases del Règim Local, el seu reglament i 
les posteriors resolucions, no estableixen cap limitació a l’empadronament, 
no és factible que aquesta limitació la dictamini l’ajuntament, que contravé 
amb això la seva potestat reglamentaria. Hem de mencionar, que tal i com 
regula l’article 7 de la llei de Bases de Règim local els requisits que restrin-
geixin drets només poden esser establerts per llei.
S’està a d’una nova resposta per part de l’ajuntament a aquestes al·legacions.

ACCÉS A SERVEIS NO BÀSICS I DRET D’ADMISSIÓ

GIRONA. Gener. Ryanair permet comprar bitllets sense documentació i 
després els denega. Per què Ryanair permet comprar i pagar un bitllet i fer la 
facturació amb un document que no s’autoritza posteriorment? Per què co-
bra 40 euros per una senzilla operació informàtica? Per què aquesta norma 
de la companyia s’aplica a Girona i no s’aplica a Madrid? Per què el Depar-
tament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme ho permet? Aquestes van ser 
les preguntes plantejades per un lector del Punt que denunciava l’engany de 
l’empresa Ryanair en relació a les exigències de documentació. El ciutadà 
afectat en qüestió ha formalitzat una denúncia dels fets davant el registre de 
la delegació territorial del govern de la Generalitat a Girona.
El Punt

BARCELONA. Febrer. (SAiD, Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i 
xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
No hi ha mobles per a estrangers. Y.Y. va denunciar la situació viscuda a 
l’establiment Habitat de Barcelona, un local de venda de mobles.  Y.Y es va 
adreçar, amb un amic, a aquesta botiga amb l’objectiu de comprar un moble que 
havia vist a la pàgina web. Una vegada a l’establiment el venedor li va comuni-
car que el moble que li interessava –exposat a l’aparador- no estava disponible 
perquè no hi havia estoc i es desconeixia la data d’entrada de nova comanda. 
Ella li va preguntar per la peça que estava exposada, però el venedor li va comu-
nicar que estava adjudicada. Davant això, Y.Y. va interessar-se per un altre model 
de moble, reben la mateixa resposta per part del venedor. Així, va demanar 
que l’apuntessin en la llista d’espera; però el venedor li va assegurar que no es 
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podia fer el que demanava i, quan 
Y.Y. va sol·licitar que la truquessin 
quan ampliessin l’estoc de mobles va 
contestar-li amb to despectiu. La Sra. 
Y.Y va decidir marxar.
Aquell mateix dia a la tarda, Y.Y. va 
tornar a la botiga acompanyada del seu 
marit,  i mentre ell s’interessava pel 
mateix moble, ella va anar a una altra 
secció. El marit de la Sra. Y.Y va poder 
comprar el moble sense cap problema. 
Després, Y.Y. va posar un full de recla-
mació i posteriorment es va  adreçar al 
SAiD, sense saber si hi havia possibili-
tats de denunciar aquests fets.

Desprès d’assumir el cas, l’equip del 
SAiD va considerar adequat adreçar-se 
inicialment a l’establiment, veient la 
manca de resposta,  opten per posar 
en coneixement els fets a l’Agència 
Catalana de Consum (ACC), que 
obre un expedient sancionador per 
iniciar les investigacions pertinents. 
El SAiD com a procés complemen-
tari a l’actuació de l’ACC presenta 
una querella al jutjat de guàrdia, en 
base a l’article 512 del codi penal que 
planteja:”los que en el ejercicio de sus 
actividades profesionales o empresariales 
denegaren a una persona una prestación a la 
que tenga derecho, por razón de su ideología, 
religión o creencias, su pertenencia a una 
etnia, raza o nación, su sexo, orientación 
sexual, situación familiar, enfermedad o mi-
nusvalía, incurrirán en la pena de inhabili-
tación especial para el ejercicio de profesión, 
oficio, industria o comercio, por un periodo 
de uno a cuatro años”. 
Aquesta querella està admesa a 
tràmit. Actualment el procés enca-
ra està obert i pendent de prendre 
declaració per part del jutge a tots 
els implicats.

BARCELONA. Març. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)

Denegada l’entrada la Sala Apolo. 
D.F. es va presentar al SAiD per de-
nunciar els fets que li van ocórrer el 
passat març en el moment d’accedir 
a la Sala Apolo de Barcelona. Aque-
lla nit anava acompanyat de dos 
amics i, encara que van deixar entrar 
als seus dos companys sense cap 
dificultat, a ell li van demanar la do-
cumentació i li van negar l’entrada. 
Davant la situació, D.F. va demanar 

explicacions respecte el motiu de 
la prohibició, però les persones de 
seguretat, no li van voler donar. 
Després de l’incident, D.F. va sol·licitar 
el full de reclamacions que, en un pri-
mer moment, es van negar a donar-li 
fins que, finalment, li van proporcionar 
però negant-se a signar-lo. 
Arran d’aquests fets, l’equip del 
SAiD es va posar en contacte amb 
el director de la Sala Apolo, que va 
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mostrar la seva sorpresa i desapro-
vació pels fets, afirmant que sempre 
han tractat de promoure la convivèn-
cia dins de la diversitat.
El Sr. D.F. va proporcionar una 
descripció de la persona amb la que 
van ocórrer els fets, de manera que, 
davant la negativa per part dels tre-
balladors de seguretat en reconèixer 
els fets, l’equip de porta va ser can-
viat completament, donant per satis-

fet al senyor D.F. i com  aposta clara 
de la política de l’establiment.
(SAiD, Servei d’Atenció i Denúncia per 
a víctimes de racisme i xenofòbia. SOS 
Racisme-Catalunya)

BARCELONA. Agost. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
Variabilitat de les condicions de 
finançament en les compres segons 

nacionalitat. En diferents ocasions 
han arribat queixes al SAiD en relació 
a les condicions per accedir a un 
finançament ofert per diferents em-
preses, com Media Markt, Cetelem, 
Finconsum. Les queixes es centraven 
que en el moment en que demanaven 
el tipus de finançament exposat en 
la publicitat de l’empresa, les con-
dicions exigides per part d’aquesta 
s’incrementaven i variaven en funció 
de l’origen de la persona sol·licitant. 
Mentre que a les persones de naciona-
litat espanyola se’ls hi demana el DNI 
i la llibreta bancària, als residents que 
mostren el NIE se’ls exigeix, a més, el 
contracte de treball avalat per l’INEM i 
presentar les últimes nòmines. 
Des del SAiD es va contactar amb la 
financera, que en aquest cas con-
cret era Cetelem per intentar aclarir 
la situació. També es va contactar 
amb l’Agència Catalana de Consum 
(ACC), que va verificar que es tractava 
de publicitat enganyosa i d’un acte 
discriminatori vers la població immi-
grada. En aquest punt, l’empresa que 
venia el producte va afirmar que no 
participava en les condicions defini-
des per la financera. 

Un cas similar és el del Sr. M.S. amb 
Muebles la Fàbrica i la financera Dol-
ter. M.S. disposat a pagar en efectiu, 
va canviar d’opinió per la recoma-
nació del venedor, que li va suggerir 
la fracció de l’import. En canvi, 
al veure que no tenia nacionalitat 
espanyola, el mateix dependent li va 
dir que era molt probable que no li 
concedissin aquest finançament.
Tot i les gestions desenvolupades, 
aquest cas es va arxivar per no poder 
determinar per part de l’Agència 
Catalana de Consum, que la no 
concessió del crèdit respongués a 
motius d’origen i no a problemes de 
solvència.
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Racisme social: discurs polític i convivència
CAPITOL 4 
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Aquest 2010 podem dir que s’ha 
caracteritzat, en part, per una carre-
ra de fons en la consolidació d’un 
discurs racista. Un fet que alimenta 
o retroalimenta les manifestacions 
de racisme social i que en definitiva 
constitueixen un atac a la convivèn-
cia i a la cohesió social.

Quan parlem de racisme social ens 
referim al racisme que es dóna en el 
dia a dia, a la vida quotidiana, con-
flictes i situacions de discriminació 
que tenen com a protagonistes a ciu-
tadans i ciutadanes; sigui a l’escola, 
al mercat, al carrer,…… 

Perquè parlem també de discurs? I 
què va primer? Es consolida un dis-
curs racista perquè vol  reflectir allò 
que es viu al carrer? O el discurs ra-
cista té com a conseqüència aques-
tes situacions de racisme al carrer? 
Què va primer l’ou o la gallina? 

En aquest capítol no pretenem 
donar resposta a aquest interrogant, 
la finalitat és recollir aquells episo-
dis, preocupants i perillosos, que 
enguany han omplert l’actualitat 
al nostre país. Episodis que ens 
alerten de l’increment del racisme 
en els diferents àmbits de la socie-
tat; un racisme que creix al voltant 
de la consolidació de tòpics vers 
les minories ètniques, un racisme 
que s’alimenta de la culpabilització 
d’una part de la població de pro-
blemes estructural en un context de 
crisi econòmica. Un racisme que es 
reafirma en el discurs irresponsable 
de partits polítics, mitjans de comu-
nicació i altres referents d’opinió.

En primer lloc, alguns partits po-
lítics, lluny de tenir present la seva 
responsabilitat social i com agents 
d’opinió, s’han llençat a la piscina 
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del discurs populista i racista: de mà 
dura cap a la immigració, de situar 
a la immigració com a culpable de 
tots els mals, de reforçar tòpics vers 
el poble gitano,…… de dinamitar la 
convivència als barris i municipis de 
Catalunya, buscant el rèdit electo-
ral. Hem escoltat i patit propostes 
restrictives, fetes des d’ajuntaments, 
des de govern o des de l’oposició, 
.... que no han fet més que alimentar 
el perill de fractura social i consoli-
dar un discurs racista.

Els partits polítics han trencat una 
barrera ètica, i això suposa unes 
conseqüències molt negatives per la 
cohesió social: les persones, sobretot 
aquelles que pertanyen a minories èt-
niques, i la convivència són peces del 
joc polític. En el desenvolupament 
de la campanya per a les eleccions 
autonòmiques, i tota la precampan-
ya, que es remunta a principis d’any, 
hem escoltat amb consternació dis-
cursos incendiaris, populistes, dema-
gogs i obertament racistes i xenòfobs 
per part d’alguns partits polítics. Un 
espectacle lamentable i sense prece-
dents en la història democràtica del 
nostres país.

Fem referència, en aquest apartat, 
a propostes i iniciatives d’un partit 
polític que poden ser tipificades com 
a delicte, segons el Codi Penal, ens 
referim a l’escandalosa estratègia 
del Partit Popular de Catalunya: els 
díptics xenòfobs que criminalitzen 
els gitanos romanesos i al videojoc en 
el que la candidata del partit dispara 
contra la immigració irregular.

En segon lloc, els mitjans de comu-
nicació també han jugat un paper 
important en l’extensió d’aquest 
discurs, no hi ha dubte del seu paper 
cabdal en la difusió de missatges 

així com en la creació de noticies, de 
líders d’opinió i en la construcció de 
la “realitat”. 

La construcció de l’ideari comú així 
com de les opinions de la població 
en general es veuen incidides per uns 
mitjans de comunicació de masses 
cada cop més polititzats i menys 
plurals. Què és notícia i què no? A qui 
és dóna paraula i a qui no? I sobretot 
quina és la manera d’informar?  La 
majoria de mitjans i d’informadors/
es, lluny de ser un instrument per 
aturar i contaargumentar el discurs 
racista i xenòfob són un instrument 
de reproducció d’aquest. 

La suma dels dos elements anteriors, 
sense obviar la dificultat del con-
text social i econòmic, han permès 
l’acceptació, per una part important de 
la població, d’aquest discurs. Allò que 
fa uns anys era impensable afirmar, 
precisament per la por a que et titlles-
sin de racista, s’ha convertit, en part, en 
un discurs més o menys acceptable. 
De les paraules al fets o dels fets a 
les paraules, tal i com comentàvem 
en els paràgrafs anteriors, tots dos 
es retroalimenten: Racisme social, con-
vivència i conflictes

Com també hem fet referència en 
els capítols anteriors, és bàsic tenir 
present la situació de crisi econòmica 
i social per poder contextualitzar els 
esdeveniments que analitzarem en 
aquest apartat. Òbviament no plante-
gem que aquestes situacions de racis-
me responguin a la crisi; però és cert 
que si a la crisi li sumem la manca 
de voluntat per planificar polítiques i 
accions que fomentin la cohesió soci-
al i que treballin contra el racisme el 
panorama resultant és desolador.
Casos com el de Salt ens alerten del 
perill que suposa instigar el ma-

lestar veïnal potenciant el racisme 
i la xenofòbia. Fem un anàlisi en 
profunditat d’aquest cas, que és un 
exemple de la realitat que pateixen 
molts barris i municipis catalans en 
els que la convivència està debilita-
da, es constata la necessitat de:

•  Invertir recursos i esforços per 
evitar la segregació i assegurar 
la mobilitat social: cal garantir la 
igualtat de drets i oportunitats.

•  Promoure la cohesió social per 
trencar el binomi “ells i nosaltres” 
cada cop sigui més gran.

•  Informar i desmentir tòpics que fo-
menten actituds racistes i xenòfobes. 

Al llarg de l’apartat també recollim 
situacions que viuen altres territoris, 
així com també conflictes entre ve-
ïns i casos lamentables d’agressions 
racistes que posen sobre la taula la 
necessitat de donar una resposta 
contundent a les manifestacions ra-
cistes, perquè negar la seva existèn-
cia o ser permissius amb aquestes 
conductes debilita i no fa possible la 
cohesió social i la convivència.

Els partits polítics han 
trencat una barrera 
ètica, i això suposa 
unes conseqüències 
molt negatives per 
la cohesió social: les 
persones, sobretot 
aquelles que pertanyen 
a minories ètniques, i la 
convivència són peces
del joc polític
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UN DISCURS
RACISTA EN CREIXEMENT

PARTITS POLÍTICS
BARCELONA. Gener. CiU manté en 
el seu programa el carnet per punts 
per persones immigrades. CiU va co-
municar que no té intenció de canviar 
els seus criteris sobre immigració; 
tota la polèmica suscitada entorn 
l’ajuntament de Vic està reafirmant el 
convenciment de que la seva política 
és l’idònia, tant per l’àmbit local com 
pel conjunt de Catalunya. D’aquesta 
manera, CiU té la intenció de mante-
nir la proposta del carnet per punts 
per persones immigrades, llançada 
per Artur Mas a la campanya electoral 
del 2006, i que preveia un contrac-
te de drets i deures pels ciutadans 
estrangers, de caràcter voluntari, 
en funció del qual i d’acord amb un 
sistema de mesura, tindrien accés 
als serveis de l’Estat del benestar, al 
marge d’atencions bàsiques com la 
sanitat o la educació. 
Avui.

BARCELONA. Gener. Rajoy apro-
fita Vic per exigir mà dura amb la 
immigració. La pretensió del PP 
d’endurir costi el que costi la Llei 
d’estrangeria va trobar en la negativa 
de l’ajuntament de Vic a empadro-
nar els ciutadans i ciutadanes sense 
papers un nou incentiu. El seu líder, 
Mariano Rajoy, durant un acte del 
seu partit a Palma de Mallorca, va 
esgrimir la situació en aquest mu-
nicipi per a exigir el Govern central 
que “s’avingui a raons” i “canviï una 
vegada més la normativa”. 
En la seva intervenció, Rajoy va ironit-
zar sobre les crítiques que va rebre el 
PP quan va criticar la Llei d’estrangeria, 
el “papers per tothom” i les “regularit-
zacions massives” dins d’una “política 
suïcida” en matèria d’immigració. 

La presidenta del partit a Catalunya, 
Alícia Sánchez Camacho, va recolzar 
la iniciativa de l’alcalde d’Unió, Josep 
Maria Vila d’Abadal, al declarar que 
“els padrons no es poden convertir en 
la porta d’entrada de la immigració 
il·legal”. Camacho ha donat un pas 
més enllà que Rajoy al comprometre’s 
a promoure “reformes legals” al Con-
grés per unificar criteris. 
Público.

BADALONA. Gener. El president 
del PP de Badalona assegura que 
“el cas de Vic no és xenofòbia, és 
supervivència”. El president del PP 
a Badalona, Xavier Gracia Albiol va 
comunicar que en cas de que existís 
un “col·lapse” dels serveis socials, 
tal i com va assegurar que podria 
‘ocórrer a la seva ciutat, entre oferir 
serveis a persones immigrades en 
situació irregular o prestar-los als 
veïns de Badalona, optaria per la 
segona opció. En una entrevista a 
la Cadena Cope, Garcia Albiol va 
sostenir que “no és xenofòbia, sinó una 
qüestió de supervivència” . 
El president del PP a Badalona senya-
la que “darrere de les mesures preses 
a Vic, hi ha un debat que alguns in-
tenten passar de llarg i que no surti a 
la superfície, però que està present”. 
Público.

BARCELONA. Març. Els partits 
s’acusen mútuament de l’auge de la 
xenofòbia. Davant la possibilitat de 
que el grup xenòfob Plataforma per 
Catalunya (PxC) entri al Parlament, 
els partits democràtics s’han acusat 
els uns als altres i no han compartit 
un mínim diagnòstic de com frenar 
l’augment del racisme. 
El responsable d’immigració del 
Govern, Oriol Amorós, va admetre 
que serà necessari reforçar les ac-
cions de sensibilització i pedagogia, 

i ha demanat a tots els partits que 
combatin de cara a Anglada amb un 
discurs inequívocament antirracista. 
El Periódico.

Díptic xenòfob i racista
del PP de Badalona
BADALONA. Abril. El PP reparteix 
un díptic racista a Badalona. Xavier 
Garcia Albiol, president del Partit 
Popular de Badalona, acompanyat 
per la líder del PP a Catalunya, Alícia 
Sánchez Camacho, van repartir un 
díptic pels carrers de la ciutat en el 
que es vincula immigració i delin-
qüència.
SOS Racisme Catalunya va conside-
rar que es tractava d’una mostra més 
del PP més racista i irresponsable. 
L’associació va emetre un comunicat 
en el que denuncia que aquesta ac-
ció per part del Partit Popular de Ca-
talunya és una activitat d’instigació 
a l’odi i al racisme; i una mostra 
més del seu discurs racista i la seva 
irresponsabilitat. En el comunicat 
també recordava que existeix un 
Codi Penal que castiga l’apologia 
de la xenofòbia i la incitació a l’odi 
entre col·lectius
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya 
Una mostra més del PP més racista i 
irresponsable.
Barcelona, 26 d’abril  del 2010

BADALONA. Abril. El PP no sancio-
na a l’edil xenòfob de Badalona. La 
polèmica en contra del díptic que 
va difondre el PP de Badalona en 
el que es vinculava la immigració 
romanesa amb la delinqüència, va 
provocar la retirada d’aquests. Tot 
i això, la líder del Partit Popular de 
Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, 
malgrat demanar perdó al col·lectiu 
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romanès, ha afirmat que l’actual 
president de la formació local, Xa-
vier Garcia Albiol, “està fent el seu 
treball com l’ha de fer”. 
SOS Racisme-Catalunya va mos-
trar la seva indignació i va dir que 
aquesta havia estat una mostra 
d’irresponsabilitat, mitjançant un 
comunicat, al que també s’exigia 
al PP que executés les mesures 
pertinents contra el representant 
d’aquest partit a Badalona i la repre-
sentant d’aquest partit a Catalunya.  
Público.

BADALONA. Abril. CCOO, CONFAVC 
i SOS Racisme-Catalunya condem-
nem la irresponsabilitat política del 
Partit Popular de Badalona. Les tres 
organitzacions mitjançant un comuni-
cat conjunt van  mostrar el seu rebuig 
davant la darrera acció del PP de Bada-
lona. Van manifestar la seva preocu-
pació davant la complicada situació 
social que es viu en el país, i sobretot 
la manca de responsabilitat del PP, 

que un cop més utilitza la demagògia 
per treure rèdit lectoral de descontent 
social fomentant pors i prejudicis vers 
la població immigrada.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya, 
CONFAVC i CCOO
La CONFAVC, SOS Racisme-Catalu-
nya i CCOO condemnen la irrespon-
sabilitat Política del Parit Popular de 
Badalona
Barcelona, 27 d’abril del 2010

BARCELONA. Abril. CiU subscriu a 
Badalona que els ciutadans gitanos 
romanesos delinqueixen. Ferran 
Falcó, al capdavant del grup muni-
cipal de CiU a Badalona, va declarar 
a Catalunya Ràdio que els gitanos 
romanesos: “Són un col·lectiu proble-
màtic des del punt de vista de la convivèn-
cia i la seguretat pública. La majoria no 
es dedica a activitats lícites”. 
El Periódico.

MADRID. Abril. El PP juga a dues 
bandes amb la immigració sen-
se mesurar les conseqüències. El 
líder del PP a Badalona, aspirant 
a l’alcaldia  de la ciutat, ha volgut 
jugar a un joc perillós utilitzant la 
fórmula del repartiment d’uns fulle-
tons amb la consigna: “No volem ro-
manesos”; acompanyat d’un discurs, 
també perillós i poc responsable.
Però des de la vicesecretaria 
d’organització i Electoral del PP, 
Ana Mato, ha desmarcat a la direc-
ció nacional del partit dels pamflets 
repartits a Badalona amb el lema “El 
teu barri es segur?”. 
Nuevatribuna.es, Público.

BARCELONA. Abril. El PP demana 
perdó per repartir un díptic racista a 
Badalona. El PP va intentar tancar el 
conflicte al voltant dels díptics que la 
presidenta del partit a Catalunya i el 
líder del mateix a Badalona, van repar-
tir pels carrers de Badalona. Una acció 
que diferents col·lectius han condem-
nat i que alguns estudien la possibili-
tat d’interposar una querella.
El País

BARCELONA. Abril. El Govern pre-
para una denúncia per la campanya 
de Garcia Albiol. Els serveis jurídics 
del Govern de la Generalitat prepa-
ren un informe sobre la campanya 
del PP de Badalona amb el propò-
sit d’instar la fiscalia a obrir una 
investigació per un possible delicte 
d’incitació a la discriminació. En 
cas de prosperar, la denúncia, que 
va realitzar Iniciativa per Catalunya 
Verds, es basarà en el fullet propa-
gandístic que vincula inseguretat i 
immigració,  i en unes declaracions 
del líder del PP badaloní Xavier 
Garcia Albiol, en les què qualificava 
de “plaga” als gitanos romanesos. 
Els serveis jurídics treballen amb la 
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presumpció que el dirigent del PP 
ha pogut incomplir l’article 510 del 
Codi Penal, que estableix penes per 
als que incitin “a la discriminació, 
a l’odi o a la violència” o difonguin 
“informacions injurioses sobre 
grups o associacions en relació amb 
la seva ideologia, religió o creences, 
la pertinença dels seus membres a 
una ètnia o raça, el seu origen nacio-
nal, el seu sexe, orientació sexual, 
malaltia o minusvalidesa”. 
El Periódico. El País.

BARCELONA. Juny. Albiol utilitza la 
Diputació de Barcelona per criticar 
els gitanos romanesos. El regidor 
del PP a Badalona i president del 
grup Popular a la Diputació, Xavier 
Garcia Albiol, va tornar a ser el cen-
tre de la polèmica suscitada després 
de la distribució de díptics de pro-
paganda racista contra el col·lectiu 
de gitanos romanesos. Albiol va 
admetre que havia enviat unes 200 
cartes, amb data del 19 de març, 
amb una capçalera de la Diputació 
de Barcelona, que contenia un arti-
cle de premsa sobre els problemes 
de convivència generats pels roma-
nesos d’ètnia gitana a la seva ciutat. 
El cas va ser denunciat pel Partit dels 
Socialistes, que va explicar que Gar-
cia Albiol “No només continua amb el 
seu missatge xenòfob, sinó que utilitza els 
mitjans de la Diputació”, va denunciar 
el secretari de l’organització del PSC 
a Badalona, Justo Alarcón. 
El País.

BARCELONA. Octubre. EL PP 
converteix la citació a Fiscalia del 
regidor Sr. Albiol en un acte electo-
ral. En el marc de la investigació per 
part de la fiscalia del possible delicte 
d’incitació a l’odi racial i la discrimi-
nació; el Sr. Garcia Albiol, president 
del Partit Popular a Badalona, va se 

citat a declarar. El Sr. Garcia Albiol 
es va presentar a la Fiscalia acom-
panyat de la presidenta del PPC i 
altres membres del mateix, fent de 
l’ocasió un acte de campanya. 
La difusió dels tríptics a Badalona el 
passat mes d’abril va ser denunciada 
al fiscal per Iniciativa per Catalunya 
Verds, i pocs dies després els serveis 
jurídics de la Generalitat van enviar 
un informe en què s’advertia d’un 
possible delicte de provocació a la 
motivació per motius racistes. El 
Codi Penal condemna aquest tipus 
de conductes amb penes compreses 
entre un i tres anys de presó. Albiol 
ha arribat a la fiscalia, en qualitat de 
denunciat i assistit per un advocat, 
tot negant que els fullets tinguessin 
intencionalitat xenòfoba. 
Aquesta declaració posa punt i final 
a la investigació iniciada fa uns dies 
pel fiscal de Delictes de l’odi i la 
discriminació.   
El País.

BADALONA. Novembre. SOS 
Racisme i la FAGIC presenten una 
querella contra Albiol. Les associa-
cions SOS Racisme-Catalunya i la 
Federació d’Associacions Gitanes 
de Catalunya (FAGIC) presenten 
una querella  en exercici de l’acció 
popular contra el Sr. Garcia Albiol, 
per denunciar la comissió d’un 
delicte relatiu a l’exercici dels drets 
fonamentals i llibertats públiques ti-
pificat a l’article 510 del Codi Penal.
SOS Racisme-Catalunya

CATALUNYA. Novembre. SOS 
Racisme, satisfeta per l’admissió 
de la seva querella contra García 
Albiol. La representant de SOS 
Racisme-Catalunya, Alba Cuevas, va 
expressar la seva satisfacció perquè 
el jutjat hagi admès a tràmit la que-
rella presentada per aquesta entitat 

contra el líder del PP a Badalona 
(Barcelonès), Xavier García Albiol, 
i ha assegurat que es una mostra de 
que “l’Estat de dret funciona”. El jutjat 
d’instrucció número 2 de Badalona 
va resoldre aquest dilluns admetre 
a tràmit la querella que va presentar 
l’entitat antiracista i la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalun-
ya i obrir diligències per un delicte 
d’incitació a l’odi i la discriminació 
pel repartiment de fullets que vincu-
len la immigració amb la delinqüèn-
cia.
Lamalla.cat

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya 
Nota de premsa. Davant la declara-
ció de Garcia Albiol davant el fiscal
20 d’octubre del 2010

CATALUNYA. Novembre. Sánchez-
Camacho defensa a García Albiol. 
La presidenta del PP de Catalunya, 
Alícia Sánchez-Camacho, va sortir 
en defensa del líder del PP de Ba-
dalona, Xavier García Albiol, des-
prés que el jutjat admetés a tràmit 
la querella de SOS Racisme pels 
pamflets sobre immigració que va 
repartir al municipi. En declaracions 
a Catalunya Ràdio, ha sostingut que 
“García Albiol ha denunciat una situació 
en la qual s’estan produint problemes de 
convivència, d’incivisme, d’insolidaritat i 
d’inseguretat”.                                                           
Lamalla.cat

CATALUNYA. Novembre. La líder 
del PP insinua que la querella contra 
García Albiol és electoralista. La 
presidenta del PP de Catalunya i can-
didata a les eleccions catalanes, Alí-
cia Sánchez-Camacho, va insinuar 
que la denúncia de SOS Racisme 
contra el líder del PP de Badalona, 
Xavier García Albiol, és electoralista. 
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La presidenta del PP va qualificar 
de “sorprenent” que la querella es 
presenti vuit mesos després que 
succeïssin els fets i va criticar que 
la Generalitat hagi fet un informe 
per iniciar accions legals “contra un 
representant democràtic”.
Diari de Girona.

BARCELONA. Maig. El Tripartit i 
CiU posen la base per acotar el de-
bat sobre la immigració. El cas dels 
díptics racistes del PP de Badalona 
sembla que va ser una empenta per-
què el tripartit i CiU arribin un acord 
sobre el tractament de la immigració 
en el debat polític i evitar, així, que 
es converteixi en una arma durant la 
campanya electoral. 
A instàncies de la Secretaria 
d’Immigració de la Generalitat, el 
tripartit va posar sobre la taula un 
document que dibuixa el marc en 
el qual s’hauria de desenvolupar el 
debat públic. En aquest s’exigeix 
als partits que a l’hora d’abordar els 
aspectes relacionats amb la immi-
gració i el nou context català, ho fa-
cin sempre des del rigor. S’incideix 
també en la necessitat de tenir un 
sol discurs per a totes les persones 
immigrades, evitant la diferenciació 
per nacionalitat. Una altra de les 
exigències incloses en el text és que 
s’eviti qualsevol mena de genera-
lització. I per acabar, el document 
obliga a rebutjar de forma explícita 
qualsevol manifestació que alimenti 
el racisme. 
El Periódico. 

BARCELONA. Maig. Alberto Fer-
nández compara la immigració amb 
la “quinta columna”. Alberto Fer-
nández Díaz, cap del grup municipal 
del PP a Barcelona, va declarar que 
“Hereu està convertint la immigració en 
la quinta columna electoral per a guanyar 

la consulta de la Diagonal”. Durant la 
seva visita a la Mostra del Comerç 
de Sarrià-Sant Gervasi, va reclamar 
“que només votin en la consulta de la 
Diagonal, aquells que puguin fer-ho en 
les eleccions municipals”. El regidor 
Popular va explicar que “Hereu permet 
votar 15.000 immigrants, que a més de 
ser il·legals no tenen domicili”, i a més 
ha afegit que “aquesta aposta pel vot 
immigrant que han recolzat Hereu i Trias, 
pretén ser l’avantsala per a que els immi-
grants en un termini immediat puguin 
votar a les eleccions municipals”. 
E-notícies.net

BARCELONA. Setembre. CiU en-
terra el seu carnet per punts. CiU 
va descartar, finalment, incloure el 
carnet per punts per a immigrants 
extracomunitaris en el seu programa 
electoral. Aquesta va ser una de les 
grans propostes que CiU va llençar 
l’anterior campanya electoral, però 
que no formarà part del progra-
ma electoral per aquests comicis; 
segons van apuntar fonts del partit, 
com una mostra de la campanya 
tranquil·la que pretenen des de CiU. 
La cohesió de la societat és l’element 
que vertebra el programa de la fe-
deració sobre immigració, apostant 
per regular-la i ordenar-la, amb la 
finalitat d’aconseguir que en deu 
anys Catalunya sigui una societat 
cohesionada, tant a nivell social com 
“nacional”.
Europa Press.

BARCELONA. Setembre. Alberto 
Fernández diu que cal d’expulsar 
als gitanos que es trobin en situació 
d’il·legalitat. El president del grup 
del PP a l’ajuntament de Barce-
lona, Alberto Fernández Díaz, va 
reclamar, un cop més, el desallot-
jament dels campaments il·legals 
de gitanos a Barcelona, en concret 

al districte de Sant Martí. Va exigir 
que cal expulsar a aquells que es 
trobin en situació d’il·legalitat ad-
ministrativa. Segons ell, la majoria 
d’aquestes persones aparquen les 
caravanes i furgonetes en qualsevol 
zona, “causant problemes d’higiene, ja 
que utilitzen el carrer com urinari públic, 
i alguns solars com abocadors ”. També 
va aprofitar per manifestar el seu 
temor vers la possibilitat de que els 
gitanos romanesos, expulsats de 
França acabin reubicant-se a altres 
països d’Europa i, en particular, a 
la capital catalana i altres ciutats 
espanyoles per la seva proximitat. 
Europa Press i EFE.

BARCELONA. Setembre. El PP de-
mana que es prioritzi la immigració 
hispana. El PP no va renunciar a por-
tar la iniciativa en la utilització de la 
immigració com a peça electoral, i 
ha difós un díptic en el que es qües-
tiona si “cabem tots” i es demana “que 
s’acompleixi la llei”. També aposta per 
“prioritzar la immigració que comparteix 
amb nosaltres cultura i valors”, així com 
per posar més policies al carrer, 
expulsar a les persones immigrades 
que delinqueixin sistemàticament, 
reforçar el control de fronteres, vetar 
el vel per raons de seguretat i racio-
nalitzar les polítiques socials. 
La portaveu de SOS Racisme, Jose Pe-
ñín, va mostrar-se indignada davant 
d’aquesta iniciativa que “instiga a l’odi 
i al racisme per extreure rèdit electoral”. 
Continua, declarant que aquests “ar-
guments populistes que fomenten prejudicis 
son una irresponsabilitat social”. 
ABC.

BADALONA. Setembre. El PP im-
porta a Badalona el discurs xenòfob 
de Sarkozy.  En plena polèmica per 
l’expulsió de gitanos romanesos feta 
pel govern francès, Marie-Thérèse 
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Sanchez-Schmid, eurodiputada per 
la UPM –el partit de Nicolas Sarko-
zy–, va visitar el barri de la Salut per 
conèixer de prop la situació d’aquest 
col·lectiu, en companyia d’alguns 
membres del PP de Catalunya: Alícia 
Sánchez-Camacho, Xavier Garcia 
Albiol i Santiago Frisas. 
L’alcalde de Badalona, Jordi Serra 
(PSC), va comentar que “no sorprèn el 
que fa García Albiol: portar una diputada 
estrangera a veure un problema que no 
existeix”. El primer tinent d’alcalde, 
Ferran Falcó (CiU), va afegir: “Aques-
ta senyora ve enredada o ve a enredar. 
Si vol saber com s’està tractant aquesta 
qüestió hauria de parlar amb el Go-
vern”. Rajoy va donar via lliure al PP 
català mostrant el seu “respecte” per 
l’actuació de Sarkozy: “Estic absoluta-
ment convençut que el Govern francès ho 
ha fet dintre de la llei. Respecto la decisió, 
que té un suport majoritari”. 
Avui i El Punt.

  Posicionament Públic
Comunicat Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya i SOS Racisme 
Catalunya 
La xenofòbia al servei de la campa-
nya política
Barcelona, 17 de setembre del 2010, 

PRECAMPANYA I CAMPANYA DE 
LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES 
DE CATALUNYA
BARCELONA. Octubre. PP i CiU 
no signen, per raons diferents, un 
manifest d’entitats del Raval contra 
la xenofòbia a la política. El PP i 
CiU es van negar, per raons dife-
rents, a signar un manifest contra 
la xenofòbia als discursos polítics, 
al que sí s’adhereixen la resta de les 
formacions amb representació a 
l’ajuntament de Barcelona. El PSC, 
Esquerra i Iniciativa es van compro-
metre a “excloure dels seus discursos (...) 

tota declaració que pugui ser considerada 
ofensiva, despectiva o degradant (...), 
referida al conjunt dels immigrants i 
d’ètnies arribades al nostre país “.
La quinzena d’entitats que integren 
la Fundació Tot Raval van elaborar un 
text, en què es demana compromís 
als polítics per a “no fomentar tòpics ne-
gatius ni plantejaments alarmistes referents 
a ciutadans d’origen estranger “. El PP de 
Barcelona “comparteix el contingut del 
manifest”, va precisar ahir a la nit un 
portaveu, però es nega a estampar la 
seva signatura en el document. 
El País.

BARCELONA. Octubre. La immigra-
ció centra un dels primers debats de 
precampanya electoral a Catalunya. 
El diari ‘20minutos va organitzar 
la ‘17a Trobada Ciutadana’ en la 
que van participat els líders d’ERC, 
PPC, ICV i Ciutadans. També van ser 
protagonistes del debat 10 entitats 
catalanes i alumnes de l’escola que 
ha acollit el debat. 
Les intervencions de SOS Racisme, 
de Fedelatina i de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalun-
ya, sobre com afrontar el racisme, 
la xenofòbia i l’atur, que afecta en 
percentatges elevats a les persones 
immigrades, van centrar el debat. 
ERC, ICV i C’s van coincidir en 
destacar que no s’han d’associar 
les paraules “immigrant i delinqüent”. 
El repartiment de díptics contra la 
immigració romanesa a Badalona, 
per part de Xavier García Albiol 
(PPC), va ser un retret a la Sra. 
Sánchez-Camacho. En aquest sentit 
la representant dels populars va 
incidir en més d’una ocasió que “la 
immigració ha de ser legal i orde-
nada perquè les persones immigra-
des tenen tots els drets, però també 
totes les obligacions”. 
20 Minutos.

BARCELONA. Octubre. SOS Ra-
cisme-Catalunya i El Tinter contra-
argumenten els discursos racistes 
en campanya electoral mitjançant 
vídeos de denúncia. SOS Racisme i 
l’empresa de comunicació El Tin-
ter van presentar l’acció “Mistos 
Electorals 2010” que consisteix en 
el seguiment dels discursos dels 
candidats i candidates  a les elec-
cions autonòmiques, la denúncia 
d’aquelles declaracions i actes que 
poden posar en perill la convivència 
i la contra-argumentació d’aquests 
discursos des d’un punt de vista 
antiracista. L’objectiu és fer arribar la 
denúncia a la classe política catalana, 
i sobretot sensibilitzar a la població 
del perill d’aquestes accions, donant 
arguments per contrarestar el discurs 
racista i xenòfob.
La campanya que es va presentar es 
materialitza en càpsules audiovi-
suals, que es crearan setmanalment 
des d’ara fins el dia de les eleccions 
autonòmiques. En total 6 càpsules 
que comptaran amb la col·laboració 
de l’escriptor Matthew Tree o 
l’actriu Laura Guiteras que faran de 
presentadors, entre altres. 
SOS Racisme-Catalunya

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí

CATALUNYA. Novembre. Una se-
tantena d’entitats, de la mà de SOS 
Racisme, demanen al Parlament que 
actuï contra els discursos racistes. 
Una setantena d’entitats, seguint la 
iniciativa de SOS Racisme-Catalun-
ya, van alertar a les forces polítiques 
del que consideren un augment 
preocupant dels discursos racistes i 
d’extrema dreta per aconseguir més 
vots en les eleccions al Parlament. 
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12 representants d’aquestes en-
titats van entregar un manifest al 
Parlament de Catalunya, en què 
demanen responsabilitat als partits 
per no perjudicar la convivència 
poc abans de l’inici de la campanya 
electoral.

Entre les entitats que es van sumar a 
la iniciativa de SOS Racisme hi havia 
Òmnium Cultural, la Confederació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes, la 
Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya, la Federació d’ONGs de 
Drets Humans, Amical de Mathau-
sen, Consell de Joventut de Cata-

lunya, la Federació d’Associacions 
de Pares d’Alumnes de Catalunya, 
Fedelatina, IBN Batuta i els sindicats 
CCOO i UGT. 
3cat24.cat, VilaWeb.

  Posicionament Públic
Manifest SOS Racisme-Catalunya 
Manifest contra l’augment del ra-
cisme i la xenofòbia  en la política  
catalana
Barcelona, 9 de novembre de 2010

CATALUNYA. Novembre. Tots 
contra la deriva xenòfoba del PP. 
“Només és un joc”, va dir la candida-

ta del PP, Alícia Sánchez-Camacho, 
quan li van preguntar per la po-
lèmica generada pel videojoc. 
Va intentar restar importància a 
l’assumpte, però no ho va aconse-
guir. La polèmica estava servida. 
Dirigents de tots els partits es van 
llençar contra el PP. Inclús algun 
dirigent conservador va dir que 
havia estat un error. 
Público.

CATALUNYA. Novembre. El PP 
incendia la campanya i es refugia en 
un error tècnic. Tots els portaveus 
del Partit Popular a Madrid i a Barce-
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lona es van desmarcar del videojoc 
Alícia Croft, que, a través d’un ava-
tar de la candidata a Catalunya del 
partit, permetia liquidar a immi-
grants il·legals i a independentistes. 
Es va responsabilitzar de l’error  a 
l’empresa. Tots els partits van acusar 
al PP de jugar amb foc, mentre que 
SOS Racisme va anunciar, en un 
comunicat, que ho denunciaria a la 
fiscalia. 
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya 
Bomba incendiària de les joventuts 
del Partit Popular de Catalunya per 
escalfar encara més la campanya 
electoral 
Barcelona, 17 de novembre del 2010

CATALUNYA. Novembre. Condemna 
unànime a la polèmica iniciativa del 
PP català. CiU, PSC, ERC i Ciutadans 
van clamar contra el videojoc del 
Partit Popular català en què la seva 
presidenta disparava contra la immi-
gració irregular i la independència. 
El candidat de CiU a la Generalitat, 
Artur Mas, va considerar deplorable 
el videojoc i va avisar que “qui juga 
amb foc s’acaba cremant”. “Farien molt bé 
d’oblidar-se dels videojocs i de les rectifi-
cacions contínues, perquè se’ls ha anat la 
mà”, va explicitar Mas, que ha instat 
els populars a deixar d’aprofundir 
amb un tema especialment sensible. 
I és que, segons el líder de CiU, els 
populars aprofundeixen en el seu 
discurs contra la immigració en ple-
na campanya electoral “amb excessos 
verbals i de forma partidista”.
El Periódico.

CATALUNYA. Novembre. Rivera 
acusa al PP de “criminalitzar” els 
nouvinguts amb el videojoc. El 
candidat de Ciutadans (C’s) a les 

eleccions del 28-N, Albert Rivera, 
va celebrar la retirada del videojoc. 
Rivera va assenyalar que aquest joc 
“l’únic que pot causar és la confronta-
ció i la criminalització de les persones 
immigrades a Catalunya”. El líder de 
Ciutadans demana als populars que 
facin autocrítica per la seva gestió de 
la immigració quan van governar a 
l’Estat.
Avui. 

CATALUNYA. Novembre. ERC 
qualifica de “vergonyós” el videojoc 
del PPC. El diputat d’ERC Joan Tardà 
va afirmar des del Congrés que el 
Partit Popular és ‘pitjor que Le Pen’ en 
matèria d’immigració i va qualifi-
car de ‘vergonyós’ el videojoc. Mai 
s’havien atrevit a això i ara ho fan 
en període electoral perquè els és 
igual tot’. Tardà va assegurar que tot 
plegat és una de les conseqüències 
de la política de l’executiu espanyol 
respecte a la immigració i ha retret 
al PSOE que hagi permès la retallada 
dels fons per a la immigració que 
reben les Comunitats Autònomes  i 
els Ajuntaments.
Regió7

CATALUNYA. Novembre. SOS Ra-
cisme denuncia el videojoc del PPC. 
SOS Racisme-Catalunya va fer una 
denúncia contra el videojoc “Res-
CAT Alicia Croft”, que van presen-
tar les joventuts del Partit Popular 
Català (PPC) que van retirar fins que 
van corregit, en el que la líder popu-
lar llençava bombetes a una icona 
que representava la immigració 
irregular. La ONG va denunciar que 
el joc fa apologia del racisme i de la 
violència perquè “situa els sense papers 
com culpables dels problemes”. El PPC 
va anunciar que aquesta icona seria 
substituïda per la de “mafia il·legal”, 
però SOS Racisme va considerar que 

aquest canvi de nom amaga “un ma-
teix discurs que atempta contra la dignitat 
de les persones”.
ABC.

CATALUNYA. Novembre. Els 
antirracistes catalans acusen de 
xenòfobs al PP i a l’ex ministre Cor-
bacho. El debat sobre la immigració 
fa més agre cada dia més la campan-
ya electoral catalana. L’organització 
SOS Racisme va denunciar actituds 
xenòfobes tant de l’ex ministre de 
Treball, Celestino Corbacho, com 
dels principals dirigents del PP: 
Mariano Rajoy, la presidenta del PP 
català, Alicia Sánchez-Camacho, i 
el portaveu popular a l’Ajuntament 
de Barcelona, Alberto Fernández 
Díaz. SOS Racisme va acusar a Rajoy 
d’enviar un missatge perillós a un 
míting pronunciat a la localitat ta-
rragonina de Cunit, “on va qualificar 
de perillós deixar veure a l’il·legal que té 
dret a ser-ho”
El Confidencial.

CATALUNYA. Novembre. Herre-
ra alerta del risc de segregació de 
les persones d’origen immigrant. 
Durant una trobada amb més d’un 
centenar de persones d’origen 
immigrant a la seu d’ICV de Barce-
lona, Herrera va instar al candidat 
de CiU, Artur Mas, a que expliqui 
si el seu model d’immigració és el 
de l’alcalde convergent de CiU a 
Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, qui 
defensa limitar l’empadronament 
d’immigrants irregulars. Ha asse-
gurat que algunes forces polítiques 
volen fomentar el que el líder ecoso-
cialista ha qualificat com a treballa-
dors Kleenex: “Els utilitzes com a mà 
d’obra, i després els tires”, i va titllar de 
salvatge el discurs de la candidata 
del PP.
Catalunya Press
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DESPRÉS DE LES  
ELECCIONS AUTONÒMIQUES.
CATALUNYA. Novembre. El perill 
d’un partit d’extrema dreta al Parla-
ment de Catalunya. El partit liderat 
per Josep Anglada, Plataforma per 
Catalunya, es va quedar a les portes 
d’entrar al Parlament de Catalunya. 
Va obtenir 75.321 vots, un 2,42% 
dels total, però no va aconseguir el 
3% necessari per tenir representació 
parlamentària. 
E-Notícies.

CATALUNYA. Novembre. Anglada 
i Sánchez-Camacho ratifiquen un 
avanç progressiu. El discurs con-
tra la immigració va funcionar a 
les urnes. Una constatació en clau 
populista que s’està expandint per 
tot Europa i que també es va viure 
també a les eleccions al Parlament 
de Catalunya. A més a més de les 
grans ciutats i el seu entorn, on van 
obtenir un bon resultat, els partits 
que advoquen més clarament per 
aquesta estratègia també van acon-
seguir rèdits, sobretot en aquells 
municipis que registren una alta 
densitat migratòria.
E-Notícies.

  Articles per la reflexió
Mistos racistes pels focs electorals, 
Article sobre la campanya de les 
eleccions autonòmiques.
José Peñín, Portaveu de SOS Racis-
me-Catalunya
29 de novembre de 2010

BADALONA. Desembre. Albiol 
s’aferra a la pujada del PP per ba-
tallar per l’alcaldia de Badalona. A 
Badalona es comencen a preparar 
per les eleccions municipals del mes 
de maig. El líder del PP de Badalo-
na, Xavier García Albiol, que tot i 
que el PP ha quedat per darrera de 

CiU i el PSC a aquest municipi a les 
autonòmiques, ha declarat que els 
resultats d’Alícia Sánchez-Camacho 
marcaran tendència a Badalona. 
A més, malgrat que s’enfronta a 
una denúncia de SOS Racisme i la 
Federació d’Associacions Gitanes 
pels díptics xenòfobs, ha declarat 
que “les proclames contra els sense papers 
serà un dels eixos de la precampanya de 
les municipals”. 
El Mundo.

BARCELONA. Desembre. El PP 
proposa un certificat de convivència 
per als immigrants. El líder del PP 
de Barcelona, Alberto Fernández 
Díaz, va anunciar el propòsit de que 
l’ajuntament expedeixi un certificat 
de convivència persones immigrades, 
una iniciativa que ja va portar al ple i 
que fou rebutjada. També a la ciutat 
veïna de Badalona el PP va anunciar 
que presentarà una altra mesura 
similar a la del PP de Barcelona.  
La Vanguardia

CATALUNYA. Desembre. El PP durà 
al Parlament el controvertit contrac-
te per als immigrants. El PP de Ca-
talunya presentarà immediatament 
després de les vacances de Nadal 
una proposta legislativa perquè el 
Parlament debati sobre el contrac-
te d’integració per a les persones 
immigrades. Una proposta que es 
conservadors ja havien plantejat 
durant la campanya electoral i que 
va suscitar les crítiques de la resta de 
forces polítiques. Montserrat Tura, 
va considerar una ‘barbaritat’ el con-
tracte d’integració que proposa, ha 
lamentat, també, que el PPC estigui 
intentant generar, en un moment 
de crisi amb un índex d’atur molt 
elevat, una pugna entre persones 
nascudes a Catalunya i nascudes 
fora.                       
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El contracte d’integració plantejat pel 
PPC és un document que les perso-
nes immigrants haurien de firmar en 
arribar i en què es comprometrien a 
complir les lleis, a respectar els valors 
i els costums d’Espanya, a treballar 
activament per integrar-se i, el punt 
més conflictiu, a tornar al seu país 
d’origen si es queden sense feina i són 
incapaços d’aconseguir-ne una altra.
El Periódico, VilaWeb.

CATALUNYA. Desembre. SOS 
Racisme acusa al PP d’estigmatitzar 
als immigrants amb el contracte 
de d’integració. L’associació SOS 
Racisme va criticat al Partit Popu-
lar per la seva intenció de portar al 
Parlament català una proposta de 
contracte d’integració per a les per-
sones immigrants, al considerar que 
les estigmatitza i discrimina. Porta-
veus de SOS Racisme van informar 
a Europa Press que es posaran en 
contacte amb tots els grups parla-
mentaris per exigir-los responsabili-
tat en el debat que s’iniciarà a partir 
de la proposta impulsada per Alícia 
Sánchez-Camacho
Europa-Press.

CATALUNYA. Desembre. CiU consi-
derarà el contracte d’integració del 
PP. El portaveu de CiU al Parlament, 
Jordi Turull, va rebutjar el “bonis-
me” amb les persones estrangeres, 
i ha afirmat que consideraran la 
proposta legislativa del contracte 
d’integració per immigrants que el 
Partit Popular portarà a la Cambra 
al gener. En declaracions a RAC 1 ha 
afirmat que no estan “pel tot es val” 
en matèria d’immigració i que “es 
mirarà” la iniciativa del PP, tot i que 
ha remarcat que el Pacte Nacional 
per la Immigració ha de ser el que 
guiï aquestes polítiques.
EuropaPress.

CATALUNYA. Desembre. La Fisca-
lia arxiva la denuncia pel videojoc 
del PP que disparava a persones 
immigrants sense papers. El fiscal 
especialitzat en delictes d’odi 
i discriminació, Miguel Àngel 
Aguilar, va decidir arxivar la denun-
cia presentada per SOS Racisme-
Catalunya,  en la que acusaven d’un 
possible delicte contra els drets 
fonamentals i llibertats públiques   
als responsables del videojoc que 
les joventuts del PPC van presentar 
durant la passada campanya electo-
ral. Els motius pels quals la fiscalia 
va arxivar la denuncia es la “ràpida 
reacció” dels líders del PP, que el 
van retirar immediatament del seu 
web i van reconèixer haver comès 
“un error”.
Avui.

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
BARCELONA. Març. El CAC crida 
als mitjans públics a ser “dics de 
contenció” del racisme. El Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC) va convidar als mitjans pú-
blics de comunicació audiovisual a 
ser “dics de contenció” davant pos-
sibles derives racistes, xenòfobes i 
estereotips alimentats per la crisi 
econòmica. En la presentació de les 
conclusions sobre pluralisme reli-
giós als mitjans de comunicació, el 
conseller del CAC i coordinador de 
la comissió de continguts, Rafael 
Jorba, va demanar als mitjans que 
adoptin la missió de promocionar 
els pluralismes als seus continguts. 
El CAC s’ha compromès a presen-
tar al 2010 un informe sobre l’estat 
del pluralisme religiós als mitjans 
audiovisuals catalans, que lluny de 
mesurar amb quotes, serà una vigi-
lància transversal a tots els tipus de 
programes. 
ABC.

BARCELONA. Abril. El 33 mostrarà 
la vida catalana de comunitats de 
persones immigrades., Televisió de 
Catalunya construirà un pont nou 
amb els estrangers arribats a Ca-
talunya en els últims anys. Seguint 
l’exemple de programes com Karakia, 
el 33 iniciarà el mes de juliol una 
proposta que té com a objectiu donar 
a conèixer les cultures i les realitats 
socials de les principals comuni-
tats d’immigrants que resideixen a 
Catalunya. Seran espais de produc-
ció pròpia o bé adquirits als països 
d’origen i remissions de la televisió 
autonòmica que ompliran la graella 
d’El 33 durant sis mesos per donar 
visibilitat a aquests altres catalans.
El Periódico.

BARCELONA. Octubre. Econo-
mia i immigració, les principals 
preocupacions dels catalans de 
cara a les eleccions. L’economia 
i els assumptes relacionats amb 
el fet migratori van ser els temes 
triats com a prioritaris de cara a les 
eleccions del 28 de novembre, en 
l’enquesta d’opinió realitzada per 
RAC1. El 92’9% consideren prio-
ritàries les qüestions relacionades 
amb l’economia, un 34’8% els te-
mes relacionats amb la immigració, 
un 32,1% l’educació, un 26’2% la 
sanitat i un 19’1% va considerar com 
a prioritari l’augment de la seguretat 
ciutadana. Pel que fa al fet migratori 
per si mateix, són els votants del PP 
als que més interès els ha suscitat la 
immigració amb un 54,6%. A més 
a més, un 44% dels enquestats ha 
considerat que la immigració té més 
inconvenients que no pas avantatges 
i un 14’3% va considerar que només 
presenta inconvenients. Un 17,8% 
ha contestat que presenta més avan-
tatges que no pas inconvenients. 
La Vanguardia. 
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  Articles per la reflexió
Inmigrantes en el Parlamento Cata-
lán y en la prensa española y catala-
na (2010)
Gema Rubio Carbonero – Teu A. Van 
Dijk. Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, març de 2011.

  Articles per la reflexió
La incidència dels mitjans de comu-
nicació en la construcció del model 
de societat
Taula Rodona organitzada per SOS 
Racisme-Catalunya
Barcelona, 30 de novembre de 2010
Vivim en l’era de la comunicació -o 
això diuen. Del que no hi ha dubte 
és que els mitjans de comunicació 
tenen un paper cabdal en la difusió 
de missatges així com en la creació 
de noticies, de líders d’opinió i en la 
construcció de la “realitat”. La cons-
trucció de l’ideari comú així com de 
les opinions de la població en gene-
ral es veuen incidides per uns mit-
jans de comunicació de masses cada 
cop més polititzats i menys plurals. 
Mentre la imatge que es dóna de les 
minories -immigrants, poble gitano, 
fills i filles- acostuma a ser estereoti-
pada, quan no discriminatòria. 

 RACISME SOCIAL. CONVIVÈNCIA I CONFLICTES. 

BARCELONA. Gener. La patronal catalana PIMEC vincula delinqüènciaw i 
immigració. El president de la patronal catalana PIMEC, Josep González, va re-
clamar una major presència policial a Barcelona i l’enduriment de la normativa 
legal per a combatre la inseguretat i la multireincidència que afecta a comerços, 
ciutadans i turistes, inseguretat que ha vinculat a la immigració. “Barcelona ha 
tingut un fluix d’entrada d’immigrants amb les seves problemàtiques i de gent que ha vingut 
de països que segurament no tenen l’ètica que tenim aquí, que ha fet que el nivell d’inseguretat 
augmenti”, ha declarat González. També ha demanat al consistori que desplegui 

DISTRIBUCIÓ PER TIPOLOGIES DEL TOTAL DE CASOS

Dades estadístiques TOTAL

Agressions i discriminacions entre particulars 24,8%

Gravetat dels incidents (casos gestionats al 2010)

Casos en que ha hagut insults i amenaces 56%

Casos en que ha hagut agressió física 44%

Tipus de discriminacions sofertes (casos nous del 2010)

Conflictes entre veïns 60,0%

Conflictes entre companys de feina 4,0%

Conflictes al carrer 24,0%

Conflictes en locals 4,0%

Conflictes serveis socials 8,0%
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el “nombre suficient” de Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra i que  
exerceixi la seva influència institucio-
nal per endurir la legislació.
El País. El Periódico.

BARCELONA. Gener. SOS Racisme-
Catalunya demana respecte per les 
persones immigrades. SOS Racis-
me-Catalunya va emetre un comu-
nicat denunciant les declaracions 
del president de la patronal catalana 
PIMEC, Josep Gonzàlez, en les que 
vinculava delinqüència i immigra-
ció. L’associació considera que es 
tracta “d’afirmacions racistes, que legiti-
men un seguit de tòpics que criminalitzen 
les persones immigrades i només alimen-
ten les pors i el racisme social”. En el text 
s’exigeix una rectificació de les afir-
macions al mateix Josep Gonzàlez, 
“donat la responsabilitat social que té el 
PIMEC, que ostenta la vicepresidència del 
Consell de Ciutat de Barcelona, i com a 
representant dels empresaris catalans”. 
SOS Racisme-Catalunya.

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya
Demanem respecte per les persones 
immigrades
Barcelona, 20 de gener del 201

SALT. Febrer. Esdeveniments que 
alerten d’un risc de fractura social i 
de racisme. La protesta en un ple de 
l’ajuntament de Salt, ha estat el des-
encadenant d’una sèrie de fets que 
posen de manifest que al municipi 
de Salt hi ha un risc de fractura so-
cial i que és prioritari treballar per la 
convivència i en contra del racisme.
SOS Racisme-Catalunya

  Cas en profunditat
Esdeveniments que alerten d’un risc 
de fractura social i de racisme 
Febrer de 2010

TERRASSA. Febrer. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes 
de racisme i xenofòbia. SOS Racisme-
Catalunya)
Discrepàncies en una comunitat 
veïnal. A partir d’un problema 
amb els estatuts de la seva comu-
nitat de veïns, S.S., propietària 
d’un habitatge en un bloc de 24 
pisos de Terrassa, es va posar en 
contacte amb el Servei d’Atenció 
i Denúncia per tal de plantejar la 
següent situació. 
En una reunió de veïns que es va 
celebrar amb l’objectiu d’aprovar, 
entre altres, els nous estatus de 
la comunitat, i a la que la senyo-
ra S.S. no va poder assistir, es va 
modificar un dels articles d’aquests 
nous estatus, el qual no permetia el 
lloguer dels habitatges a famílies o 
grups de persones que superessin en 
número el per la normativa interna 
de l’Ajuntament de Terrassa o per 
qualsevol Administració competent 
en aquesta tasca. A més s’afegeix als 
estatuts l’obligatorietat de sol·licitar  
la identificació als llogaters. 
La Sra. S. S no estant d’acord amb la 
decisió presa per l’assemblea, i dub-
tant de la seva legalitat, es va adreçar 
al SAiD. 
Amb el suport del servei es va com-
provar que no existia cap normativa 
que limités el nombre d’inquilins i 
que per tant no estava contemplat 
per part de l’ajuntament de Terras-
sa. Es va adreçar una carta al pre-
sident de la comunitat amb copia 
a l’administrador de finques, on 
s’explicava la manca de fonament 
legal en la decisió que havia pres la 
comunitat de veïns i veïnes; alhora 
que també posava sobre avís de que 
es tractava d’una mesura que po-
dia generar situacions injustes i de 
caràcter racista, a més de vulnerar la 
llei de protecció de dades personals. 

Finalment, aquest article no s’ha 
aplicat, encara que està pendent la 
seva retirada o modificació en els 
estatus. 

EL VENDRELL. Febrer. Greus 
incidents a El Vendrell després 
d’una detenció de la policia. El 
dia 17 de febrer es va viure a la 
zona de Pisos Planas un episo-
di tens entre agents de mossos 
d’esquadra i una cinquantena de 
veïns. L’inici del conflicte va ser la 
identificació per part dels agents 
d’un jove del barri. Els veïns estan 
cansats dels constants controls 
d’identificació, i en aquest cas, 
denuncien que es van dirigir 
al noi de molt males maneres. 
“Tenim la sensació que el fet que al 
barri hi hagi un percentatge elevat de 
persones immigrants fa que tinguem 
una vigilància policial matí, tarda 
i nit”. Aquest va ser el detonant 
d’una baralla entre els veïns i els 
agents de Mossos d’Esquadra, 
una baralla que es va saldar amb 
quatre persones detingudes, i 
vàries persones amb contusions. 
Els veïns de la zona van començar 
a recollir firmes perquè presentar 
col·lectivament una denúncia als ju-
tjats contra alguns dels Mossos que 
van intervenir, ja que insisteixen que 
van ser els agents que van identificar 
el noi, l’origen de la crispació. 
EFE. El País. El Punt. 

CATALUNYA. Febrer. El còctel 
d’immigració, atur i eleccions 
sacseja la convivència.  L’augment 
de l’atur, les altes taxes de població 
estrangera en molts municipis i l’ús 
d’aquest fenomen com a munició 
electoral foren tres ingredients que, 
tots junts, provocaren autèntics focs 
contra la convivència.
El Periódico
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BARCELONA. Març. SOS Racis-
me alerta que la crisi fa pujar la 
xenofòbia. L’informe L’estat del 
racisme a Catalunya 2009, que va 
presentar SOS Racisme-Catalunya, 
alerta de “la proliferació d’espais i 
tipologies de manifestació del racisme”: 
des del rebuig veïnal a la instal·lació 
d’oratoris, fins a la prohibició de 
l’entrada a bars i discoteques només 
per l’origen ètnic i cultural, passant 
per les traves a l’hora de concedir 
crèdits financers. Si cada balanç 
de SOS Racisme és preocupant, 
més ho és quan el que es detecta és 
una xenofòbia ja estructural: “És un 
fenomen present tant en algunes lleis com 
en actituds individuals del dia a dia”, va 
advertir la portaveu de l’associació.
AVUI

BARCELONA. Març. El 24% dels 
catalans reconeix que podria votar 
a un partit xenòfob. Les tesis ober-
tament xenòfobes podrien entrar 
per primera vegada al Parlament 
si es complissin els pronòstics del 
sondeig de El Periódico. Un 7’5% 
dels consultats han afirmat que pos-
siblement votarien a Plataforma per 
Catalunya (PxC), el partit liderat per 
Josep Anglada, si com ja ha anun-
ciat, es presenta a les
autonòmiques. I un altre 16’6% dels 
enquestats han admès que podrien 
arribar a recolzar-lo.
El Periódico.

MADRID. Març. La crisi eleva el 
rebuig cap a les persones immigra-
des i la demanda de lleis més dures. 
La situació de crisi econòmica  ha 
incrementat el rebuig de la pobla-
ció espanyola cap a les persones 
immigrades, el nombre de les quals 
considera “excessiu”, i ha crescut la 
seva demanda de polítiques migra-
tòries més restrictives. L’informe 

“Evolució del racisme i la xenofòbia 
a Espanya (2009)”, que va elabo-
rar l’Observatori del Racisme del 
Ministeri de Treball i Immigració, 
reflexa l’avanç de la menor recepti-
vitat davant el forà i la consolidació 
d’una imatge negativa que l’associa 
al deteriorament de les condicions 
laborals. 
EFE. El País.

BARCELONA. Juliol. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme i xenofòbia. SOS Racisme-Cata-
lunya)
Conflicte amb una veïna intole-
rant. Des de fa 4 anys, la senyora 
G.E.C.H. és propietària d’un forn de 
pa. Darrerament ha tingut proble-
mes amb una veïna, que ha trucat en 
diverses ocasions a la Guàrdia Ur-
bana queixant-se que arribava al seu 
pis l’olor de les pastes, fins al punt 
de denunciar-la. Així, la Guàrdia 
Urbana va retirar un forn elèctric a la 
senyora G.E.C.H. perquè no com-
plia la normativa vigent en l’espai on 
estava instal·lat. Després d’aquest 
assumpte, la veïna va continuar 
queixant-se del soroll de l’aparell de 
l’aire condicionat. I posteriorment, 
aquesta mateixa veïna, també la va 
denunciar per no tenir els cartells 
del local en català.
Aquesta situació va desembocar 
en un enfrontament on la senyora 
G.E.C.H li va dir: “que no molestava a 
ningú més i que l’anterior propietària no 
va rebre cap queixa”, al que la veïna va 
respondre: “estrangera de merda ves-
te’n al teu país”. 
Desprès d’aquest incident la senyo-
ra G.E.C.H. es va adreçar al SAiD, 
des d’on es va iniciar un procés 
de mediació conjuntament amb el 
tècnic de prevenció i participació del 
barri; es va tenir en compte l’àmbit 
de convivència on s’havien produït 

els fets,  i considerant que aquesta 
alternativa era més viable que la via 
jurídica. Malgrat tot, aquesta me-
diació no es va aconseguir portar a 
terme per la negativa de la veïna per 
accedir a una negociació. La solució 
es va donar arrel del recolzament 
d’altres veïns que es va oferir decla-
rar com a testimonis en el cas de que 
la senyora G.E.C.H. volgués tramitar 
el tema per via jurídica a través d’una 
denuncia, i així li van comunicar a la 
veïna en qüestió.
A partir d’aquest moment no van 
haver més incidents entre ambdues 
parts.

TARRAGONA. Juliol. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme i xenofòbia. SOS Racisme-Cata-
lunya)
Discriminació racista a una comu-
nitat de veïns. La senyora R.M.B. ha 
anat a viure aquest any, juntament 
amb la seva família, a una nova casa 
on hi ha piscina comunitària. Des 
del primer moment, al·lega que ella 
i la seva família van notar rebuig en 
forma de mirades indiscretes i falta 
de salutació. 
Un dia que estaven a la piscina, la 
dona del president de la comunitat, 
que es trobava observant-los des 
de casa seva, els va cridar de males 
formes que s’havien de dutxar abans 
d’entrar a la piscina. Malgrat que la 
senyora R.M.B es va mostrar recep-
tiva i educada, la veïna va continuar 
cridant-los, i els hi va dir que no 
podien utilitzar la piscina perquè son 
llogaters i la propietària de la casa 
tenia en deute d’alguns rebuts. Es van 
adreçar a la immobiliària per clarifi-
car quines eren les condicions, on els 
hi van dir que tenien dret a utilitzar la 
piscina com qualsevol propietari. 
Els dies següents va continuar igual, 
la mateixa veïna els continuava 
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observant quan anaven a la piscina. 
Fins que un dia van coincidir amb 
ella a la piscina, la veïna va cridar 
als seus fills que sortissin de la 
piscina perquè s’havia de netejar, ja 
que sempre que anaven s’havia de 
netejar la piscina degut a que tenen 
un suor molt peculiar i, a més, els va 
indicar que havien de dutxar-se amb 
fregall abans de ficar-se a la piscina. 
La senyora R.M.B. li va preguntar si 
era racista, al que va respondre: “si, 
soc racista, i que?” 
La senyora R.M.B., va presentar 
denuncia davant la policia local i 
es va adreçar al SAiD, que desprès 
d’estudiar els fets i contrastar les 
versions, va assumir el cas i va pro-
porcionar representació legal a al 
senyora R.M.B. Actualment aquest 
procés encara està pendent de judici.

TERRASSA. Octubre. La convivència 
a Terrassa és una assignatura pen-
dent. La convivència entre el nord 
i el sud continua sent assignatura 
pendent. El tinent d’alcalde, Isaac 
Albert (ERC), ho va descriure així: 
“Em preocupa que no hi hagi cap conflicte 
perquè això és un símptoma que no hi ha 
convivència, no pot ser que a l’associació 
de veïns no hi hagi cap magribí”. La res-
ponsable del barri de Ca n’Anglada, 
Anna Maria Graell, va afirmar que 
“encara estem davant dues comunitats 
que viuen d’esquena l’una a l’altra, excep-
te alguns transvasaments”. Ho confir-
ma en Joan, un botiguer a punt de 
jubilar-se “Aquest era el millor barri de 
la ciutat i se l’han carregat”. Prejudicis 
i estereotips que Nouredin, secretari 
general de l’associació Catalana per 
l’Amistat i el Futur, mira d’evitar que 
es converteixin en incendis. Noure-
din defensa la necessitat d’assumir 
els costums autòctons, aprendre 
català i castellà, i generar espais de 
convivència. Però també va afirmar 
que al barri hi ha actituds racis-

tes: “Toques una mica el cotxe d’un veí 
aparcant i el primer que et diu és “vés-te’n 
al teu país, i quan un immigrant treballa 
i un autòcton no té feina ja diuen que els 
hem pres el lloc de treball i que som la 
causa de la crisi”. 
El Periódico

AGRESSIONS RACISTES
BARCELONA. Març. L’audiència de 
Barcelona confirma les penes per 
xenofòbia a sis membres d’un equip 
de futbol. L’audiència de Barcelona 
va confirmar íntegrament les con-
demnes de fins a sis anys de presó 
a sis membres de l’equip de futbol 
Bada Bing, de Tercera Regional, per 
una agressió racista als jugadors 
d’un club rival, el Rosario Central, 
d’origen sud-americà. El tribunal 
va confirmar la sentència del jutjat 
penal número 22 de Barcelona i 
va desestimar els recursos que els 
acusats havien presentat. Els fets 
van ocórrer el gener del 2009 quan 
els jugadors del Bada Bang van 
proferir insults i amenaces racistes 
als integrants de l’equip rival i que, 
després de l’expulsió d’un jugador 
van començar a perseguir-los i 
apallissar-los. 
El fiscal va considerar que aquest era 
un delicte contra la integritat moral, 
lesions, desordres públics i coac-
cions. Per la seva banda, el Comitè de 
Competició de la Federació Catalana 
de Futbol (FCF), ha decidit expulsar 
definitivament  el club Bada Bing. 
El País, El Periódico. 

SABADELL. Juny. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme i xenofòbia. SOS Racisme-Cata-
lunya)
Brutal agressió acompanyada 
d’insults racistes. Una nit de diven-
dres, la senyora L.C.R. es trobava 
sopant a un bar amb al seu marit 
i la seva filla de 5 anys. En acabar, 

va sortir a estacionar bé el cotxe, ja 
que no estava del tot ben aparcat. El 
cotxe que es trobava situat al darrera 
va començar a tocar el clàxon, de 
manera que ella es va posar nerviosa 
i va decidir el primer espai al cotxe 
que anava al darrera, mentre ella va 
aparcar més endavant. Els ocupants 
del cotxe van faltar-li al respecte i 
es van riure d’ella. El marit de la Sra 
L.C.R., que va presenciar la escena 
amb la seva filla, es va apropar al 
cotxe per demanar explicacions, i 
la resposta de la filla del matrimoni 
va ser “és la tonta de la teva dona que 
no sap aparcar”. Van baixar del cotxe 
i va començar una discussió que va 
acabar amb una baralla. 
Una vegada va arribar la policia 
local, va identificar als agredits, i el 
presumpte agressor es va queixar 
de per què atenien als altre i no a 
ells que son els d’aquí. Posterior-
ment el marit de la senyora L.C.R. 
va ser traslladat amb ambulància a 
l’hospital més proper i a la senyora 
L.C.R. li van prendre declaració per 
escrit. 
El SAiD, desprès de valorar la 
pertinença del cas, va decidir as-
sumir la representació legal de la 
parella en aquest procés judicial. 
Durant aquest procés s’argumentarà 
les repercussions que ha generat 

L’audiència de 
Barcelona va confirmar 
íntegrament les 
condemnes de fins a 
sis anys de presó a sis 
membres de l’equip de 
futbol Bada Bing, de 
Tercera Regional
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aquesta agressió per la qual va estar 
de baixa el marit del senyora L.C.R.i 
no va poder accedir a una feina que 
havia aconseguit, amb el que supo-
sa no tenir contracte de treball per 
tramitar la renovació del permís de 
residencia. 
El SAiD està pendent del procés 
judicial, i conjuntament amb la 
Comissió de convivència i amb 
l’acompanyament de la Federació 
d’Associacions d’Immigrants del 
Vallès, s’ha aconseguit donar suport 
a la família per regularitzar la seva 
situació al país.
TARRAGONA. Juliol. Dos anys de 
presó per un intent d’assassinat 
racista. L’audiència de Tarragona 
va condemnar a dos anys de pre-
só a un home que va apunyalar a 
un desconegut pel fet de ser una 
persona d’origen estranger. La 
sentència il·lustra que l’acusat no 
va matar a la víctima gràcies a la 
intervenció d’altres persones que 
estaven al carrer durant el trans-
curs dels fets. Els testimonis var 
relatar que l’imputat va insistir en 
la intenció de treure-li la vida al 
desconegut, després de no pocs in-
tents d’agressió amb arma blanca. 
L’agressor va seguir amenaçant el 
desconegut fins que la baralla ha 
derivat en una ferida greu de nava-
lla a la zona de la laringe. 
El País.

BARCELONA. Juliol. Tres detinguts 
per la mort d’un home al mig del 
carrer a Cornellà. Un veí de Cornellà 
de 34 anys va morir presumptament 
a causa dels cops rebuts de tres indi-
vidus detinguts. Fonts dels Mossos 
d’Esquadra han assenyalat que la 
víctima no coneixia als seus agres-
sors i que la baralla s’ha desencade-
nat arran d’un accident. No obstant, 
veïns de l’avinguda de Sant Ildefons, 
on s’ha produït l’agressió, han as-

senyalat que es tracta d’una resposta 
racista donat que els autors de la 
incidència mortal han cridat unes 
quantes vegades “sudaca de merda”. 
El titular del jutjat de Cornellà que 
instrueix la investigació ha decidit 
deixar en llibertat als presumptes 
agressors,, ja que segons l’informe 
forense, l’home va morir d’un aneu-
risma i no pels cops rebuts. 
El Periódico.

CORNELLÀ. Juliol. Concentració 
per condemnar una agressió racista 
a Cornellà. Diferents associacions 
de Cornellà i de l’àrea metropolitana 
van convocar una concentració de 
protesta contra l’assassinat racista, 
en el que tres homes van apallissar 
un veí entre insults racistes causant 
la seva mort. Les associacions con-
vocants van escriure un comunicat 
en el que a banda de donar suport a 
les persones properes a la víctima, 
denunciaven la impunitat que tenen 
aquest tipus d’agressions que hau-
rien de provocar alarma social. Citen 
que “El racismo que impregna nuestra 
sociedad es culpable de la invisible muerte 
de Carlos, también de la invisibilidad de 
las muertes de los que intentan llegar en 
pateras (…)”. 
La manifestació es va realitzar 
la tarda del passat 22 de juliol a 
Cornellà, hi van assistir unes 200 
persones. A l’arribar al parc on es va 
produir l’agressió es va llegir el ma-
nifest i algunes persones, membres 
d’associacions i veïns i veïnes, van 
fer parlaments en els que condem-
naven aquesta agressió.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat associacions, veïns i 
veïnes de Cornellà
El racismo nos divide
Barcelona, 20 de juliol de 2010

GIRONA. Setembre. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme i xenofòbia. SOS Racisme-Cata-
lunya).
Aparca davant del seu gual i 
l’agredeix. El senyor R.K.S. té un 
gual al carrer on viu al municipi 
d’Arbúcies que paga a l’ajuntament, 
però s’ha trobat que un veí aparca 
el seu cotxe o moto impossibilitant 
la sortida del seu garatge, de mane-
ra sistemàtica. Un dia es va trobar 
una moto estacionada al seu gual, 
de manera que va trucar a la Poli-
cia Local, ja que no podia treure el 
seu cotxe del garatge. Va indicar, a 
l’agent que es va personar, que creia 
que la moto era del veí que sempre 
aparca al seu gual. El veí en qüestió, 
estava en una bar a prop del gual i 
en aquell moment va sortir cridant 
“indi de merda” i va trucar al seu fill, 
que era el propietari de la moto. El 
fill va arribar cridant insults racistes 
al senyor R.K.S que gravava l’escena 
amb el mòbil, i inclús el va ame-
naçar dient-li que això ho pagarien 
la seva dona i el seu fill. Quan es va 
adonar que l’estava gravant amb el 
mòbil, va anar cap a ell i li va donar 
un cop a la mà per treure’l el mòbil, 
i tot seguit va pegar-li a la boca. El 
policia local i la seva dona van ser 
testimonis d’aquests fets. El senyor 
R.K.S. va indicar que el problema 
amb el gual el té cada dia, i va de-
nunciar els fets a la comissaria del 
municipi. 
També es va dirigir al SAiD que va 
assumir la seva representació legal 
i actuant com acusació particular 
al judici. La sentencia va ser con-
demnatòria pels denunciats, con-
demnant als mateixos a una falta 
d’injúries, una d’amenaces i una al-
tra de lesions, considerant l’informa 
del metge forense que acredita 
l’origen de les lesions amb la versió 
del senyor R.K.S.
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El títol d’aquest capítol respon a 
la situació que viuen una part im-
portant dels menors estrangers no 
acompanyats a Catalunya (MENAs), 
els menors immigrants que arriben 
al país sense referents adults.

Les aportacions que s’inclouen en 
permeten fer una radiografia com-
pleta de l’estat d’aquest col·lectiu a 
Catalunya. En un primer bloc més 
d’anàlisi, s’aporten dades oficials 
del nombre de menors atesos per la 
Direcció General d’Infància i Ado-
lescència (DGAIA), en els diferents 
recursos de protecció (centres, 
pisos, etc.) i s’aclareix el circuit ha-
bitual que opera en aquests casos. 
Un punt interessant és la inclusió de 
dades sobre l’Àrea de Suport a Joves 
Tutelats i Extutelats (ASJTET), àrea 
que dóna suport a joves nacionals i 
estrangers –entre ells, també ME-
NAs– en el camí formatiu cap a la 
inserció sociolaboral, un punt clau 
per evitar-ne  l’exclusió social. 

En un segon bloc, s’aporten les 
queixes fetes pel Síndic de Greuges 
de Catalunya al 2010 cap a adminis-
tracions que atenen menors estran-
gers no acompanyats, en concret 
s’enumeren els dèficits en l’atenció 
immediata d’aquests menors, fent 
èmfasi en la situació de llimbs legals 
que viuen una part dels joves amb 
documentació de menor però que 
se’ls considera majors d’edat. 

Per últim, el capítol inclou un tercer 
bloc amb dos textos elaborats per 
organitzacions que treballen amb 
aquest col·lectiu i que acumulen 
queixes de primera mà. D’una ban-
da, el Casal dels Infants per a l’Acció 
Social als Barris, referent pel volum 
de joves que atén i els serveis que 
brinda, i l’Espai d’Inclusió i Forma-

ció Casc Antic (EICA), una entitat 
que treballa per evitar l’exclusió so-
cial de molts col·lectius i que, mal-
grat tenir una menor infraestructu-
ra, aporta una visió interessant fruit 
del testimoni dels menors tutelats 
per la DGAIA i els joves en situació 
de carrer als quals ofereix suport i 
formació.  
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MALTRACTAMENT
INSTITUCIONAL AL 2010
Malgrat que al 2010 s’han produït 
alguns avenços limitats, els MENAs 
continuen patint un maltractament 
institucional per part de les institu-
cions competents en la protecció (la 
Generalitat, la Fiscalia de Menors, 
etc.), així com per part dels cossos 
policials i de justícia que intervenen 
en els seus processos. 

Si bé la seva condició d’infants o 
adolescents hauria de garantir una 
protecció immediata, a la pràctica 
l’estatus d’estranger condiciona tota 
la resta, de manera que aquests me-
nors veuen alentits els seus processos 
de regularització i normalització en 
la societat catalana (per traves legals 
i administratives, per la manca de 
formació, per la manca de suports 
específics, etc.); aquests joves són 
considerats estrangers des que són 
portats per la policia a la Fiscalia 
per practicar-los sistemàticament 
les proves de determinació de l’edat 
–que tenen un marge de fins a dos 
anys d’inexactitud– fins a la frontera 
simbòlica dels 18 anys, moment en 
què molts es troben sols i al carrer. 

En termes numèrics, les últimes 
dades a nivell estatal apunten que 
hi ha comptabilitzats uns 3.000 me-
nors menors immigrants no acom-
panyats que es troben en centres a 
l’Estat. A Catalunya, aquest capítol 
aporta dades dels centenars de joves 
atesos al 2010 per la DGAIA, que 
depèn ara del Departament de Be-
nestar Social i Família. En concret, 
si bé al 2008 la DGAIA va atendre 
uns 688 joves, al 2010 aquesta xifra 
es va reduir fins als 474. 

Fent balanç històric, el volum de 
MENAs ha patit doncs un lleuger 

fre, de la mateixa manera que s’ha 
alentit l’arribada de persones im-
migrades a causa principalment de 
la crisi econòmica. Tot i que ma-
joritàriament continuen sent nois 
marroquins, el segon col·lectiu que 
sí que creix sostingudament són els 
subsaharians. Les noies, que són 
menys numèricament, arriben so-
vint en situació de més invisibilitat, 
especialment els col·lectius de les 
romaneses o les subsaharianes. 
Una de les grans prioritats de les 
entitats que intervenen en l’atenció 
als MENAs, continua sent al 2010 
la situació de llimbs legals i jurídic 
en què es troben molts joves que 
asseguren ser menors –i de fet tenen 
passaport o documentació de me-
nor– però que són considerats com 
a majors, arran de la prova òssia de 
determinació de l’edat que ordena 
fer la Fiscalia de Menors. És aquest 
col·lectiu de “menors-majors” que 
queden exclosos dels centres residen-
cials de la DGAIA, però que alhora no 
són acceptats pels recursos d’adults 
de la cartera de Serveis Socials (p.e. 
albergs) perquè els tenen en compte 
el passaport. Apel·lant als drets dels 
infants i  als drets humans la pregun-
ta és per què no es garanteix, en el 
temps que dura la indefinició legal, 
la protecció tant en els serveis de 
menors com en els de  majors (o en 
un dels dos, si més no).

Tal com s’explica en el capítol, és 
especialment greu que es produeixin 
contradiccions entre les mateixes 
administracions: en casos en què 
la Fiscalia de Menors considera els 
MENAs com a majors d’edat, però, 
en canvi, Subdelegació del Govern 
dóna per vàlid els seus passaports 
vigents, on s’indica que són menors 
d’edat. Situacions com aquestes ge-
neren un greuge important cap als 

joves i repercuteixen en els progra-
mes de suport a aquest col·lectiu. 

Una altra preocupació, sovint menys 
abordada, és la manca de dades o 
registre sobre el nombre de menors 
estrangers en situació de carrer i 
desemparament, que o bé van ser 
expulsats dels sistemes de protec-
ció o bé hi han arribat per alguna 
altra via. A banda d’una proporció 
que són acollits pel tercer sector o 
serveis de forma discrecional, molts 
acaben sols i al carrer, per tant la 
seva situació d’exclusió social es 
cronifica, es tornen negatius i poden 
tenir problemes amb la droga o amb 
la delinqüència. A tall d’exemple, el 
Casal dels Infants per l’Acció Social 
als Barris, des del 2009 a l’agost de  
2010, havia detectat 52 joves sense 
sostre marroquins en situació de 
carrer al Districte de Ciutat Vella. 

Si bé la seva condició 
d’infants o adolescents 
hauria de garantir una 
protecció immediata, 
a la pràctica l’estatus 
d’estranger condiciona 
tota la resta, de 
manera que aquests 
menors veuen alentits 
els seus processos 
de regularització i 
normalització en la
societat catalana
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Les males pràctiques institucionals 
abracen diferents fases del circuit pel 
qual passen els MENAs, començant 
per l’acolliment. La pràctica sistemàti-
ca de les proves òssies de determina-
ció de l’edat, que es fan –les de canell– 
a tots els menors tinguin o no un 
passaport reconegut per l’Estat espan-
yol serien un primer escull que s’ha 
mantingut al 2010. Això tot i l’anunci 
aquest mateix any que la Fiscalia 
estudia un nou model científic per 
determinar l’edat amb més exactitud a 
partir de patrons ossis de ciutadans de 
diversos orígens a Catalunya.

Tal com ha denunciat el Síndic de 
Greuges al seu Informe al Parlament de 
Catlaunya 2010 –que es resumeix en 
aquest capítol– es produeix una defi-
cient atenció immediata dels menors, 
que són vehiculats en primer lloc cap 
a la realització de la prova de l’edat. 
Aquest protocol es pot interpretar 
com l’assumpció de la presumpció 
de culpabilitat, contrari a la normati-
va de protecció d’infància: en cas de 
dubte, el jove és major i s’ha de de-
mostrar el contrari. A banda d’això, 
quan es produeix la resolució de la 
tutela, s’han detectat força casos que 
el jove no té garantida l’assistència 
lletrada per fer al·legacions, una 
queixa recollida també pel Síndic. 

Els centres d’acolliment són un altre 
focus d’atenció. De fet, un anunci 
positiu i molt reivindicat que es va 
fer efectiu finalment a mitjan del 
2010 va ser el tancament dels centres 
d’acollida d’urgència El Bosc (dia) 
i Alcor (nit), albergs amb deficients 
condicions d’atenció als menors.  
Tant el Síndic de Greuges, SOS 
Racisme-Catalunya, com entitats 
que treballen en aquest àmbit (per 
exemple, el Casal dels Infants per 
l’Acció Social als barris) havien 

demanat repetidament la clausura 
d’aquests espais sobresaturats de 
nois que no rebien un seguiment 
socioeducatiu adequat i a més eren 
víctimes d’ordres de repatriació que 
es feien indiscriminadament. En 
aquest àmbit dels centres, al 2010 
s’ha produït un tímid avenç per 
evitar segregacions, la integració 
de menors estrangers en centres 
residencials. 

Tot i aquest pas, continua sent pre-
ocupant el període d’estància dels 
joves en centres d’acolliment, instal-
lacions transitòries que no garantei-
xen el seguiment educatiu dels altres 
recursos i on, per tant,  els joves no 
s’hi haurien de dilatar en el temps. 
De fet, la llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, estableix 
que el període màxim per elaborar la 
proposta de mesura protectora és de 
sis mesos (article 111). 
 
En l’àmbit dels centres de protec-
ció, el conveni de reconeixement 
de documentació amb el Marroc es 
tradueix amb l’entrada d’aquests 
joves als centres d’acollida, espais 
que malgrat les deficiències que 
puguin tenir, garanteixen una pro-
tecció i un seguiment educatiu que 
després es traduirà en una regula-
rització administrativa. Per contra, 
els joves de països subsaharians, 
molts d’ells en situació de menor-
major, s’han acabat derivant cap a 
pisos oferts pel Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, gestionats 
sovint per entitats privades, uns es-
pais que no sempre compleixen els 
requisits d’assistència i seguiment 
equivalent als centres, i a més són 
un recurs limitat i no consolidat a 
nivell pressupostari. 

El llindar dels 18 anys, xifra que 
difereix enormement de l’edat 
d’emancipació dels joves autòc-
tons, els 27, representa un punt 
d’inflexió en les trajectòries vitals 
dels menors no acompanyats que, 
d’un dia per l’altre, passen a estar 
sols. L’ASJTET és un bon recurs per 
a joves extutelats però requereix un 
cert grau d’autonomia i alhora té 
un caràcter voluntari. Un reclam fet 
per diverses entitats és que aquesta 
transició cap al món adult s’ha de 
fer sense traves administratives 
(manca de regularització per part 
de les administracions) i alhora els 
centres han de brindar suficient in-
formació de qualitat sobre recursos 
sociolaborals. 

Les males pràctiques 
institucionals abracen 
diferents fases del 
circuit pel qual passen els 
MENAs, començant per 
l’acolliment. La pràctica 
sistemàtica de les proves 
òssies de determinació de 
l’edat, que es fan –les de 
canell– a tots els menors 
tinguin o no un passaport 
reconegut per l’Estat 
espanyol serien un primer 
escull que s’ha
mantingut al 2010
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Dins del maltractament institucio-
nal caldria fer esment a l’actuació 
dels cossos de seguretat. El control 
policial que s’exerceix sobre aquests 
joves al carrer ha estat denunciat 
per algunes entitats. Així ho relata 
en aquest capítol personal d’EICA 
que n’ha estat testimoni. Segons 
descriuen en les pàgines següents, 
entre octubre i novembre del 2010 
els Mossos d’Esquadra van intensi-
ficar les rondes al voltant de la seu 
de l’entitat per esperar els menors 
després de la formació, una fet que 
segons fonts policials responia a la 
recerca de menors que s’havien po-
gut escapolir dels centres. Amb tot, 
segons l’entitat en alguna ocasió es 
van produir situacions de tensió que 
van contribuir a criminalitzar el col-
lectiu i a alertar el veïnat. 

El capítol que es presenta tot seguit 
no s’oblida tanmateix d’alguns 
avenços en matèria legislativa al 
2010, com ara l’aprovació de la llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència. Tal com és ana-
litzat a continuació, el text legal 
aporta elements positius, com ara 
l’obligació del departament com-
petent en protecció d’oferir atenció 
immediata als menors mentre es 
produeixen els tràmits per deter-
minar la seva edat, en els casos de 
dubtes en la documentació. Un 
altre avenç és el reconeixement “per 
llei” que l’administració pot inter-
venir més enllà dels 18 anys, donant 
suport al jove. Algunes crítiques 
d’aquesta llei citades en aquest 
capítol són la manca de profunditat 
a l’hora d’abordar quins models 
de centres de protecció s’han de 
promoure. Entre les novetats a Ca-
talunya al 2010, també s’ha signat 
un nou Protocol entre la policia 

catalana i la Secretaria d’Infància 
i Adolescència. Si bé aquesta eina 
inclou el compromís de fer una 
recerca activa dels joves amb un 
perfil de risc especial, també ha 
estat criticada entre alguns sectors 
perquè assumeix que les forces de 
seguretat han d’acompanyar els 
menors primer a Fiscalia abans de 
dur-los als serveis de protecció. 

Més enllà del context català, la 
protecció dels menors immigrants 
també té a veure amb les polítiques 
migratòries europees, com evidencia 
el nou pla d’acció per als MENAs 
elaborat per la Unió Europea; el 
document conté 32 mesures concre-
tes (vegeu notícia) però ja ha estat 
criticat per organitzacions com ara 
Human Rights Watch, preocupades 
per l’èmfasi en la repatriació dels 
menors i per la manca de garanties 
fonamentals (accés als tutors o ad-
vocats, etc.).
 
En clau europea, doncs, també 
s’evidencia la difícil tensió d’aquests 
joves que, atrapats entre la condició 
de menor sol i menor estranger, 
sovint acaben patint el pitjor de cada 
àmbit. 

DADES INTRODUCTÒRIES 

DIRECCIÓ GENERAL D’INFÀNCIA  
I ADOLESCÈNCIA (DGAIA)
El sistema de protecció dels infants 
i adolescents de la Direcció General 
d’Infància i Adolescència (DGAIA) 
de la Generalitat comprèn tres pas-
sos: la detecció, denúncia i derivació 
de casos de risc o desemparament; 
l’estudi del cas, l’avaluació i proposta 
de mesura; i finalment, la declaració 
de desemparament, l’assumpció de 
tutela i l’aplicació de mesures de pro-
tecció. 

Al 2010, el total d’infants i adoles-
cents nacionals i estrangers amb 
mesura de protecció va ser de 7.985. 
Si s’analitza el destí dels joves en 
la fase tercera, s’observa que 2.749 
joves van ser acollits al 2010 en cen-
tres o pisos, xifra que representa 
el 34,43% del total d’infants i ado-
lescents amb mesura de protecció. 
D’aquest total, 673 van anar cap a  
centres d’acolliment (24%), 2009 
cap a centres residencials (74%) i 
67 van estar en pisos assistits (2%) 
-el percentatge inclou els menors en 
pisos de l’ASJTET. 

EL CIRCUIT PER A MENORS
ESTRANGERS NO ACOMPANYATS 
(MENAS)
El circuit del sistema de protecció 
dels infants i adolescents funciona 
de forma específica en el cas dels 
menors sense referents familiars 
a Catalunya. Així, la detecció, en 
lloc de provenir d’altres agents 
(Salut, Educació, Infància Respon, 
etc.) s’acostuma a  fer a través dels 
educadors de carrer i de la policia 
(Policia Local o Mossos d’Esqua-
dra). La segona fase, l’estudi del cas, 
avaluació i proposta de mesura la 
fan els equips tècnics dels Centres 
d’acolliment de la DGAIA. En la 
tercera fase, i en el cas que s’hagi 
fet la declaració de desemparament 
i s’hagi procedit a l’assumpció de 
la tutela, les mesures de protecció 
poden incloure l’ingrés en qualsevol 
centre residencial, o de qualsevol 
altre tipologia.   

És útil aquí fer un breu repàs de la ti-
pologia de centres. Els Centres d’aco-
lliment són centres residencials per 
a l’atenció immediata i transitòria de 
l’infant i adolescent de zero a divuit 
anys que, o bé ha de ser separat del 
seu nucli familiar, o bé no té referents 
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familiars a l’Estat, i se l’ha d’acollir 
mentre es realitza el diagnòstic de la 
situació i es determina la mesura que 
cal aplicar. Els objectius d’aquests 
centres són l’observació, el diag-
nòstic, la guarda i l’educació en les 
situacions d’urgència de les persones 
menors en alt risc social.

A banda d’oferir una resposta imme-
diata i transitòria d’acollida, els cen-
tres estan pensats per fer les funcions 
substitutòries de la família: exercici de 
l’activitat educativa integral, necessi-
tats de l’infant (alimentació, vestuari, 

allotjament, higiene, descans i lleure), 
cura de salut física i psíquica de l’in-
fant o adolescent, realització d’un es-
tudi diagnòstic interdisciplinari de les 
necessitats de l’infant i formulació de 
propostes de mesura de protecció (des 
de retorn a la família biològica, acolli-
ment familiar simple o preadoptiu o 
acolliment en un centre residencial). 
Font: Gencat.cat 

El temps per a l’estudi i la formulació 
d’una proposta de protecció no ha 
de superar mai els sis mesos, segons 
l’article 111 de la nova llei 14/2010, del 

27 de maig, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència. 
Això, però a la pràctica, topa amb la 
lentitud administrativa i pot conver-
tir-se en un element que perjudiqui el 
suport a aquests joves. 

Els Centres residencials d’acció 
educativa (CRAEs) ja no són centres 
d’acolliment transitori, sinó que ofe-
reixen a l’infant o adolescent de zero 
a divuit anys un recurs alternatiu a 
un medi familiar inexistent (o que es 
troba en un altre país), a un medi fa-
miliar deteriorat o que es troba amb  
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greus dificultats per cobrir les seves 
necessitats bàsiques. Als CRAE els 
menors poden accedir-hi per deriva-
ció de la DGAIA. Alguns d’aquests 
centres són de titularitat pròpia de 
la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència i d’altres 
pertanyen a entitats d’iniciativa soci-
al concertats amb la DGAIA.

Aquest tipus de centres tenen com 
a objectiu l’atenció integral dels 
menors ingressats a proposta dels 
equips tècnics per contribuir al seu 
procés educatiu i de desenvolupa-
ment personal. A més de rebre cura 
per a la seva salut física i psíquica, 
els centres han de dissenyar el pro-
jecte educatiu individual dels infants 
i adolescents, s’han de coordinar 
amb els altres serveis i professionals 
que intervenen en el procés d’aten-
ció i protecció i finalment, han de 
promoure, en els casos que sigui 
possible, el retorn de l’infant o ado-
lescent a la família d’origen o, en 
cas contrari, l’acolliment en família 
extensa o aliena. En els centres, el 
director o directora del centre exer-
ceix per delegació les facultats i les 
obligacions inherents a la guarda. 
Font: Gencat.cat 

Les dades globals que es citen a 
continuació es refereixen a menors 
estrangers, amb o sense referents fa-
miliars. Al 2010 la DGAIA va atendre 
778 nois estrangers a la xarxa ordi-
nària de protecció, 354 en centres 
d’acolliment (46%), 405 en centres 
residencials i/o centres d’inserció 
sociolaboral (51%) i 19 en pisos as-
sistits (3%) (inclosos els menors en 
pisos de l’ASJTET). Barcelona i les 
comarques del voltant de la capital 
catalana són amb diferència les zo-
nes que més concentració de nois 
acullen. 

El gràfic següent, no obstant, acota ja la relació de menors estrangers sense 
referents familiars atesos anualment, des del 2003.  

Tal com s’aprecia al gràfic i a la taula, respecte al període 2003-2008, els dar-
rers dos anys s’ha produït un lleuger descens dels menors estrangers sense 
referents familiars atesos anualment. 

  Cas en profunditat 
Aproximació al servei de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJ-
TET) per afavorir l’autonomia dels nois i noies. 
L’ASJTET analitza la resposta dels programes de suport (habitatge, inserció 
laboral, seguiment socioeducatiu i psicològic, suport afectiu, assessorament 
continuat i suport econòmic i jurídic)
que brinda a joves tutelats i extutelats nacionals i estrangers per contribuir a la 
seva emancipació, que si bé en la resta de la població catalana acostuma a fer-
se als 27 anys de mitjana en aquest col·lectiu arriba com un imperatiu als 18. 
Els menors i majors no acompanyats són un dels col·lectius atesos. Al capítol 
5 de l’Informe de l’estat del racisme a Catalunya al 2010 s’aporta una radiogra-
fia de les necessitats i mancances d’aquests infants i adolescents. 
SOS Racisme-Catalunya
Barcelona, Desembre de 2010

  Cas en profunditat 
El Síndic de Greuges de Catalunya reclama una atenció immediata als me-
nors no acompanyats.
El defensor de les persones aborda amb detall les mancances de l’atenció de 
les administracions als menors estrangers no acompanyats. En l’Informe al 
Parlament de Catalunya 2010, el Síndic de Greuges enumera els dèficits en 
l’atenció immediata d’aquests menors, fent èmfasi en la situació de llimbs 
legals que viuen una part dels joves amb documentació de menor però con-
siderats com a majors d’edat. Al capítol 5 de l’Informe de l’estat del racisme 
a Catalunya al 2010 s’ofereix un resum de les queixes i recomanacions que el 
defensor de les persones fa a les administracions que intervenen en el circuit.  
Síndic de Greuges de Catalunya i SOS Racisme-Catalunya
Barcelona Desembre de 2010

MENAs ATESOS ANUALMENT

2003

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



MENORS IMMIGRANTS NO ACOMPANYATS: MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL   89

  Cas en profunditat
El Casal dels Infants analitza les 
males pràctiques que afecten els 
MENAs i reclama un protocol 
d’actuació transversal. 
El Casal per l’Acció Social als Barris 
va atendre uns 188 menors estran-
gers no acompanyats al 2010, 37% 
procedents del Marroc i 63% pro-
cedents d’altres països de l’Àfrica 
sud-sahariana. La protecció desigual 
cap a aquests dos grans col·lectius de 
MENAs i la desprotecció total en què 
es troben grups de joves estrangers 
sense sostre, expulsats de centre o 
simplement desemparats, són al-
gunes males pràctiques analitzades 
pel Casal. Una bona proposta és 
la creació i aplicació d’un protocol 
d’actuació transversal a tots els actors 
implicats en el circuit dels MENAs. 
Al capítol 5 de l’Informe de l’estat del 
racisme a Catalunya al 2010 es repas-
sen dèficits, avenços i recomanacions 
cap a aquest col·lectiu tan vulnerable. 
Casal dels Infants per l’Acció Social 
als Barris i SOS Racisme-Catalunya
Barcelona, Desembre de 2010

  Cas en profunditat
L’Espai d’Inclusió i Formació Cas 
Antic (EICA) denuncia el control po-
licial als menors no acompanyats.
EICA relata el control policial exercit 
pels Mossos d’Esquadra als entorns 
de l’antiga seu de l’entitat, entre 
octubre i novembre del 2010, lloc 
on s’agrupen menors no acompan-
yats usuaris de l’associació. D’altra 
banda, per afrontar els dèficits 
formatius d’aquest col·lectiu, EICA 
reclama que els centres de protecció 
brindin informació de qualitat sobre 
les possibilitats de formació ocupa-
cional i d’altres recursos. Al capítol 
5 de l’Informe de l’estat del racisme 
a Cataluna al 2010 es recullen les 
conclusions sobre l’atenció (i la 

manca d’atenció) als menors sense 
referent adult, a partir del testimoni 
de joves atesos per EICA i personal de 
l’entitat que ha treballat en centres de 
protecció. 
L’Espai d’Inclusió i Formació Cas 
Antic i SOS Racisme-Catalunya
Barcelona, Desembre de 2010

BARCELONA. Gener. SOS Racisme 
denuncia que l’Administració vol 
aplicar la llei d’estrangeria als me-
nors no acompanyats. SOS Racisme-
Catalunya va denunciar que des de 
l’Administració existeix un interès 
a creure que els immigrants que ar-
riben no acompanyats són majors 
d’edat, per aplicar-los així la llei d’es-
trangeria, en lloc d’acollir-los en pro-
grames d’atenció a la infància. “Sovint 
no es creuen l’edat que posa al passaport i 
es basen en proves mèdiques a vegades no 
prou objectives per dictaminar l’edat del 
jove”, va assegurar la portaveu de l’as-
sociació, que també manté que mol-
tes vegades la lentitud burocràtica fa 
que els immigrants que arriben entre 
els 16 i 17 anys assoleixin la majoria 
d’edat sense haver regularitzat la seva 
situació, i tinguin molts punts per 
acabar socialment exclosos. 
El Periódico de Catalunya

BARCELONA. Gener. Menors en 
situació de risc social a Ciutat Vella. 
Un grup de menors magribins en 
situació de risc social es deixen veure 
per Ciutat Vella. Són sobretot adoles-
cents marroquins i algerians, alguns 
dels quals inhalen pega o fumen 
haixix, i acaben participant en delictes 
com el robatori de bolsos a vianants. 
La Guàrdia Urbana està destinant 
en el districte majors esforços per 
intentar controlar el fenomen. Les 
forces de seguretat creuen que són 
uns 15 o 20 i que alguns provenen de 
centres d’acollida, com ara el Vilana, 

situat al Peu del Funicular, connectat 
amb el centre de la ciutat amb els 
Ferrocarrils de la Generalitat. Alguns 
es reuneixen a plaça de Catalunya. 
Segons els comerciants, que diuen 
que actuen en grups i se’ls veu pels 
voltants del carrer Hospital, els joves 
tenen entre 14 i 16 anys. 
La Vanguardia

BARCELONA. Gener. Incendi en un 
pis del Raval. Un pis habitat majori-
tàriament per joves d’origen magre-
bí, que vivien sols, es va calcinar. 
El veïns van afirmar que ja hi havia 
hagut problemes amb els joves. 
L’incident va servir per evidenciar la 
manca d’atenció  social i acompan-
yament als joves sense llar. 
ADN, La Vanguardia, ABC, La Razón
MADRID. Les proves òssies deixen a 
57 menors sense protecció. Febrer. 
Madrid, Catalunya i Euskadi van 
rebutjar els passaports de joves 
immigrants basant-se en les proves 
òssies, les quals tenen un marge 
d’error de dos anys, deixant-los en 
situació de desemparament. A la 
Comunitat de Madrid, es van rebut-
jar aquests documents malgrat la ve-
rificació per part del Govern del país 
d’origen, es per això que la Fundació 
Arrels va presentar 18 reclamacions 
al Jutjats. 
Público

BARCELONA. Febrer. Denuncien 
que la Generalitat ha vulnerat els 
drets d’un menor immigrant. La 
Fundació FICAT va denunciar que la 
Direcció General d’Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA) de la Generalitat 
vulnera el dret de tutela judicial 
d’un menor originari de Ghana i 
l’ha expulsat d’un centre de menors 
sense haver tramitat el seu permís 
de residència. L’advocat de l’asso-
ciació, Albert Parés, ha criticat la 
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“inactivitat” de la DGAIA, que ha 
tingut vuit mesos el menor sota tu-
tela però no ha regularitzat la seva 
situació, tal com és obligació. Així 
mateix, al gener passat la DGAIA 
no va informar el menor que havia 
d’anar al jutjat per a donar els po-
ders al seu advocat, “impedint que 
el jove exercís el seu dret de defen-
sa”, segons Parés. A més, el 12 de 
gener el jove va ser citat per fer les 
proves de determinació de l’edat, 
una mesura que segons l’advocat és 
“incomprensible” ja que el menor 
té un passaport vàlid i que no ha 
estat impugnat. Parés recorda “l’ús 
indegut” que es fa de les proves òs-
sies, que poden tenir un marge de 
fins a dos anys. Fonts de la Genera-
litat han recordat que si la Fiscalia 
de Protecció de Menors determina 
que el jove és major d’edat, la DGA-
IA deixa de tenir obligació de prote-
gir-lo. La Generalitat considera que 
no està eludint cap responsabilitat 
i va recordar que els majors d’edat 
han de ser derivats a la xarxa de ser-
veis socials per a adults. 
ADN

MADRID. Febrer. Diferents aplica-
cions de la llei per determinar l’edat 
dels estrangers. Quan amb l’arri-
bada de joves estrangers sorgeixen 
dubtes al voltant de la seva edat, 
se’ls realitzen proves mèdiques per 
tal de poder determinar-la. Davant 
la falta de protocols que determi-
nin com s’ha de realitzar aquesta 
prova, l’assumpte va arribar al Con-
grés dels Diputats, ja que suposa 
una desprotecció del jove en cas de 
determinar la seva majoria d’edat. 
L’objectiu era evitar que es convertís 
en una qüestió política i unificar cri-
teris de realització de la prova, ja que 
la llei deixa moltes preguntes sense 
resoldre al respecte.

El País
BARCELONA. Març. El 60% dels i 
les joves tutelades i extutelades per 
la Generalitat es troben a l’atur. Sis 
de cada deu nois i noies que han 
estat o estan tutelats per la Generali-
tat estan a l’atur. Aquestes dades van 
ser qualificades com preocupants 
per part de la Consellera de Ciutada-
nia i Acció, la Sra. Carme Capdevila, 
que va destacar el paper de la forma-
ció per canviar aquesta situació, ja 
que es tractava de joves que no tenen 
cap suport al darrere i, sovint, amb 
trajectòries vitals complexes. En 
aquest sentit, va parlar de la impor-
tància dels centres d’ajuda als joves 
en termes d’habitatge, qüestions 
econòmiques, jurídiques... con-
centrant aquests serveis en un únic 
espai per tal de reforçar els recursos 
que permetin una millor formació 
i accés al mercat de treball per part 
dels joves. 
L’Avui

BARCELONA. Març. Govern de Ca-
talunya i el Marroc col·laboraran en 
el Programa Catalunya-Magreb fins 
el 2013. La Generalitat i el govern del 
Marroc van acordar continuar amb 
el programa Catalunya-Magreb pels 
bons resultats aconseguits. Aquest 
programa busca promoure la tor-
nada voluntària i amb garanties, de 
menors marroquins que han arribat 
sols a Catalunya de manera irregu-
lar. El programa té la col·laboració 
de la Unió Europea. Europa Press, 
La Vanguardia, Noticia Yahoo, Butlletí 
Secretaria per a la Immigració

BARCELONA. Març. El centre El 
Bosc vulnera els drets dels menors. 
El centre d’acollida El Bosc, perta-
nyent a la Generalitat però gestionat 
per la fundació Mercè Fontanilles, 
vulnera els drets dels infants. Tot i 

que El Bosc és un centre d’acollida 
provisional, on els menors només 
poden estar fins a sis mesos, mentre 
es decideix si se’ls transfereix a un 
Centre Residencial d’Atenció Educa-
tiva (CRAE) o van cap a altres vies, 
la realitat és que els menors “poden 
estar-hi fins a més d’un any”. En 
un dels casos detectats, un magre-
bí, Mustapha Aoulad Malik, que va 
estar-hi 14 mesos. Tot i que el Pro-
jecte Educatiu del Servei d’Atenció 
Transitòria El Bosc, situat a Vallvi-
drera, es basa en la Declaració dels 
Drets de l’Infant proclamada per 
l’Assemblea de les Nacions Unides 
el 20 de novembre de 1959, fonts ex 
treballadores del centre i l’educa-
dor Vicenç Galea creuen que “no es 
respecten aquests drets del menor”. 
Segons ells i la investigació pre-
sent, el centre El Bosc “no compleix 
estrictament amb els articles de la 
Declaració dels Drets dels Menors”.
Helena de Castro. Argi. Grau Jaume Villar 
Barcelona

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web:

  premeu aquí 

BARCELONA. Abril. L’Omar, un 
exemple de desprotecció. Després 
de complir els 18 anys, l’Omar va ser 
emancipat del sistema de protecció 
per a menors sense disposar dels re-
cursos necessaris que el permetessin 
iniciar una vida adulta,  donant lloc 
a una situació progressiva de degra-
dació. Aquesta situació que engloba 
a un col·lectiu, massa nombrós, 
està sent denunciada pel Casal dels 
Infants, ja que l’administració no 
està donant cap resposta. L’Omar va 
morir apunyalat a Barcelona. 
La Vanguardia



MENORS IMMIGRANTS NO ACOMPANYATS: MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL   91

L’HOSPITALET. Abril. Joves estran-
gers que no estudien ni treballen per 
manca de papers es converteixen en 
recicladors de bicis. La Fundació Ma-
rianao de Sant Boi del Llobregat, que 
treballa amb grups de risc social, ha 
començat un projecte per ensenyar 
a joves a convertir deixalles en bici-
cletes útils, i a més, fer-los cursos de 
català, castellà, matemàtiques o in-
formàtica. Són joves estrangers “sen-
se papers” i per tant tenen l’educació 
garantida només fins els 16 anys; 
després, però, es queden al carrer. És 
el cas de Moussa Traoré, un guineà 
de 20 anys que tot i ser universitari 
al seu país, es va quedar sense poder 
treballar ni estudiar a l’Estat. Traoré 
forma part des de fa sis mesos del 
taller que repara bicicletes. Des de 
l’inici del programa ja fa quatre anys, 
el taller de la fundació ha construït 
683 bicicletes recollides a la via públi-
ca que, un cop reparades, són envia-
des a països en desenvolupament o a 
projectes socials al Nord. 
El Periódico

BARCELONA. Abril. Els educadors 
insisteixen que cal que els joves aco-
llits es formin. La Conselleria d’Acció 
Social promou des de fa anys els 
processos d’acollida familiar com a 
alternativa a la dels centres d’inter-
nament, i defensa que el seu suport 
a aquests joves és integral perquè 
inclou suport econòmic, apartaments 
com els vuit acabats d’inaugurar a 
l’Espai Cabestany de Barcelona, i 
assessorament jurídic, educatiu i 
laboral. Els educadors i educadores 
insisteixen que els joves tutelats i ex-
tutelats han de formar-se. La Souhai-
la és una jove de 17 anys nascuda a 
Asilah (Marroc), que descriu les con-
dicions d’un centre en el que va estar 
un any: «Els nostres educadors es-
taven obligadíssims per les normes, 

però es podria ser més comprensible; 
si estaves dos dies sense entregar el 
mòbil a l’entrada et registraven per 
tot arreu, això treu totalment la inti-
mitat. ¿De què servia no tenir lliber-
tat? Em vaig fugar diverses vegades 
però em vaig portar bé quatre mesos 
perquè me’n volia anar d’allà», expli-
ca la jove. «Havies d’aguantar, però hi 
havia noies que explotaven, es posa-
ven boges, a cridar o a trencar coses», 
recorda. Ara viu en un altre centre 
amb normes menys estrictes. 
El Periódico

BARCELONA. Maig. Estudien un 
nou sistema per fixar l’edat dels 
“sense papers”. La Fiscalia de Me-
nors de Catalunya està estudiant un 
nou model científic per esbrinar amb 
major precisió l’edat dels joves indo-
cumentats. Ara es fan radiografies de 
diferents parts del cos que s’analitzen 
amb estudis espanyols i americans 
vigents des de fa molts anys i que 
estableixen l’edat amb una precisió 
millorable. El fiscal delegat de me-
nors, Juan José Márquez, assegura 
que per crear un nou mètode més 
eficaç i exacte, caldria “un estudi ci-
entífic utilitzant la població catalana, 
ara formada per persones d’orígens 
molt distints”. El mètode actual no 
fa èmfasi en l’ètnia dels individus, fet 
que podria millorar-se amb un estudi 
fet per individus de diferents proce-
dències. Per al nou mètode, caldria 
demanar còpies de radiografies a pa-
cients que tinguin entre 13 i 20 anys, 
l’edat dels quals es conegui amb 
exactitud. Els procediments actuals 
dels forenses permeten fixar l’edat 
mínima del subjecte, però l’edat mà-
xima pot oscil·lar fins a quatre anys. 
A l’actualitat, quan un jove indocu-
mentat és transferit a la FIscalia de 
Menors, primer es fa una radiografia 
de canell; si els resultats indiquen 

que l’edat mínima és superior a 18 
anys, la prova es dóna per vàlida. 
Sinó, es fa una radiografia dels quei-
xals. El forense, aleshores, analitza 
les dues radiografies per determinar 
l’edat del noi. Si continua havent-hi 
dubtes raonables, es pot demanar 
una tercera prova, de clavícula.
El Pais

MADRID. Maig. Acord per orde-
nar la situació de 3.000 menors 
immigrants no acompanyats. El 
Govern estatal posarà en marxa un 
pla específic per ordenar, d’acord 
amb les Comunitats Autònomes, 
el tractament que es dóna als 3.000 
immigrants menors d’edat que 
han arribat sols a l’Estat espanyol 
i que estan ara en centres de me-
nors. D’una banda, es promourà la 
reagrupació familiar cap als seus 
països -al 2008 hi havia 4.916 nens 
en aquesta situació, però en van tor-
nar tan sols una desena-, de l’altra, 
es fomentaran les oportunitats als 
països d’origen per fer prevenció i, 
finalment, es garantirà la plena pro-
tecció a l’Estat, segons la secretària 
d’Estat d’Immigració i Emigració, 
Anna Terrón.
Durant la presidència europea, Es-
panya ha intentat que la UE tanqués 
acords amb països de procedència, 
tal i com consta al Pla d’Acció sobre 
Menors Estrangers no Acompanyats, 
aprovat recentment per el Consell de 
Ministres de Justícia i Interior de la 
UE. En l’actualitat, Espanya té con-
venis amb Marroc i Senegal i acords 
verbals amb Mali i Algèria. Fent un 
balanç europeu, a Itàlia hi ha 7.797 
menors immigrants no acompa-
nyats, segons dades del 2008; a 
Finlàndia, 706; a  Alemanya, 1.099; 
a Suècia, 1.165; a Holanda, 1.858, i a 
Bèlgica, 1.878. Però en molts casos 
no hi ha dades oficials.
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En el cas espanyol, la majoria de me-
nors estan en centres de Canàries o 
Andalusia. L’ONG internacional Hu-
man Rights Watch va alertar ahir en 
un informe de la situació d’aquests 
infants “en centres d’emergència a 
Canàries que no compleixen les nor-
mes mínimes d’acollida” i va adver-
tir que dins d’aquests hi ha “casos 
freqüents de violència entre me-
nors”. Malgrat tenir les dades dels 
infants, que sovint estan en contacte 
amb la família, no se’ls pot repatriar 
fins que el país d’origen comunica al 
Govern espanyol que ha localitzat la 
família. El Pais

TARRAGONA. Maig. Detenen una 
jove de 15 anys després d’ignorar el 
seu passaport croat. Una prova òssia 
errònia va propiciar que una menor 
croata de 15 anys passés quatre dies 
detinguda, tot i les garanties jurídi-

ques que li corresponen per l’edat, 
com ara la posada en llibertat en un 
màxim de 24 hores després de ser 
arrestada. La menor Pamela Duric 
va ser detinguda diumenge a la nit 
a Viladecans (Baix Llobregat) per 
antecedents policials ja prescrits. En 
el moment de l’arrest, la jove estava 
indocumentada. Després de fer-li 
les proves d’edat es va determinar 
que tenia més de 18 anys. La magis-
trada del Jutjat d’Instrucció número 
3 de Gavà va prorrogar la detenció 
fins que els pares van portar el 
passaport, fet que no va motivar 
de seguida la llibertat, sinó que la 
fiscalia fins i tot va sol·licitar presó 
preventiva. 
La detenció va finalitzar quatre dies 
més tard, no immediatament  des-
prés que la jutgessa rebés un infor-
me de la Policia Científica de Mossos 
d’Esquadra que avalava l’autenticitat 

tècnica del passaport, sinó quan 
l’ambaixada croata va confirmar que 
Duric era menor. El Ministeri Fiscal 
va atribuir a la menor 24 anys per un 
error en la base de dades de l’Institut 
Català de Salut, que la va confondre 
amb una altra pacient amb el mateix 
nom. Fonts policials han apuntat 
que l’embolic prové d’una operació 
anterior en la qual es va identificar 
la jove com a major d’edat i se li van 
imputar uns delictes, com a menor, 
que ja haurien prescrit.
El Pais

BARCELONA. Maig. S’incrementa 
el nombre de joves sense protec-
ció. A causa de la falta de places i el 
tancament de diversos centres de 
menors es va produir un augment 
de joves, que acreditaven una edat 
compresa entre els 16 i els 18 anys, 
sense protecció per part del Govern. 
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El govern es basava en les proves 
mèdiques per determinar l’edat. Da-
vant la dubtosa fiabilitat d’aquestes 
proves, el Síndic de Greuges i altres 
entitats van decidir denunciar la 
situació, però les expulsions dels 
centres no han minvat. 
La Razón, Catalunya

BARCELONA. Maig. S’aprova la nova 
Normativa de millora de la Protecció 
als i les Menors. Catalunya va aprovar 
la Llei dels Drets i Oportunitats de la 
Infància i Adolescència que afegeix 
nous drets i millora la protecció da-
vant el risc d’exclusió social o margi-
nació. El text, a més de contemplar 
eines de seguiment i control de nens i 
adolescents en risc d’exclusió, inclou 
aspectes relacionats amb la delin-
qüència, les adopcions, l’absentisme 
escolar o la maternitat. 
Público

CATALUNYA. Maig. Es denuncia 
un cas d’un menor sense protecció 
administrativa. El Síndic de Greuges 
va denunciar el cas d’un jove que va 
ser expulsat del sistema de protecció 
del menor, encara que no es podia 
confirmar la seva majoria d’edat. Al 
mes de maig va ser expulsat del cen-
tre tot i que hi havia informacions 
contradictòries sobre la seva edat. 
El Síndic de Greuges davant aquesta 
situació va recordar que en aquests 
casos cal fer prevaler l’edat més 
baixa en benefici del jove. 
E-notícies

BARCELONA. Maig. Presentació 
de l’informe Ni il·legals ni invisibles 
i demana més protecció pels menors no 
acompanyats. Unicef va presentar el 
21 de maig l’informe sobre els me-
nors immigrants no acompanyats 
al Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
Unicef va reclamar més coordinació 

entre les comunitats autònomes i amb 
el Govern per tal de protegir als 7000 
menors immigrants no acompanyats. 
Europa Press

BARCELONA. Juny. Es tanquen els 
centres per a menors de El Bosc i 
L’Alcor. Els centres per a menors de 
l’Alcor, antiga indústria tèxtil on pas-
saven les nits, i El Bosc, on anaven 
a passar el dia, van tancar les seves 
portes. El primer, va ser catalogat 
com “lluny d’una llar” per un tècnic, 
mentre que el segon va rebre moltes 
queixes per part de veïns a causa de la 
sobreocupació. El nou centre, ubicat 
a prop del Parc Güell, només tindrà 
capacitat per la meitat d’usuaris. En 
el nou centre es vol prioritzar la con-
vivència, i es procurarà que es barre-
gin joves de diferents orígens. 
La Razón, Europa Press

BARCELONA. Juny. El 60% dels 
joves tutelats i extutelats de la 
Generalitat estan a l’atur. La con-
sellera d’Acció Social i Ciutadania, 
Carme Capdevila, va advertir que 
és “preocupant” que un 60% dels 
nois i noies tutelats i extutelats per 
la Generalitat es trobin a l’atur, fet 
que només es combat amb una bona 
formació. Capdevila ho va dir des-
prés d’inaugurar l’Espai Cabestany, 
un centre de Barcelona on els bene-
ficiaris de l’Àrea de Suport al Jove 
Tutelat i Extutelat (ASJTET) trobaran 
suport en habitatge, qüestions eco-
nòmiques, jurídiques, educatives i 
laborals. Durant l’any passat, 1.481 
joves entre 16 i 21 anys van ser aco-
llits per l’ASJTET, xifra que multipli-
ca per quatre els 343 atesos el 1999. 
El perfil majoritari és un noi (66%), 
que ve d’un centre de menors (54%) 
i nascut a Catalunya (52%). La majo-
ria d’estrangers són magribins. 
L’Avui

BARCELONA. Juliol. Acció Social 
i Interior renoven el protocol per a 
menors desemparats o en situació 
de risc. La Secretària d’Infància i 
Adolescència del Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania, Imma Pérez 
i Rovira, i el Secretari de Seguretat 
Pública del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participa-
ció, Joan Delort i Menal, han signat 
un protocol que  estableix els criteris 
de coordinació entre la Direcció 
General de Policia i la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (DGAIA) en aquelles 
situacions que requereixin una inter-
venció conjunta en menors desem-
parats o en situació de risc. Entre 
les situacions que requereixen una 
intervenció conjunta i coordinada 
es troben: la detecció de situacions 
de risc i desemparament, l’atenció 
immediata dels menors en situació 
temporal de desprotecció, el suport 
policial en intervencions conflicti-
ves, principalment, en la recollida 
d’infants i adolescents en situació 
de desemparament, els  trasllats de 
risc, els escapoliments de centres de 
protecció, l’atenció i protecció dels 
infants i adolescents estrangers no 
acompanyats, l’accés de la Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra 

L’1 de juliol de 2003 
es va signar el primer 
protocol d’actuacions 
en les situacions de 
maltractaments a la 
infància i el que ara 
s’ha signat n’amplia els 
continguts
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al Sistema d’informació d’infància i 
adolescència (Sini@).

L’1 de juliol de 2003 es va signar el 
primer protocol d’actuacions en 
les situacions de maltractaments a 
la infància i el que ara s’ha signat 
n’amplia els continguts.
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya

BARCELONA. Agost. El Casal dels 
Infants atén 74 subsaharians expul-
sats de centres de menors. El Casal 
per l’Acció Social als Barris, amb 
seu al Raval de Barcelona, ha atès 74 
subsaharians expulsats de centres de 
menors de Barcelona des de setem-
bre del 2009, tot i que en tots els ca-
sos comptaven amb documentació 
del país d’origen que n’acreditava la 
minoria d’edat. La coordinadora per 
a joves del Casal, Alícia González, 
ha explicat que els joves arriben a 
l’entitat per ells mateixos o derivats 
des de centres de menors. Molts ja 
no poden accedir al sistema de pro-
tecció de menors perquè les proves 
mèdiques n’han determinat la majo-
ria d’edat, però tampoc són derivats 
a serveis socials per adults, com ara 
albergs o menjadors socials, i esde-
venen persones indocumentades i 
“sense sostre”. 

Precisament el Casal també ha de-
tectat 52 menors marroquins “sense 
sostre” en el districte de Ciutat Vella 
des de gener del 2009, pels quals 
estan elaborant 30 plans de treball 
individuals. A més, es fa un seguiment 
intensiu d’onze d’aquests joves amb la 
Creu Roja, l’Àrea de Suport al Jove, els 
albergs municipals i els educadors de 
carrer, tot i que ja alertat que els re-
cursos són del tot insuficients i que el 
problema pot agreujar-se amb la crisi. 
González ha explicat que es tracta de 

nois marroquins d’entre 18 i 23 anys 
que acostumen a ocupar pisos en zo-
nes com el carrer de Sant Pau. “Estam 
immersos en dinàmiques de carrer 
com l’absència d’horaris, la falta de 
son i de menjar i el consum de haixix i 
de dissolvents”, ha afegit. 

“No sempre arribem a temps”, ha 
assegurat González, malgrat apun-
tar que la majoria d’aquests joves 
són “molt recuperables” si s’intervé 
tant bon punt es detecta la situació 
de risc. Ha assenyalat que els serveis 
socials estan “saturats” i que, en tot 
cas, calen serveis especialitzats per 
donar resposta a aquest nou perfil 
de persones “sense sostre”. 
Qué - Europa Press 

BARCELONA. Agost. Es frena 
l’arribada de menors immigrants 
sols. L’arribada de joves estrangers 
no acompanyats no s’atura però 
sí es frena. Segons una portaveu 
de la DGAIA, Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescèn-
cia, les principals causes han estat 
la crisi econòmica i el programa 
Catalunya-Magreb. A més, va afegir, 
de l’increment de la vigilància a les 
fronteres marroquines i a la cos-
ta senegalesa. El perfil majoritari 
són joves magribins entre 15 i 17 
anys que busquen a Barcelona una 
millora de vida. Respecte les noies, 
segons l’antropòloga Violeta Quiro-
ga, configuren un col·lectiu invisi-
ble, majoritàriament romaneses o 
subsaharianes, que es dedica a la 
prostitució i que no busca protecció 
en l’administració. 
L’Avui

BARCELONA. Agost. El cas de Mama-
dou. Mamadou és un senegalès que 
gràcies a la bondat d’un pescadora 
arribar a Espanya per complir el seu 

somni de ser futbolista. Quan estava 
en un centre de menors, encarregats 
del club de futbol Sant Andreu, el van 
seleccionar i ara juga al juvenil B. Mal-
grat tot, el tema administratiu segueix 
sent un problema i és conscient que ell 
és un dels casos amb èxit dins de tots 
els que es queden pel camí. 
El Periódico

MATARÓ. Setembre. L’estigma dels 
centres de menors. El trasllat del 
Centre Residencial d’Acció Educa-
tiva per a menors en risc d’exclusió 
va generar protestes per part dels 
veïns i veïnes afirmant que el barri 
es convertiria en un focus de delin-
qüència, tot i que fins el moment 
desconeixien l’existència del mateix. 
La tensió en el barri va portar el tema 
a l’àmbit polític, on el PSC va acusar 
al PP d’aprofitar el conflicte en 
benefici electoral. En aquest punt, 
es va encetar un procés de reunions 
amb el veïns per tal de solucionar al 
conflicte. 
El Periódico

MATARÓ. Setembre. Els joves que 
resideixen al centre residencial 
d’acció educativa de Mataró de-
manen comprensió. La posició de 
rebuig dels veïns i veïnes respecte 
el trasllat del centre a la parròquia 
de la verge de Montserrat, al barri 
del Pla d’en Boet, va portar als joves 
del centre a redactar una carta en 
la que expressaven la necessitat de 
viure en “un lloc normal” per poder 
desenvolupar el seu projecte de vida, 
afirmant que no eren delinqüents 
encara que se’ls tractava com a tals. 
El Periódico

CATALUNYA. Setembre. Elaboració 
de l’informe “Anar-se’n de casa”. 
Davant el problema de la infància 
desplaçada, invisible en molts paï-
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sos, el Moviment Internacional per 
la Infància i Save the Children, en 
col·laboració amb Acció Social i Ciu-
tadania, van elaborar un informe so-
bre les causes, conseqüències i riscos 
dels moviments migratoris infantils, 
a més de denunciar la seva invisibili-
tat en els debats internacionals. 
Canal solidario.org Fundación 
Hazlo posible.

BARCELONA. Octubre. Menors 
d’origen estranger rebutjats pels 
centres per a menors. El Casal dels 
Infants de Barcelona ha assistit a 81 
menors d’origen estranger des de 
setembre del 2009 que, malgrat te-
nir documentació del país d’origen 
que acreditava la seva minoria 
d’edat, van ser rebutjats per cen-
tres de menors catalans. D’aquesta 
manera, a causa de la determinació 
per part d’estudis mèdics que van 
afirmar la seva majoria d’edat, no 
podien entrar al sistema de protec-
ció de menors però sovint tampoc 
eren derivats als serveis socials per 
a adults. La coordinadora de projec-
tes per a joves no acompanyats del 
Casal va afirmar que es produeix un 
ús abusiu per part d’aquestes proves 
mèdiques, ja que les proves òssies 
tenen un marge de error de fins a 
tres anys. Conseqüentment, aquest 
col·lectiu esdevenen persones indo-
cumentades i sense sostre, ja que no 
disposen de protecció immediata. 
Europa Press Catalunya.

BARCELONA. Octubre. El Govern 
replica al Síndic que assisteixi als 
joves estrangers quan es dubte de 
l’edat. Davant les afirmacions del 
Síndic de que els i les joves estrange-
res no gaudeixen de protecció direc-
ta quan es dubta de la seva minoria 
d’edat, el Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania, va defensar la seva 

actuació dient que se’ls protegeix de 
manera cautelar mentre es deter-
mina la majoria o minoria. Des del 
Departament van criticar al Síndic 
de generar desconfiança al voltant 
de les polítiques d’infància. 
Europa Press

BARCELONA. Octubre. El protocol 
d’actuació relatiu a joves immi-
grants no acompanyats no s’ajusta a 
la llei. En el cas de no poder deter-
minar amb seguretat la minoria 
d’edat d’un jove, hi ha un període 
d’al·legacions de cinc dies en els 
quals la DGAIA, la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescèn-
cia, hauria de protegir al noi o noia 
en qüestió, fet que no es dóna. Da-
vant això, l’ajuntament de Barcelona 
va afirmar que revisaria el protocol, 
per tal de posar a aquests joves a 
disposició de la DGAIA. 
Síndic de Greuges de Catalunya

BARCELONA. Novembre. Entrevista 
a Vicenç Galea: “La vida precària 
del jovent menor estranger”. En 
aquesta entrevista l’educador Social 
Vicenç Galea va parlar sobre la 
situació dels menors estrangers que, 
havent-se de sotmetre a les proves 
òssies, veuen trontollar la protecció 
de l’administració. Així, va parlar del 
procés migratori que experimenten 
aquests infants i de com els afecta 
psicològicament. A més de de-
nunciar les mancances del sistema 
tutelar a Catalunya. 
Blog Menores Solos

BARCELONA. Novembre. ‘Situació 
jurídica dels menors estrangers 
no acompanyats: drets i garanties. 
Coordinació i cooperació a nivell 
europeu, estatal i amb els països 
d’origen’. El 4 de novembre es va or-
ganitzar un fòrum per a la reflexió, 

el debat i la crítica constructiva amb 
l’objectiu d’aconseguir que els me-
nors tinguin garantits els drets que 
els reconeix la llei i rebin la protec-
ció necessària. 
Fac. De Dret, Universitat de Barcelona, 
Projecte d’investigació, desenvolupament i 
innovació “Dret de la ciutadania, llibertat 
d’establiment i circulació de serveis en la 
Unió Europea.

BARCELONA. Desembre. ‘Llei 
dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència: un nou 
marc de protecció dins els siste-
ma català de serveis socials’. El 
15 de desembre es va celebrar una 
jornada a la Universitat de Barce-
lona amb l’objectiu d’analitzar els 
canvis i reptes que comporta la 
Llei dels Drets i les Oportunitats 
en la Infància i l’Adolescència en 
la concepció del menor des de la 
perspectiva jurídica i de gestió 
pública, incorporant la visió de les 
principals institucions o adminis-
tracions implicades. 
Escola de Postgrau, Facultat de Dret , 
Universitat de Barcelona, Secretaria d’ 
Infància i Adolescència. Departament 
d’Acció Social i Ciutadania

BARCELONA. Desembre. Diferents 
edats per una mateixa persona. Les 
proves òssies van determinar per a 
un jove dues edats diferents segons 
la comunitat autònoma, quan el seu 
passaport estableix la seva minoria 
d’edat. La Fiscalia va afirmar que 
amb la majoria de països subsaha-
rians no es tenen convenis i no es 
dóna validesa a la documentació. En 
aquests casos, l’afectat és gran per 
poder adreçar-se als centres, però 
petit per beneficiar-se del sistema 
d’ajudes. Per tant queden en una 
situació desprotecció. 
ADN Barcelona
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En aquest capítol recollim els casos 
d’abús i maltractament per part 
d’agents dels cossos de seguretat  
pública i privada, que hem assumit 
des del Servei d’atenció i Denúncia 
per a víctimes de racisme i xenofòbia 
de SOS Racisme-Catalunya; i també 
aquells dels que s’ha fet ressò als 
mitjans de comunicació.

Afirmar que en el nostre país es 
donen casos d’abús i maltracta-
ment per part d’agents dels cossos 
de seguretat, que existeixen casos 
de tortura a Catalunya i a la resta 
de l’Estat Espanyol, és sovint titllat 
d’alarmismes o quelcom que es re-
laciona amb països que pateixen un 
conflicte, i amb països empobrits. 
El fet que es donin casos d’abús i 
maltractament per part dels instru-
ments de força i seguretat de l’Estat, 
com és en el cas dels cossos de 
seguretat pública, és una mostra de 
que encara ens queda molt de camí 
per recórrer pel que fa a la garantia 
de drets humans.

Consternats, a partir de les con-
clusions que podem extreure de la 
trajectòria de SAiD (Servei d’atenció 
i Denúncia per a víctimes de racisme 
i xenofòbia de SOS Racisme-Cata-
lunya) els casos d’abús i maltrac-
tament amb motivació racista per 
part d’agents de cossos de seguretat 
pública, lluny de disminuir conti-
nuen augmentant. 
Cal tenir en compte, però, que no 
podem fer generalitzacions, ja que 
el SAiD no recull totes les denúncies 
que es poden donar. Així com tam-
bé, que en moltes ocasions aquests 
casos no es denuncien per por, i 
la dificultat de demostrar el com-
ponent o la motivació racista. No 
podem obviar que l’Estat Espanyol 
segueix sent un dels 6 països de la 

unió Europea que no publica dades 
sobre delictes racistes, i molt menys 
sobre abusos per part d’agents de 
la policia pública; fet que dificulta 
poder fer un anàlisi exhaustiu.

Des del SAiD s’aposta, sempre que 
la víctima així ho vulgui, per fer una 
denúncia jurídica dels fets perquè 
considerem que la justícia ha de 
tenir coneixement d’aquests abusos 
i evitar que quedin impunes. Però 
un cop més hem constatat la des-
igualtat de condicions en la que es 
troba el denunciant vers el denunciat 
quan es tracta de cossos de segure-
tat pública. Aconseguir que aquest 
tipus de denuncies prosperin vol dir 
enfrontar-se a diferents obstacles: 
ocultació de dades, el qüestiona-
ment constant de la veracitat del 
testimoni de la víctima,… i en la 
majoria d’ocasions trobar-se amb 
una denúncia del cos de la policia 
per atemptat o desacato a l’autoritat, 
convertint-se el denunciant en de-
nunciat.

Tot i que la finalitat del capítol és 
denunciar aquests abusos i vulnera-
cions exigint a l’administració que 
desenvolupi i consolidi un model 
que garanteixi el respecte pels drets 
humans, allunyat de tota mena de 
discriminació. No podem ni volem 
obviar alguns avenços que s’han do-
nat en les darreres legislatures que 
mostren que existeix una preocu-
pació vers aquestes vulneracions. 
Malauradament, alguns d’aquets 
avenços s’han interpretat i instru-
mentalitzat per treure rèdit electoral.

El mes de novembre d’enguany, 
envoltat de polèmica, es  va aprovar 
el Codi d’Ètica de la Policia Cata-
lana, tot i que el mes de gener del 
2011 el nou Govern de la Generalitat 
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el derogava. Aquest codi ètic per 
moltes entitats de defesa de drets 
humans era un codi de mínims, que 
es fomentava en principis i drets 
que ja estaven en vigor, recollits a la 
Constitució espanyola, en normes 
d’àmbit estatal i d’àmbit autonòmic 
en vigor, en textos de Nacions Uni-
des i en altres instruments interna-
cionals, i sobretot en el Codi Euro-
peu d’Ètica de la Policia, recomanat 
pel Consell d’Europa. Més enllà de 
les limitacions que suposava, com 
per exemple l’escassa força jurídi-
ca al no tenir caràcter vinculant; i 
tenint consciència de que no era la 
solució, sí que podia ser bon instru-
ment per afavorir el respecte pels 
drets humans en les actuacions dels 
cossos de seguretat pública.

Malauradament ha estat instrumen-
talitzat a nivell polític i ha quedat 
sent una iniciativa més, que uns 
recolzaven i altres criticaven; en 
comptes d’una qüestió de model 
de societat, perdent l’oportunitat 
d’avançar en matèria de defensa dels 
drets humans.

També recollim altres iniciatives, 
algunes novetats com l’activació 
d’un protocol especial per a delictes 
motivats per odi o discriminació; i 
d’altres que ja tenen més trajectòria 
com el seminari d’interculturalitat 
que imparteix Unesco Catalunya al 
curs de Formació Bàsica de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya.
Dos exemples de bones pràctiques 
que tenen com a finalitat que el cos 
de seguretat pública disposi d’eines 
i coneixements per donar respostes 
a la realitat del país. Esperem que es 
mantinguin més enllà dels canvis de 
govern.
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ABUSOS I MALTRACTAMENTS
Des del SAiD, Servei d’atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofò-
bia de SOS Racisme-Catalunya,  hem portat durant el 2010 un total de 86 
casos d’agressions per part d’agents de seguretat pública i privada. 
 

CASTELLDEFELS. Febrer. (SAiD, Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
Agredits al seu propi portal per dos agents secrets dels Mossos. GAVÀ. 
Febrer. (SAiD). El senyor J.B i la seva dóna tornaven de recollir a la seva filla i 
desprès de sortir d’un centre comercial, van anar cap a casa seva. Una vega-
da a la porta dos homes els van fer una empenta,  van colpejar al senyor J.B. 
i van tirar al terra a la seva dona. En aquells moments es van identificar com 
policia secreta. El veí que va observar els incidents va pensar que les agres-
sions responien a un robatori i va trucar a la policia local, que es va presentar 
al lloc dels fets, així com els Mossos d’Esquadra. La policia va argumentar 
que es tractava d’un error policial. 
Desprès de l’agressió van anar a l’hospital, i uns dies desprès es van dirigir 
al SAiD. Estaven preocupats per que aquest incident pogués afectar a la 
seva regularització administrativa al país; en aquell moment van decidir no 
denunciar-ho.

Van tornar al SAiD amb una citació com inculpats per una falta d’ordre pú-
blic. Des del servei es va assumir la seva defensa i al judici sense l’assistència 
de cap testimoni per la seva part, es va pressuposar la veracitat dels agents 
de policia per sobre de la versió del senyor J.B i la seva senyora, que van ser 
condemnats a una multa per falta d’ordre públic. 
Des del SAiD es va recórrer la sentencia, encara no hi ha resposta. D’altra 
banda, també es va adreçar un escrit al Departament d’Interior demanant 
responsabilitats, tràmit que es va comunicar al Síndic de Greuges. Tot i que 
mentre estigui el procés judicial obert no pot actuar, si pot tenir coneixe-
ment dels fets i tenir-ho en compte al seu informa de recomanacions.

BARCELONA. Març. Quatre agents de Mossos d’Esquadra condemnats per 
tortures són expulsats del cos. L’audiència de Barcelona ha acordat suspen-
dre l’ingrés a la presó de quatre mossos condemnats per haver maltractat i 
torturat amb possibles motivacions racistes, a un detingut l’any 2006, fins 
que el Consell de Ministres resolgui si accepta indultar-los. 
La policia autonòmica, però, va precisar ahir que aquesta setmana executarà 
la inhabilitació total durant nou anys per als quatre agents, fixada a la sen-
tència. La fiscalia de Barcelona ha demanat que el Suprem, i no l’audiència, 
faci l’informe sobre si cal o no indultar els mossos.  Aquest fet és inusual 

ja que normalment és el tribunal 
sentenciador qui emet l’informe de 
l’indult. 
El Punt.

BARCELONA. Març. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
Retingut sense motiu aparent i 
denunciat per falta de respecte a 
l’autoritat. El senyor A.L. es dispo-
sava a anar al metge acompanyat 
per un amic quan dos agents dels 
Mossos d’Esquadra els van aturar 
al portal de casa seva i els hi van 
preguntar els seus noms, a quin pis 
vivien i si coneixien a una persona 
que estaven buscant, la qual era to-
talment desconeguda per ells, i així 
els hi van fer saber. 
No obstant, els dos agents van insis-
tir si realment es deien així i si vivien 
on deien, i la resposta del senyor  
A.L va ser que el  seu amic ja els hi 
havia contestat. 
Un dels agents els hi va demanar la 
documentació, i va apuntar algunes 
dades en un full, A.L li va preguntar 
que era el que havia apuntat i si ho 
podia veure. L’agent li va donar el 
paper, però quan el senyor A. L. es-
tava llegint, l’altre agent li va treure 
el full i li va recriminar les formes 
amb les que s’havia adreçat als dos 
policies.
Els agents van denunciar al senyor 
A.L. per una falta de respecte a 
l’autoritat, el Sr.  A.L. es va dirigir 
al SAiD, que va assumir el cas i la 
seva defensa legal. En en judici els 
dos agents de Mossos d’Esquadra 
es van contradir en les seves ver-
sions i per tant van absoldre al sen-
yor L.A. Tenint en compte el resul-
tat favorable no es van emprendre 
més actuacions i es va donar el cas 
per tancat.

Dades estadístiques TOTAL

Agressions i abusos de seguretat privada 5,07%

Agressions i abusos de cossos de seguretat 34,56%
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BARCELONA. Juny. Judici a dos 
agents de Mossos d’Esquadra per 
presumpte maltractament i furt. 
L’audiència de Barcelona va jutjar 
dos mossos d’esquadra acusats 
d’una detenció il·legal i de sos-
treure 150 euros al detingut, després 
d’acusar-lo de tràfic de drogues, 
fent-li comentaris racistes que 
menyspreaven el seu origen. 
Els agents imputats, van assenyalar 
que la detenció es va fer correcta-

ment, encara que van reconèixer que 
no havien anotat l’entrada del detin-
gut a la comissaria de Nou de la Ram-
bla fins passades unes hores, perquè 
primer havien passejat amb ell pels 
voltants, amb l’objectiu de que els 
indiqués qui era el seu proveïdor. 
La víctima, per contra, ha assenyalat 
que dues persones de paisà, que no 
es van identificar com a policies, el 
van escorcollar i li van treure 150 
euros. Ja en comissaria, sense ex-
plicar els motius, el van registrar de 
nou, el van despullar i el van obligar 
a fer flexions abans de deixar-lo 
marxar, sense redactar cap diligèn-
cia ni tornar-li els seus diners. 

Al juliol la secció segona de 
l’audiència de Barcelona va ab-
soldre als dos agents de Mossos 
d’Esquadra, considerant que la 
declaració del denunciant no va ser 
creïble. El tribunal va indicar que el 
relat dels fets realitzat per la víctima 
“no té la versemblança i la credibilitat per 
a sostenir la certesa de la seva versió”.
El País i EFE

BARCELONA. Juny. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
Detingut amb contundència i 
denunciat pels mateixos agents. El 
Sr. M.L.B. passejava pel carrer quan 
va ser fotografiat per un turista, al 
que li va exigir que borres aquestes 
fotografies ja que ell no desitjava 
aparèixer. Davant la negativa del 
turista, va trucar a la policia i, quan 
es van personar dos agents de la 
Guàrdia Urbana, els hi va explicar la 
situació. Els dos agents van deixar 
marxar el turista i van emmanillar al 
Sr. M.L.B. entre amenaces i insults 
fent referència al seu origen sene-
galès.El porten a la comisaria i el 
segueixen insultant. 

Els agents de la Guàrdia Urbana 
van denunciar al senyor M.L.B per 
falta contra l’ordre públic, al·legant 
comportament violent i insults. 
El senyor M.L.B. va comptar amb 
l’ajuda del SAiD que va actuar com a 
defensa al judici, on va ser declarat 
absolt per no ser acreditats els fets i 
per que els dos agents de policia van 
incorre en contradiccions. 

FIGUERES. Juliol. (SAiD, Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me i xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya)
Detenció amb insults racistes. 
El Sr. A.D. viatjava des de França 
cap a Barcelona amb el seu cunyat 
quan es va aturar a una benzinera 
de Figueres. Dos agents dels Mos-
sos d’Esquadra els van demanar la 
documentació i els van fer tot un 
seguit de preguntes que el senyor 
A.D. va respondre. Els agents van 
posar en dubte la seva explicació i 
van començar a intimidar-lo. Els 
agents el van detenir amb brutalitat, 
com van demostrar les lesions de 
diversa gravetat que li van causar, 
combinat amb insults de tot tipus, 
i que feien referència al seu origen 
estranger. El seu cunyat també va ser 
insultat i amenaçat quan va intentar 
gravar l’escena amb el seu mòbil. A 
continuació, el van dur a l’hospital 
on li van enguixar la cama que li van 
trencar a conseqüència d’aquesta 
agressió policial i desprès el van 
portar a la comissaria de Figueres 
on va passar la nit. Al dia següent li 
van prendre declaració al jutjat. A la 
sortida va presentar denuncia contra 
els agents de Mossos d’Esquadra en 
qüestió. 
Una vegada a Barcelona, es va dirigir 
al SAiD, que desprès de la primera 
entrevista va assumir la seva repre-
sentació legal. També es va fer un 
escrit per  demananr explicacions 
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a la Conselleria d’Interior sobre 
aquesta actuació policial y comuni-
cant els fets al Síndic de Greuges. 
El procés judicial encara està obert i 
pendent d’instrucció.

BARCELONA. Juliol. Brutal detenció 
d’un venedor ambulant a la Barce-
loneta. Almenys cinc agents de la 
Guàrdia Urbana i uns altres cinc de 
la Policia Portuària van agredir a un 
venedor  ambulant que havien detin-
gut per venda ambulant al costat de 
la parada de metro de la Barceloneta. 
Els fets es van produir a dos quarts de 
tres del migdia, quan una batuda po-
licial va obligar a fugir corrent a una 
vintena de venedors del top manta 
que estaven en aquella zona, molts 
van refugiar-se al metro. Un d’ells va 
ser interceptat per un agent, després 
van arribar quatre agents més que el 
van agredir. Segons alguns testimo-
nis, els cops van seguir fins i tot una 
vegada immobilitzat. La violència va 
provocar una irada reacció d’alguns 
ciutadans i ciutadanes que passe-
javen, i van recriminar als agents la 
brutalitat que estaven emprant. 
El Periódico.

BONES PRÀCTIQUES

CODI ÈTICA POLICIA 
BARCELONA. Abril. Rebuig del 
Consell de la Policia al Codi d’Ètica. 
Degut als vots contraris de coman-
daments policials, el Consell de la 
Policia va rebutjar el Codi d’Ètica 
per la Policia Catalana. Des de la 
Direcció de Serveis del Departa-
ment d’Interior no es comparteix 
aquest rebuig al Codi, elaborat per 
el Comitè d’Ètica Policial presidit 
per l’exfiscal anticorrupció Carlos 
Jiménez Villarejo, una aposta de la 
Conselleria d’Interior. 
Avui.

BARCELONA. Maig. Enfronta-
ment entre Interior i els Mossos 
d’esquadra pel Codi ètic de la poli-
cia catalana. El Consell de Policies 
de Catalunya: format per sindicats, 
comandaments... va criticar i va 
declarar que no acceptaven el Codi 
d’ètica de la Policia Catalana, que el 
Departament d’Interior estava ela-
borant des de l’any 2008. Els Mossos 
d’Esquadra, en boca d’un represen-
tant d’un dels majors sindicats po-
licials, va afirmar que el Codi “regula 
coses que ja estan regulades” i que “no 
hauria de ser una prioritat per al departa-
ment d’Interior”.
Público

BARCELONA. Maig. La direcció 
d’UGT favorable a la retirada del 
Codi Ètic dels Mossos. El Secretari 
General de la UGT de Catalunya, 
Josep M. Àlvarez, acompanyat per 
representants del SAP-UGT de 
Catalunya, força sindical majoritària 
al cos dels Mossos d’Esquadra, va 
lliurar al conseller d’Interior, Joan 
Saura, una carta en la que rebutjava 
la imposició del nou Codi d’Ètica 
al cos dels Mossos d’Esquadra en 
contra de la voluntat del seu màxim 
òrgan de representació, el Consell 
de Policia. Amb la carta s’adjuntava 
una proposta de Codi d’Ètica del 
SAP-UGT. 
Els agents estaven molt preocupats 
pels detalls en que entren els esbo-
rranys proposat per Interior, i que 
al seu parer suposen la obligació 
d’actuar de maneres que “prescin-
deixen dels molt variats contexts en que 
es desenvolupa el treball policial real i 
pretenent acotar de manera asfixiant i 
absurda totes les actuacions a fer sense te-
nir en compte la realitat que les envolta”, 
va explicar el portaveu del sindicat 
SAP-UGT, Valentín Anadon.
CatalunyaPress.

  Posicionament Públic
Carta de suport al Codi d’Ètica de la 
Policia de Catalunya, elaborat per 
SOS Racisme-Catalunya.
El Codi d’Ètica de la Policia Catala-
na, una eina per la  garantia de drets 
que es troba amb obstacles.
Barcelona, Maig de 2010.

BARCELONA. Novembre. CIU 
anul·larà el Codi Ètic de la Policia 
catalana si guanya les eleccions. CIU i 
el PP van incloure al seu programa po-
lític la voluntat de derogar el Codi ètic 
de la policia catalana, si esdevenien 
les llistes més votades a les eleccions 
de novembre. El programa de CIU 
versava: “Frenarem l’aplicació del deno-
minat codi d’ètica, promogut per l’actual 
Govern, i centrarem els esforços a corregir el 
dèficit de mitjans humans i materials”. Per 
la seva banda, el programa del PP deia 
en relació al codi ètic, que estava basat 
en un “desequilibri respecte als drets i deures 
de la policia de la Generalitat”
El Periódico

BARCELONA. Novembre. Saura 
aprova a l’últim moment el Codi 
d’Etica de la Policia Catalana. El 
Conseller d’interior Joan Saura va 
aprovar el Codi d’Ètica de la Policia 
Catalana pocs dies abans de la fi del 
seu mandat. Els principals sindi-
cats de policia des del principi van 
mostrar la seva oposició a elabo-
ració del codi. Aquest document, 
carent de capacitat sancionadora, 
recull 88 articles que posen èmfasi 
en la no-discriminació, i regulen 
altres aspectes com l’ultilització 
d’armes de foc, la detenció de i 
custòdia d’arrestats...
El Periódico, Vilaweb, La Vanguardia, 
Europa Press

CATALUNYA. Novembre. Entitats de 
Drets Humans donen suport al Codi 
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d’Ètica. Diverses entitats de defensa 
dels Drets Humans van mostrar el 
seu suport al Codi d’Ètica de la Policia 
Catalana, aprovat la setmana passada 
per la Conselleria d’Interior, i van cri-
ticar l’actitud dels sindicats policials i 
d’alguns partits polítics, com CiU, que 
des del primer moment s’han posicio-
nat en contra del projecte. 
En un breu comunicat, l’associació 
Catalana de Defensa de Drets Hu-
mans, l’Institut de Drets Humans i 
SOS Racisme, entre d’altres, lamen-
ten “l’enfocament erroni” que han ofert 
sindicats i polítics sobre el codi, ja 
que, segons diuen, l’objectiu del 
projecte és “reforçar la protecció de drets 
humans i la seguretat de la ciutadania en 
la seva relació amb els cossos policials”.
Avui.

  Posicionament Públic
Manifest Entitats: Associació Catala-
na de Defensa dels Drets Humans 
- Observatori dels Sistema Penal i 
els Drets Humans - Institut de Drets 
Humans de Catalunya - SOS Racis-
me- Catalunya - Justícia i Pau
Manifest entitats Drets Humans 
defensant el Codi Ètic de la Policia 
Catalana
Barcelona, novembre del 2010

BARCELONA. Gener 2011. Felip Puig 
deroga el codi ètic de la Policia Catala-
na. El conseller d’Interior, Felip Puig, 
va derogar el Codi ètic de la Policia 
Catalana, que va aprovar el seu anteces-
sor, Joan Saura, el mes de novembre.
Tanmateix, Puig va afirmar que es 
redactaria un nou codi “sense presses” 

buscant el “consens necessari”. Per la 
seva banda, Jiménez Villarejo, un 
dels principals impulsors del codi, 
va declarar que “És un greu error dins 
d’una política democràtica de seguretat i 
un pas enrere en la regulació de la funció 
de la policia de Catalunya”
El País

TARRAGONA. Febrer. Trobada 
entre Mossos d’Esquadra i propie-
taris de diferents negocis sobre els 
polèmics controls. Diverses comu-
nitats d’immigrants de Tarragona 
van mostrar el seu desacord arran de 
l’actuació policial al bar San Carlos 
del barri de Campclar, ja que creuen 
que algunes intervencions són 
excessives, especialment als barris. 
És per això que es va realitzar una 
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reunió amb els responsables dels 
cossos de seguretat amb la finalitat 
de crear un diàleg beneficiós per a 
les dues parts.
El Punt.

BARCELONA. Maig. Els Mossos 
d’Esquadra amplien el protocol 
contra els delictes homòfobs a 
tots els delictes motivats per odi 
o discriminació. Al juny del 2008, 
el Cos de Mossos d’Esquadra va 
fer públic el primer procediment 
policial d’una policia de la zona 
mediterrània en què s’implicava 
directament com a cos policial 
en la lluita contra la homofòbia/
transfòbia. Enguany, a petició del 
Fiscal coordinador del Servei de 
Delictes d’Odi i Discriminació el 

cos va adaptar aquest procediment 
policial dins el marc de tots els 
delictes d’Odi i Discriminació. 
D’aquesta manera s’ha elaborat 
un nou procediment policial que 
augmenta el seu camp d’actuació a 
tots els delictes motivats per l’odi 
o la discriminació.
Aquest protocol, que ja està en vigor 
al si dels Mossos d’Esquadra, esta-
bleix que s’han d’identificar quins 
són els il·lícits penals que tenen mo-
tivacions racistes o de discriminació 
religiosa, d’edat, de sexe, d’identitat 
de gènere, d’orientació política, de 
nacionalitat, de malaltia o de qual-
sevol altra circumstància o condició 
social o personal.
Europa Press. Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.

BARCELONA. Maig. Seminari 
d’Interculturalitat en el curs de 
Formació Bàsica de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 
Durant el mes de maig, com ja ha fet 
en anys anteriors, el Centre Unesco 
de Catalunya va realitzar les sessions 
del Seminari d’Interculturalitat diri-
git a l’alumnat del Curs de Formació 
Bàsica de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.
El seminari té com a objectiu infor-
mar i formar als futurs agents de 
Mossos d’Esquadra i Policia Local 
en aspectes bàsics del coneixement 
de les diverses cultures presents a 
Catalunya.
Centre Unesco de Catalunya.
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Extrema dreta:  Plataforma per Catalunya i altres grups
CAPITOL 7 
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Aquest capítol vol recollir aquells 
actes, manifestacions i agressions 
que durant 2010 han protagonitzat 
grups xenòfobs i d’extrema dreta, 
sent una mostra del racisme més 
explícit.
 
Però abans d’entrar en matèria, 
creiem necessari compartir un petit 
debat vers el títol d’aquest capítol. 
Parlar d’extrema dreta pot suggerir 
quelcom aïllat, amagat, inusual,… 
però no és aquest el significat que li 
volem donar a aquest apartat. Tal i 
com hem apuntat, de manera reite-
rada, en els altres capítols, Catalunya 
s’ha convertit, en els darrers mesos, 
en un laboratori de pràctiques racis-
tes, protagonitzades per grups o in-
dividuals que a priori no vincularíem 
a la categoria d’extrema dreta.  
Aquest fet ens evidencia que l’extrema 
dreta no la podem identificar, no-
més,  sota criteris estètics concrets o 
la utilització constant de la violència; 
sinó que ens enfrontem a quelcom 
més difós i més estès i sobretot a 
l’acostament i apropiació d’aquests 
postulats per individus, grups i partits 
de tradició democràtica.

En aquest capítol també fem re-
ferència, i no podia ser d’una altra 
manera, al grup demagog i feixis-
ta, Plataforma per Catalunya, que 
ha jugat, també, el seu paper per 
dinamitar la convivència sota lemes 
xenòfobs i populistes. 
La nit del recompte de les eleccions 
autonòmiques catalanes varem pa-
tir, durant una estona, la possibilitat 
de que un partit feixista i xenòfob de 
la democràcia postfranquista entrés 
al Parlament de Catalunya. No 
podem oblidar, però, que va obtenir 
75.000 vots.
És important anomenar que des 
de la societat civil es condemna 

l’existència d’un grup d’aquestes 
característiques i la impunitat amb 
la que es pot presentar a unes elec-
cions democràtiques i organitzar 
actes que inciten i promouen l’odi 
entre col·lectius.
Recollim en el present informe 
la querella que des de SOS Racis-
me, com Acusació Popular, varem 
presentar contra Josep Anglada 
Rius i Juan Carlos Fuentes Linares, 
regidors per Plataforma per Cata-
lunya, per delictes de provocació a la 
discriminació, a l’odi i a la violència 
contra el col·lectiu magrebí (article 
510 del Codi Penal); i pel delicte 
d’injúries contra col·lectius (article 
510.2 del Codi Penal). 

Tot i que els darrers mesos sembla 
que Plataforma per Catalunya s’ha 
quedat amb el protagonisme dels 
grups xenòfobs organitzats, només 
cal que investiguem una mica per-
què en surtin de més. 
Promouen l’odi per qüestions 
d’origen, cultura, color de pell o 
religió; s’aprofiten d’una situació 
complicada de crisi social i econò-
mica per presentar com a culpables 
de tots els problemes a les persones 
d’origen immigrat, al poble gitano o 
a qui té una cultura o religió que no 
és la que ells promulguen.
Molts d’aquests grups estan cons-
tituïts legalment, fins i tot, alguns, 
com a partits polítics; i desenvo-
lupen actes i activitats obertes a la 
ciutadania, emparats sota la llibertat 
d’expressió, tot sovint ratllant el 
límit del delicte de provocació a l’odi 
i a la discriminació.

Recollim aquí algunes d’aquestes 
activitats, que en diverses ocasions 
han estat denunciades per SOS 
Racisme-Catalunya i altres entitats 
de defensa dels drets humans; que 
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han estat  investigades per la Divisió 
d’Investigació del cos de Mossos 
d’Esquadra a petició del Servei de 
Delictes de l’Odi i la Discriminació 
de la Fiscalia Provincial de Barcelo-
na. Com a mostra de que existeixen 
les eines per a perseguir aquestes 
conductes, tot i que no sempre són 
suficient

En el capítol també fem referència 
a agressions de neonazis, individus 
que també s’alimenten dels dis-
cursos que aquests grups racistes i 
xenòfobs promouen sense masses 
dificultats i entrebancs. Individus 
que protagonitzen autèntiques cace-
res racistes, sense trobar-se, tam-
poc, amb una resposta contundent 
per part de la justícia. 
Entre d’altres, destacar un cas que 
varem portar des del SAiD (Servei 
d’atenció i Denúncia per a vícti-
mes de racisme i xenofòbia de SOS 
Racisme-Catalunya) en el que la 
condemna per apallissar per motius 
racials a un jove és de 12 dies de 
localització permanent i una petita 
multa per haver-li robat la motxilla. 
Una mostra més de la impunitat que 
a dia d’avui continuen tenint aques-
tes agressions.

El mes de març condemnàvem i al 
desembre ingressava a presó, Pedro 
Varela, propietari de la llibreria 
Europa, condemnat pels delictes de 
difusió d’idees genocides i contra 
drets fonamentals per les obres que 
editava i venia. Tot i la bona notícia 
que suposa, no se’l condemna per 
un dels delictes que contemplava 
l’acusació, el que recull l’article 510 
del codi penal de “ provocació a la 
discriminació i a l’odi”. Posant de 
manifest les dificultats que la redac-
ció actual d’aquest article suposa 

per la persecució d’aquest tipus de 
delictes; sent, així, un entrebanc per 
la lluita contra el racisme i la impu-
nitat nazi.

També al mes de març les acusa-
cions populars, Amical de Mathau-
sen i altres camps i SOS Racisme- 
Catalunya,  del cas contra la Llibreria 
Kalki, rebíem la notícia de que arrel 
d’un recurs de cassació presentat 
per les defenses es celebraria una 
vista del cas al Tribunal Supremo 
de Justicia. Un recurs que es pre-
sentava a una sentència que des de 
l’acusació popular havíem rebut 
amb satisfacció, perquè suposava 
un pas endavant en la lluita contra 
l’Extrema Dreta i en la defensa dels 
Drets Humans. 

La vista ha tingut lloc el mes de març 
de 2011 i la sentència, encara des-
coneguda en el moment de redactar 
aquest informe, afectarà directa-
ment als casos, que es recullen en 
el present document, contra Xavier 
Garcia Albiol, líder del Partit Po-
pular a Badalona, i Josep Anglada, 
líder de Plataforma per Catalunya, 
per provocació a la discriminació i 
a l’odi per motivació racista, entre 
altres denuncies. 
Està en joc el futur de l’article 510 
del Codi Penal, que parla de “la 
incitació a la discriminació i a l’odi; 
el delicte del que va ser absolt Pedro 
Varela. Un article que s’està buidant 
de contingut amb les interpreta-
cions i aplicacions que s’estan des-
envolupant, debilitant així la lluita 
contra el discurs de l’odi. 

També estan presents en aquest ca-
pítol les infinites opcions que plan-
teja internet per la difusió i promo-
ció d’aquest tipus d’ideologia. Així 
com també altres casos d’agressions 

d’extrema dreta que posen sobre 
la taula la ineficàcia de la justícia 
davant d’aquestes situacions.

PLATAFORMA
PER  CATALUNYA (PXC)
VIC. Maig. SOS Racisme-Catalunya 
presenta una querella contra Josep 
Anglada per incitació a l’odi i a la 
discriminació. SOS Racisme-Cata-
lunya en exercici d’acusació popular 
va presentar una querella contra 
Josep Anglada i Juan Carlos Fuentes 
Linares, regidors per Plataforma per 
Catalunya. La querella es va presentar 
per la comissió d’un delicte relatiu 
a l’exercici dels drets fonamentals 
i llibertats públiques, tipificat en 
l’article 510 del Codi Penal “Provocació 
a la discriminació, a l’odi o a la violència 
contra grups o associacions, per motius 
racistes, antisemites o altres referents a la 
ideologia, religió o creences, situació fami-
liar, la pertinença dels seus membres a una 
ètnia, el seu origen, el seu sexe o orientació 
sexual, malaltia o minusvalia”. 
SOS Racisme-Catalunya

SOS Racisme com Acusació Popu-
lar va presentar escrits d’acusació 
contra els dos processats per delic-
tes de provocació a la discrimina-
ció, a l’odi i a la violència contra el 
col·lectiu magrebí (article 510 del 
Codi Penal); i pel delicte d’injúries 
contra col·lectius (article 510.2 del 
Codi Penal).

  Cas en profunditat
SOS Racisme-Catalunya
SOS Racisme-Catalunya presenta una 
querella contra Josep Anglada per 
incitació a l’odi i a la discriminació
Barcelona, maig del 2010

VIC. Maig. Plataforma per Catalun-
ya signa un acord d’amistat amb 
l’extrema dreta austríaca. Josep An-
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glada va firmar un acord d’amistat 
amb Heinz-Christian Strache, el pre-
sident del partit austríac d’extrema 
dreta FPÖ, Partit de la Llibertat 
d’Àustria. L’acord parla de l’amenaça 
que pateixen els valors europeus per la 
globalització, la immigració massiva i 
l’avenç de l’islam radical”.
El nou 9

BADALONA. Setembre. PxC con-
voca una manifestació xenòfoba en 
contra d’un oratori. Plataforma per 
Catalunya va convocar una manifes-
tació a Badalona per protestar per la 
cessió de l’antic edifici de bombers 
a la comunitat islàmica durant la ce-
lebració del ramadà; és en aquest es-
pai on l’ajuntament té previst cedir 
un espai als més de 500 musulmans 
que res reuneixen cada setmana en 
una plaça per resar.
Josep Anglada, entre altres membres 
del grup, va assistir a la convoca-
tòria on va fer proclames racistes i 
xenòfobes i va advertir de l’amenaça 
de la islamització d’Europa. També 
van assistir representants de “Espa-
ña y Libertad”.
La Vanguardia.

BARCELONA. OCTUBRE. Neira 
i Manos Limpias donen suport a 
Anglada a la presentació del seu 
llibre a Madrid. L’hotel El Madroño, 
de Madrid, va reunir a representants 
de l’espectre ultra i conservador 
espanyol. El president de Platafor-
ma per Catalunya, Josep Anglada 
va presentar a la capital el seu llibre 
“Sense mordasses i sense vels”. Durant 
la presentació va comptar amb el 
suport de Jesús Neira, Enrique de 
Diego, periodista de Intereconomía, 
que també presentava el seu llibre 
“Chueca no está  en Teherán”. 
Durant l’acte també va intervenir 
Ramon Peralta, professor titular de 

Dret Constitucional de la Universitat 
Complutense de Madrid, i  Miguel 
Bernard, secretari del sindicat Ma-
nos Limpias. 
Público

  Posicionament Públic
Comunicat de SOS Racismo Madrid 
SOS Racismo Madrid exige un po-
sicionamiento de condena por parte 
de los partidos políticos ante el acto 
de Josep Anglada en Madrid 
Madrid, 8 d’octubre del 2010
Enllaç amb document 7.2

TORTOSA. Octubre. PxC i Espanya 
2000 convoquen una manifestació 
contra la immigració massiva. SOS 
Racisme-Catalunya va alertar de la 
convocatòria que fa Plataforma per 
Catalunya i Espanya 2000 d’una 
manifestació contra la immigració 
massiva, ja que tenint en compte la 
trajectòria dels dos grups era pro-
vable que es manifestessin idees 
d’incitació a l’odi racial. El lema de 
convocatòria era “Controlem la immi-
gració, primer els de casa”.
L’associació va informar de l’acte a 
la Fiscalia Provincial de Tarragona 
i a la Secció Territorial de Tortosa, i 
els hi va sol·licitar que posessin les 
mesures necessàries per investigar 
si efectivament el contingut de l’acte 
és constitutiu de delicte.
SOS Racisme-Catalunya

CATALUNYA. Novembre. El sorpre-
nent “mailing” d’Anglada. Una de 
les sorpreses d’aquesta campanya 
serà descobrir si Plataforma per Ca-
talunya, la formació que basa el seu 
discurs electoral en la immigració, 
obté representació parlamentària. 
Per assolir-ho el seu líder, Josep An-
glada, no mira prim. PxC ha enviat 
un mail a 5.250.000 ciutadans per 
promocionar la seva candidatura al 

Parlament de Catalunya.
El mailing és una de les estratègies  
més habituals dels partits extrapar-
lamentaris atès el cost que comporta 
i motiu pel qual reclamen una reme-
sa conjunta de tots els partits.
Nació Digital.

CATALUNYA. Novembre. Anglada 
acusa a Camacho de “copiar-nos”. 
Plataforma per Catalunya (PxC) va 
informar que “durant aquesta setmana 
està difonent, a banda del seu ja conegut 
fulletó amb els seus deu punts estrella 
que ja està a totes les llars catalanes, uns 
50.000 fullets en els quals desemmascara 
el desvergonyiment de la candidata popu-
lar Alícia Sánchez-Camacho, que ha basat 
la major part del seu programa a copiar el 
nostre en matèria d’immigració”. 
E-Notícies.

CATALUNYA. Novembre. Anglada 
i Sánchez-Camacho ratifiquen un 
avanç progressiu. El discurs contra 
la immigració funciona a les urnes. 
Una constatació en clau populista 
que s’està expandint per tot Europa 
i que ahir es va viure també a les 
eleccions al Parlament. A més a més 
de les grans ciutats i el seu entorn, 
on s’acumula tradicionalment el 
nombre més elevat de població 
estrangera, els partits que advoquen 
més clarament per aquesta estratè-
gia també van aconseguir rèdits en 
la major part dels municipis que re-
gistren una alta densitat migratòria.
El Periódico

CATALUNYA. Novembre. 
L’ultradretà Josep Anglada, a prop 
d’entrar al Parlament. Durant 
uns minuts, a l’inici del recompte 
electoral semblava possible que la 
xenòfoba Plataforma per Catalunya 
(PxC), que encapçala l’ultradretà 
Josep Anglada, accedís al Parla-
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ment en obtenir més del 3% dels 
vots a la demarcació de Barcelona. 
Finalment, però, la formació -que 
té quatre regidors a Vic i quatre més 
al Vendrell, entre d’altres- no va 
obtenir els vots necessaris per entrar 
al Parlament. No obstant, el partit 
racista, que fa de la lluita contra la 
immigració la seva arma política, va 
aconseguir més de 75.000 vots a tot 
el país, el 2,42% del total.
El triangle.

CATALUNYA. Desembre. Plataforma 
per Catalunya presentarà candidats 
a 100 municipis. El líder del grup 
xenòfob Plataforma per Catalunya 
(PxC), Josep Anglada, va anunciar que 
la formació presentarà candidatures a 
més de 100 ajuntaments per les elec-
cions municipals de maig, de manera 
que triplicarà les 32 candidatures 
presentades  a les eleccions de 2007. 
Anglada va assegurar que es presenta-
ran a Barcelona, Tarragona i Girona i 
que encara no han decidit si ho faran a 
Lleida. També hi haurà llistes de PxC a 
totes les comarques de la província de 
Barcelona i al 75% de les de Tarrago-
na, a més d’una important presència a 
les comarques de Lleida i Girona.
El País.

ALTRES GRUPS
TORTOSA. Juny. Detingut per orga-
nitzar un acte filonazi a Tortosa. Els 
Mossos d’Esquadra han detingut a 
un home com a presumpte respon-
sable d’organitzar un acte neonazi a 
Tortosa (Baix Ebre). 
La Divisió d’Informació de Mossos 
d’ Esquadra va  esbrinar que s’anava 
a produir a Tortosa una trobada 
de tres dies amb joves vinculats al 
moviment skinhead. Les jornades in-
cloïen diferents activitats: conferèn-
cies sobre el nacionalsocialisme, 
exposició d’objectes del règim del 

Tercer Reich i concerts de música 
RAC (Rock Anticomunista) i prete-
nien reunir a grups de tota Europa. 
En l’operatiu, els Mossos va fer 
diverses identificacions i va intervenir 
material xenòfob i simbologia nazi. 
Els agents van requisar també objectes 
originals del Tercer Reich com ara 
llibres, diaris, insígnies, cinturons, 
creus gamades i passaports. L’home 
detingut va ser acusat de delictes con-
tra l’exercici dels drets fonamentals i 
contra la comunitat internacional. 
El País.

BARCELONA. Octubre. SOS Racisme 
denuncia a Fiscalia un acte del grup 
xenòfob Movimiento Social Repu-
blicano. L’associació SOS Racisme-
Catalunya va tenir coneixement de la 
convocatòria d’un acte el 12 d’octubre 
a Barcelona, per commemorar el dia 
de la Hispanitat. Davant el risc de que 
es manifestin idees d’incitació a l’odi 
racial, l’associació va optar per posar-
ho en coneixement de la Fiscalia, 
demanant a aquesta que investigui 
si efectivament el contingut de l’acte 
es constitutiva de delicte, i actuï en 
conseqüència.

Movimiento Social Republicano, 
convocants de l’acte, són un grup 
conegut per difondre material de 
contingut racista i xenòfob i per un 
discurs antiimmigració. Un dels 
seus dirigents (Joan Antoni Llopart) 
ha estat jutjat i condemnat en el pro-
cediment penal de la Llibreria Kalki, 
per fer apologia de l’odi i difusió de 
material d’aquesta mena.

SOS Racisme alertava de que durant la 
celebració de l’acte es podien mani-
festar conductes típiques dels art. 510 
i 607.2 concordants del Codi Penal. 
L’associació també denunciava que 
ésser permissius amb aquest tipus 

d’actes posa de relleu l’augment i la 
normalització de les conductes típiques 
de l’extrema dreta, amb la conseqüent 
transmissió de les seves idees racistes, 
xenòfobes i contràries al respecte dels 
drets humans cap a la ciutadania, que 
veu com aquests actes es celebren amb 
normalitat i difusió pública.

El Servei de Delictes de l’Odi i Dis-
criminació la Fiscalia Provincial de 
Barcelona va demanar a la Divisió 
d’Informació de Mossos d’Esquadra 
que investigués tots els aspectes re-
lacionats amb l’acte amb la finalitat 
de determinar si en aquesta convo-
catòria es podia donar un delicte de 
provocació o incitació a l’odi. 
La Divisió d’Informació de Mossos 
d’Esquadra va elaborar un informe en 
el que relatava que durant la manifes-
tació s’havien efectuat discursos en 
contra de la globalització, els inde-
pendentismes i contra la immigració, 
sense expressar-se en termes delictius. 
SOS Racisme-Catalunya

BARCELONA. Octubre Els ‘ultres’ cele-
bren la Hispanitat amb actes xenòfobs a 
Barcelona. Unes 400 persones que per-
tanyen a grups ultres es van concentrar 
en dos actes de tint xenòfob per celebrar 
el Dia de la Hispanitat a Barcelona. La 
convocatòria de Democràcia Nacional 
va reunir a 300 persones, la majoria 
joves d’estètica skin i amb banderes 
preconstitucionals, a Montjuïc. En un 
discurs impregnat d’islamofòbia, el 
president del partit, Manuel Canduela, 
va assegurar que, “de no haver conquerit el 
Regne de Granada el 1492, els espanyols no 
podrien beure avui cervesa ni menjar pernil 
serrà i només serien el cul de d’islam”.  
Al migdia unes 100 persones per-
tanyents al partit Moviment Social 
Republicà es van reunir al centre de 
Barcelona. 
El País.
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SABADELL. Novembre. Concert 
neonazi a Sabadell. Es va celebrar 
un concert neonazi a la sala Kon-
Fusión de Sabadell. El concert el 
van promoure “Batallón de castigo” 
i “Más que palabras”  dos grups 
musicals d’orientació neonazi, 
que en el seu repertori inclouen 
cançons que inciten a la violència i a 
la discriminació contra persones o 
col·lectius per raons racials, ètni-
ques o d’orientació sexual. Hi van 
assistir unes 250 persones aproxi-
madament.
El Servei de Delictes de l’Odi i la Dis-
criminació de la Fiscalia Provincial 
de Barcelona va donar instruccions al 
cos de Mossos d’Esquadra de gravar 
íntegrament tot l’acte. Les cançons 
que es van interpretar seran estudia-
des i analitzades amb la finalitat de 
determinar si es va cometre un delicte 

de provocació a l’odi, la violència o la 
discriminació de l’article 510 del codi 
penal o un delicte de difusió d’idees 
que justifiquen el genocidi de l’article 
607.2 del codi penal.
SOS Racisme-Catalunya-

LLIBRERIES NEONAZIS
BARCELONA. Gener. El neonazi 
Pedro Varela diu a la jutgessa que 
l’Holocaust va ser un mite. Varela 
va declarar en el judici com a acusat 
de difondre idees que justifiquen el 
genocidi i d’incitar l’odi racial. En la 
seva declaració va argumentar que 
la seva llibreria i la seva clientela son 
més plurals del que es diu i es va 
presentar con un simple “editor de 
llibres”. Va explicar que no llegeix 
tots els llibres que edita i ven. En re-
lació a l’Holocaust va dir “No dic que 
no hi va haver persecució (als jueus), però 

fins ara ningú ha trobat les pastilles de 
sabó. I dubto que s’arribés a la xifra míti-
ca de sis milions”. Segons la doctrina 
del Tribunal Constitucional, negar 
l’Holocaust no es delicte; justificar-
lo sí. En la causa, s’han examinat 16 
títols amb expressions que justifi-
quen el genocidi nazi. 
El País. La Vanguardia. El Periódico.

BARCELONA. Gener. El fiscal 
demana 4 anys per al propietari 
de la llibreria Europa. La fiscalia 
va demanar quatre anys de presó 
per a Pedro Varela, propietari de 
la llibreria Europa, per difondre 
idees que justifiquen l’Holocaust. 
Varela va vendre al 2006 llibres on 
s’avala la matança de jueus a mans 
del règim nazi. Les publicacions 
contenen, a més, expressions de 
menyspreu a persones en funció 
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de la seva ètnia. Per tot això, el 
ministeri públic va considerar que 
Varela és responsable dels delictes 
de difusió d’idees que justifiquen 
el genocidi. 
Els llibres s’editaven a través de 
l’associació Cultural Edicions Ojeda, 
de la qual Varela n’és el director 
gerent. A l’abril del 2006, la policia 
va confiscar quasi 5.000 d’aquests 
llibres. 
La fiscalia demana quatre anys de 
presó i 6.000 euros de multa per a 
Varela. El text de la condemna recull 
algunes frases que es llegeixen a les 
obres com a exemple del delicte, 
com ara “la depuració de la raça ha de 
ser la religió d’Europa sencera”. 
El País.

BARCELONA. Abril. La llibreria 
Europa convida a Barcelona a un 
neonazi condemnat a Aleman-
ya. Només un mes després de ser 
condemnat a quasi tres anys de 
presó per difondre idees genocides, 
Pedro Varela, el llibreter neonazi va 
convidar al seu local negacionista 
de l’Holocaust. El conferenciant, en 
aquesta ocasió, era Manfred Roeder, 
un dirigent ultradretà condemnat a 
Alemanya per participar a atacs te-
rroristes d’aire xenòfob i per incitar 
a l’odi racial. 
Des de la fiscalia especial de Delictes 
de l’odi i discriminació es va pren-
dre la mesura de gravar l’activitat 
per poder investigar si es comet un 
delicte de justificació de l’Holocaust 
o incitació a l’odi.
El País.

  Posicionament Públic
Comunicat de SOS Racisme- 
Catalunya 
Acabem amb l’activitat il·legal  
de la nazi Llibreria Europa
Barcelona, 23 d’abril del 2010

BARCELONA. Desembre. El propie-
tari de la llibreria Europa ingressa a 
la presó per enaltiment del genocidi. 
El propietari de la llibreria Europa, 
Pedro Varela, condemnat per un 
delicte de difusió d’idees genocides, 
va ingressar a la presó. La condemna 
imposada és d’un any i tres mesos 
de presó. Varela va demanar la sus-
pensió de la mateixa al Jutjat Penal 
però li va denegar pel fet que el 2008 
ja havia estat condemnat a set mesos 
de presó.
El Periódico. Público

SOS Racisme-Catalunya, anàlisi 
significat de la sentència.
No hi ha condemna pel delicte tipi-
ficat en l’article 510 del Codi Penal 
(“Provocació a la discriminació, a l’odi 
o a la violència contra grups o associa-
cions, per motius racistes, antisemites o 
altres referents a la ideologia, religió o 
creences, situació familiar, la pertinença 
dels seus membres a una ètnia, el seu 
origen, el seu sexe o orientació sexual, 
malaltia o minusvalia”). Seguint així, 
amb la doctrina restrictiva que ja 
havia apuntat la Secció Tercera de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, 
en la primera condemna de la llibre-
ria Europa, apartant-se de la línia 
més moderna que s’havia començat 
a obrir recentment la Secció Desena 
de la mateixa audiència en relació al 
cas de la Llibreria Kalki (comentat 
anteriorment).
Un cop més es posen de manifest 
les dificultat que la redacció ac-
tual de l’article 510 del codi penal, 
ofereix per perseguir aquest tipus 
de delictes i que fa prioritària la seva 
reforma, seguint les recomanacions 
de la decisió marc 2088/913/JAI del 
28 de novembre de 2008 relativa a la 
lluita contra determinades formes i 
manifestacions de racisme i xenofò-
bia mitjançant el dret penal.

BARCELONA. Març 2010. Es comu-
nica que el Cas de la llibreria Kalki 
arribarà Tribunal Suprem de Justícia. 

ANTECEDENTS
El 28 de setembre de 2009 la Secció 
Desena de l’Audiència Provincial de 
Barcelona va dictar una sentència con-
demnatòria per  Ramón Bau Fradera, 
Oscar Panadero Gacia, CArlos Garcia 
Soler i Juan Antonio Llopart Senent 
com autors d’un delicte (article 510 del 
codi penal) de provocació a l’odi ra-
cial, a la violència i a la discriminació i 
d’un delicte de justificació pública del 
genocidi nazi (article 607.02 del codi 
penal. Als tres primers també se’ls 
va condemnar per associació il·lícita 
creada per aquests fins.

Els magistrats van ser els Il·lustríssims 
Sr. Josep Maria Pijuan Canadell (po-
nent), Sra. Montserrat Comas i el Sr. 
Josep Maria Planchat Teruel.

Aquest cas va suposar un pas enda-
vant, sense precedents, en la lluita 
contra aquest tipus de delicte , ja que 
va condemnar pels dos tipus penals 
(article 510 i 607.2 del Codi Penal) 
establint així una interpretació acord 
amb les Sentències del Tribunal 
Constitucional en la matèria i amb 
totes les normes de Dret Internacio-
nal subscrites per l’Estat Espanyol.

 Articles per la reflexió
Oscar Vicario García 
Pedro Varela Geiss :  Mas de 20 años
de lucha jurídica contra el discurso 
del Odio
Barcelona, març del 2011

BARCELONA. Març de 2009. SEN-
TÈNCIA CAS DEL FERROCARRIL, 
un pas endavant en la lluita contra 
la impunitat racista. Jurisprudència. 
El 16 de març de 2009 es va dictar 
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sentència condemnatòria per Sr 
Xavier Martín Martínez com autor 
d’un delicte contra la integritat 
moral (Article 173.1 del Codi Penal) 
a la pena de 8 mesos de presó, a la 
prohibició d’apropar-se a menys 
de 1.000 metres i comunicar per 
qualsevol altre mitjà amb la menor 
contra la que va atemptar. També 
se’l va condemnar com autor d’una 
falta de maltracta (article 617.2 
del codi penal) al pagament d’una 
multa de 360€ i a indemnitzar a la 
víctima amb el pagament de 6.000€ 
pels danys morals causats.

Aquest cas, de gran repercussió 
mediàtica, va suposar un abans i un 
desprès en el tractament d’aquests 
delictes amb clars components  
racistes i xenòfobs, fets que van 
culminar amb la creació i posada 
en marxa per la Fiscalia Provincial 
de Barcelona, del Servei de delictes 
de l’Odi i la discriminació, del que 
és responsable el Fiscal I. Sr. Mi-
guel Angel Aguilar. Aquest Servei té 
capacitat i competència per  dictar 
les corresponents instruccions a tots 
els fiscals de Catalunya en aquesta 
específica matèria.

El procediment es troba en fase 
d’execució, executòria número 
546/2010 que segueix el Jutjat Penal 
número 21de Barcelona. 

INTERNET
BARCELONA. Maig. Primer judici 
per difondre idees genocides a inter-
net. El 16 de juny seurà al banc dels 
acusats un home a qui s’atribueix la 
difusió d’idees genocides a través 
de dues pàgines web. La Fiscalia de 
Barcelona va demanar quatre anys 
i vuit mesos de presó per un delicte 
contra els drets fonamentals i un 
altre d’apologia del genocidi. 

Segons l’acusació, l’imputat, gestionava dues webs des de les que difonia la 
ideologia nacionalsocialista i idees antisemites i racistes, també defensava la 
necessitat d’instaurar el règim del Tercer Reich. 
El Periódico.

BARCELONA. Juny. Primera condemna per difondre idees genocides a la 
xarxa. Es va dictar la primera condemna per la difusió de d’idees genocides a 
la xarxa, a sentència dicta dos anys de presó i una multa. 
Público. 

BARCELONA. Novembre. Detenen a tres neonazis armats acusats de pro-
selitisme a Internet. La Policia Nacional va detenir a Barcelona dos homes i 
una dona com a presumptes integrants d’un grup d’extrema dreta que utilit-
zaven les xarxes socials d’internet com a principal via de difusió d’ideologia 
racista i neonazi.
Als detinguts, se’ls van intervenir als seus domicilis tres subfusells, un revòl-
ver, deu pistoles, una pistola elèctrica, una bomba de morter sense càrrega i 
emissores de radioaficionat, així com també emblemes, banderes, literatura 
neonazi i peces de vestir relacionades amb aquesta temàtica. 
Als detinguts se’ls imputen delictes contra els drets fonamentals i llibertats 
públiques i tinença il·lícita d’armes. 
AVUI

AGRESSIONS

BANYOLES. Febrer. (SAiD, Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i 
xenofòbia. SOS Racisme-Catalunya). 

Dades estadístiques TOTAL

Agressions d’extrema dreta 5,53%

Més dades
•  Suposen el 5.53% del total de casos que portem des 

del SAiD, Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes 
de racisme i xenofòbia.

•  Han augmentat en relació a l’any anterior

TIPUS
•  60% per agressió física
•  30% delictes d’incitació a l’odi i a la discriminació per 

motius racials 
•  100% van per via penal per la gravetat dels casos.
•  Dels casos tancats el 100% sentència absolutòria 

pels acusats.
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Durant les celebracions de les festes 
de carnaval, un grup de tres ho-
mes decideixen anar disfressats de 
membres del Ku Kux Klan. Després 
de sopar a un bar del poble, surten 
al carrer on es troben al senyor S.J. 
entrant al seu cotxe. Es dirigeixen 
a ell armats amb pals i comencen 
a colpejar-lo. El senyor S.J. per 
amagar-se es fica dins del cotxe, i 
els agressors segueixen colpejant el 
vehicle. Finalment els tres agressors 
marxen rapidament del lloc dels 
fets. La policia identifica els encapu-
txats, gràcies als testimonis del pro-
pietari del bar i un client d’aquest 
mateix bar.

El senyor S.J. es va dirigir al SAiD 
amb la denúncia presentada i 
l’informe mèdic. Des del servei 
s’assumeix el cas i es presenta com 
acusació particular al judici. Tam-
bé es contacta amb l’ajuntament 
del municipi per informar del cas i 
plantejar si poden oferir suport a la 
víctima

En el transcurs del judici de faltes, 
els fets no van ser considerats delic-
te, el Fiscal va retirar la seva denún-
cia i va demanar l’absolució dels 
acusats. El propietari del bar, cone-
gut dels agressors, va canviar la seva 
declaració i el segon testimoni no 

va comparèixer. El jutge va posar en 
dubte les declaracions de la víctima i 
va ressoldre que tot i que està provat 
que tres encaputxats van trencar el 
cotxe d’en Surakata i el van agredir, 
no està provada la participació dels 
acusats en qüestió. 

En el cas del Surakata, la sentència 
realitza una construcció errònia de 
les proves indiciàries i tot i haver 
nombrosos indicis de culpabilitat, 
dóna més pes als pocs elements que 
contradiuen l’acusació.

BARCELONA. Desembre. Una sen-
tència que exemplifica la impunitat 
de les agressions racistes. Condem-
nats dotze dies de localització per 
una agressió racista. L’audiència 
de Barcelona va condemnar a dues 
penes de 12 dies de localització 
permanent, per una falta de lesions 
i una altra de furt a dos homes per 
l’agressió racista a un venedor del 
top manta a Manresa. Els agres-
sors circulaven en cotxe quan van 
veure el venedor i, sense motiu van 
baixar del vehicle armats amb una 
navalla i una porra elèctrica respec-
tivament i van apallissar-lo. També 
li van robar una motxilla plena de 
Cds. El Tribunal, però, els absol del 
delicte de robatori amb violència en 
considerar que no van emprar des 
d’un principi força o intimidació 
per apoderar-se de les pertinences 
de la víctima. 
Tots dos acusats llueixen tatuatges 
amb símbols racistes com creus 
nazis. 
Público i El Periódico.

  Cas en profunditat
SOS Racisme-Catalunya 
Una sentència que exemplifica 
la impunitat de les agressions 
racistes. 
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La igualtat d’oportunitats en una societat diversa:
joves, dona i poble gitano

CAPITOL 8 
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En aquest capítol volem abordar una 
realitat que en algunes ocasions es 
presenta com a complexa, fet que 
no ens permet valorar l’enriquiment 
que suposa. Catalunya és una socie-
tat diversa, una diversitat que s’ha 
multiplicat els darrers anys com a 
conseqüència dels recents moviments 
migratoris, però que respon a la prò-
pia construcció de la societat catalana.

La diferència no es pot convertir en 
desigualtat, aquesta frase recull la 
història de lluita de moltes perso-
nes que en determinats moments 
han estat discriminades per dife-
rents motius: gènere, classe social, 
identitat sexual, ideologia política,… 
i també motius d’origen, color de 
pell, ètnia, cultura o religió. Un 
Estat de dret, un Estat democràtic 
no pot permetre que es donin situa-
cions discriminatòries, és la seva 
tasca vetllar per tal de que la diferèn-
cia no es  converteixi en desigualtat. 

El primer pas per poder parlar 
d’igualtat d’oportunitats és la 
igualtat de drets, i tot i l’obvietat 
d’aquesta, estem encara lluny de 
poder afirmar que a Catalunya, 
a l’Estat Espanyol o a Europa es 
garanteixin els drets de totes les 
persones que hi viuen. Ho consta-
tem fent una ullada a qualsevol dels 
capítols de l’informe que prece-
deixen aquest que ens ocupa: des 
de les dificultats per empadronar-se 
a un municipi, com a prèvia per 
accedir als drets fonamentals, fins a 
normatives que plantegen castigar 

La diferència no es pot 
convertir en desigualtat
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doblement una mateixa conducta se-
gons la situació administrativa de la 
persona que fa la infracció; passant 
pel model d’estrangeria i de gestió 
de la immigració que es planteja 
Europa i compleixen els seus estats 
membres que permet l’internament 
de persones que no han comés cap 
delicte; malauradament són molts 
els exemples.

Més enllà d’aquesta trava, que eviden-
cia una sistema desigual i discrimina-
dor, diferenciarem dues línies de treball 
per a garantir la igualtat d’oportunitats. 
La primera té relació amb el que co-
mentàvem just al paràgraf anterior, cal 
que els estats desenvolupin i executin 
polítiques socials que promoguin 
l’accés als drets fonamentals i als 
serveis bàsics. Una política real i eficaç 
per consolidar l’estat de benestar: 
amb l’ampliació de les prestacions per 
desocupació, la millora dels serveis de 
sanitat, educació i serveis socials, i una 
aposta clara per un increment de la 
inversió per la millora dels barris i mu-

nicipis catalans. Cal que les adminis-
tracions públiques posin els recursos 
necessaris per assegurar la mobilitat 
social i evitar la creació de guetos. En 
aquest sentit, l’aposta per una educació 
de qualitat i universal hi juga un paper 
clau.

La segona línia de treball està 
relacionada amb el convenciment 
per part dels poders públics de que 
és necessari dibuixar polítiques 
específiques contra el racisme i la 
xenofòbia. Una societat on es donen 
situacions de discriminació per 
motius racistes no podrà enriquir-se 
de la diversitat i no podrà garantir la 
igualtat de drets i oportunitats per a 
tots els seus ciutadans i ciutadanes 
més enllà de seu origen, color de 
pell la seva ètnia cultura o religió. 
És per això que es fa necessària 
aquesta aposta per la lluita contra el 
racisme, que va més enllà de pro-
grames de gestió de la diversitat o 
de promoció de la interculturalitat, 
iniciatives que també tenen la seva 
importància. 

El present capítol recull tres realitats 
diferents, però que totes tenen com 
a denominador comú la discrimina-
ció racista. 

A l’apartat de Joves. Diversitat en origen, 
cultura, color de pell o religió,  hem volgut 
relatar la realitat dels fills i filles de 
famílies d’origen immigrat o de famí-
lies amb fenotips, religions o cultures 
que no són la majoritària que sovint 
s’enfronten de discriminació. 

També hem volgut fer una pinze-
llada a una situació de la que pràc-
ticament no se’n parla, Dona i triple 
discriminació; fent referència a la 
discriminació com a dona, com a 
immigrant i com a treballadora.

I també parlem del Poble Gitano, un 
poble mil·lenari a casa nostra i que 
continua patint la discriminació i 
la segregació. En algunes ocasions 
s’ha parlat de racisme oblidat o d’un 
col·lectiu que havia passat a segon 
terme davant els reptes que plante-
java la immigració. No podem dir 
el mateix aquest any, en que partits 
polítics en uns països i governs en 
el cas d’altres, han fet protagonista 
al poble gitano dels seus discursos i 
pràctiques de govern racistes.

Així doncs, recollim un seguit de 
fets, iniciatives i també articles de 
reflexió que volen ser una aproxi-
mació a la realitat diversa del nostre 
país, que alhora ens alerten de la 
necessitat de treballar per la igualtat 
de drets i oportunitats. Cal sumar 
esforços en la construcció d’una Ca-
talunya igualitària i inclusiva, doncs 
ens hi juguem el futur de la nostra 
societat. 

El primer pas per 
poder parlar d’igualtat 
d’oportunitats és la 
igualtat de drets, i tot 
i l’obvietat d’aquesta, 
estem encara lluny 
de poder afirmar que 
a Catalunya, a l’Estat 
Espanyol o a Europa es 
garanteixin els drets de 
totes les persones que 
hi viuen

Una societat on es 
donen situacions de 
discriminació per 
motius racistes no 
podrà enriquir-se de 
la diversitat i no podrà 
garantir la igualtat de 
drets i oportunitats per a 
tots els seus ciutadans i 
ciutadanes més enllà de 
seu origen, color de pell 
la seva ètnia cultura o 
religió
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JOVES. DIVERSITAT EN  
ORIGEN, CULTURA,  
COLOR DE PELL O RELIGIÓ

 Articles per la reflexió
Catalunya, una societat multiètnica. 
Igualtat d’oportunitats.
Lluís Flaquer; Catedràtic de sociologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona, març de 2011.
 
BARCELONA. Març. Els fills i filles 
de famílies immigrades demanen 
igualtat a la societat i el treball. La 
importància de la segona generació 
de persones immigrades es va fer 
palesa amb casos com els de Salt 
i El Vendrell, que van demostrar 
la necessitat que aquest col·lectiu 
tingui unes expectatives de futur. 
El responsable d’Immigració del 
Govern, Oriol Amorós, va coincidir  
amb els experts en que aquest és el 
tema crucial pel futur de la cohesió, 
i va advocar per reforçar la inserció 
laboral i la formació, perquè l’atur 
castiga més en funció de l’origen i 
la edat.  “No estem com a París al 2005, 
no existeix tanta desafecció, però tampoc 
tenim tants serveis socials com França es 
pot permetre”, va comentar. El fracàs 
escolar entre els nouvinguts duplica 
la mitjana; per aquest motiu Edu-
cació es va proposar apostar per la 
discriminació positiva i per facilitar 
el retorn als estudis. 
El Periódico.

BARCELONA. Abril. Trobar feina, 
la prioritat dels i les joves d’origen 
immigrat. Per la majoria dels i les 
joves, trobar un lloc de feina és 
una prioritat. La visió, però, dels 
educadors i educadores socials que 
recolzen i acompanyen a aquests jo-
ves és diferent, i van remarcar també 
la necessitat de la formació. Davant 
la manca de treball aquests/es joves 

van realitzar diferents cursos de for-
mació esperant l’oportunitat d’una 
feina. La Conselleria d’Acció Social 
va considerar necessari treballar per  
superar “l’ara i aquí” que presideix 
la vida dels i les joves mitjançant 
suport econòmic, jurídic, educatiu, 
laboral i en habitatge.
El Periódico

CABRERA DE MAR. Abril. Rea-
lització d’un curs sobre Menors 
Migrants sense referents familiars. 
A principis d’abril es va dur a terme 
la cinquena edició del curs sobre 
Menors Migrants sense referents 
familiars: intervenció socioeducativa 
i interculturalitat. El dinamitzador 
del curs va ser Antonio Salvador Ji-
ménez Hernández del grup Ideo i va 
tenir com ponent convidat a Vicenç 
Galea i Montero, educador social, 
Col·lectiu DRARI i Juristes pels 
Drets dels Infants.
Grup d’investigació IDEO

BARCELONA. Maig. Reportatge 
“Entre el somni i el malson. Es va 
presentar el reportatge “Entre el 
somni i el malson” que es centra en 
un grup de nois estrangers, tutelats 
per la Generalitat de Catalunya, que 
al fer els 18 anys deixen de rebre el 
suport directe de l’administració. En 
el documental, es relataven situa-
cions de marginació i exclusió, tam-
bé casos de delinqüència; el somni, 
però, d’aconseguir els papers, un pis 
i una feina sempre està present. 
TV3

BARCELONA. Juny. Conferència in-
ternacional sobre la migració infan-
til. A mitjans de juny es va celebrar 
amb motiu del vintè aniversari dels 
Drets dels Infants una conferència 
internacional sobre la Migració dels 
Menors. En aquesta conferència, es 

va considerar que aquest és un feno-
men que  està creixent i que sovint 
es mostra com a quelcom invisible, 
i es va plantejar l’objectiu d’avaluar 
l’acció de les polítiques destinades 
a la protecció i el suport d’aquests 
infants. Va estar organitzada per The 
Global Movement for Children amb 
el suport del Govern Català.
Col·lectiu DRARI

BARCELONA. Octubre. El futur dels 
fills i filles de la immigració: la clau 
de la convivència. Un insult al fill de 
Najat El Hachmi, escriptora catala-
na, va reobrir el debat sobre els nous 
catalans. Davant insults com el “moro 
de merda” que va rebre el fill de 9 
anys de l’escriptora, les entitats i els 
analistes que treballen al costat de 
la nova immigració van considerar 
que la convivència en una Catalunya, 
amb un 16% de població d’origen 
estranger, depèn del futur que es 
brindi als fills i filles de les famí-
lies de procedència immigrada. Els 
experts consideren que els insults 
obertament racistes no són gene-
ralitzats, però sí que constaten la 
discriminació. Tot i que generalitzar 
és sempre sinònim de simplificar, el 
cert és que indicadors com l’informe 
anual de SOS Racisme-Catalunya, 
en el que es constata la presència de 
conflictes amb motivació racista;  o 
recents enquestes com la publicada 
per aquest diari el mes de març van 
posar i posen en evidència que la 
immigració és percebuda com un 
fenomen negatiu per la meitat de la 
població. 
El Periódico.

BARCELONA. Octubre. Experts 
exigeixen que la gestió de la im-
migració es regeixi per l’interès de 
l’infant, no per polítiques de segure-
tat. La primera Conferència Interna-
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cional sobre Moviments Migratoris 
Infantils, promoguda pel Moviment 
Mundial per la Infància, va reclamar 
mesures governamentals per pro-
tegir a tots els menors que emigrin; 
entre altres van exigir que la ges-
tió de la immigració en relació als 
menors es regeixi per l’interès de 
l’infant i no per polítiques de segu-
retat. A més, van remarcar la impor-
tància de la coordinació entre països 
per protegir als infants en tots els 
seus desplaçaments. Entre altres van 
participar Unicef, Acnur, Save the 
Children i representants dels go-
verns nacionals representants de la 
Unió Europea.
Lainformación.com,  
Generalitat de Catalunya

DONA I TRIPLE DISCRIMINACIÓ

  Articles per la reflexió
Les dones migrades i la segregació 
laboral. Una aproximació a les seves 
causes des d’una perspectiva de 
gènere
Sònia Parella Rubio; Departament 
Sociologia de la UAB. Investigadora del 
GEDIME, CER-Migracions, UAB 
Barcelona, Febrer del 2010

CATALUNYA. Març. Les ONG 
demanen més suport a les víctimes 
immigrades del masclisme. Les 
administracions i onegés que tre-
ballen amb víctimes de la violència 
masclista van afirmar que perceben 
un cert nivell de permissivitat social 
cap a aquestes agressions. També 
van posar de manifest la situació de 
vulneració agreujada que pateixen 
les dones d’origen estranger que en 
són víctimes, ja que en moltes oca-
sions no compten amb un entorn 
que els hi pugui donar suport.  Per 
això, els experts van exigir campan-

yes per animar les dones d’origen 
immigrat a denunciar la violència 
sexista.
El Periódico.

VILA-SECA. Maig. Dones invisi-
bles. L’ajuntament de Vila-seca i 
l’organisme Autònom de Desenvo-
lupament Local (OADL) de la Di-
putació de Tarragona van convidar 
diverses institucions locals i supra-
municipals, a banda d’empreses i 
especialistes en immigració, per tal 
de reflexionar sobre les polítiques 
de gestió de la doble discriminació 
que poden patir les dones d’origen 
immigrat.  Anna Algueró, regidora 
d’Acció Social de Tortosa, va ser 
una de les ponents, i va ressaltar 
que ”La meitat de les dones d’origen 
marroquí que viuen a Tortosa són invi-
sibles per a nosaltres: mai no surten de 
casa i mai no les hem vist”, comentava. 
“Poder arribar a aquest sector i ajudar-lo 
a participar realment de la vida del seu 
municipi és el gran repte per a les políti-
ques d’integració”.  
Avui

CATALUNYA . Agost. UGT denuncia 
que les dones d’origen immigrat 
de Catalunya pateixen un 10% més 
d’atur que les autòctones. Les dones 
immigrades que viuen a Catalunya 
pateixen un 10% més d’atur que les 
treballadores autòctones, tot i que 
la diferència en el nivell formatiu 
no és tan elevada. A més, també 
pateixen més precarietat laboral i 
major discriminació pel que fa a les 
condicions de treball, de contrac-
tació i salarials, aspectes agreujats 
per la crisi econòmica dels últims 
temps. Aquestes va ser les principals 
conclusions de l’informe “Dones im-
migrades i mercat de treball” de la UGT 
de Catalunya. Per això, l’associació 
d’Ajuda Mútua d’Immigrants a 

Catalunya (AMIC) va alertar que les 
dones immigrades, sobretot les ex-
tracomunitàries, pateixen una triple 
discriminació per gènere, ètnia i 
classe social. 
Avui.

CATALUNYA. Octubre. Les treba-
lladores d’origen immigrat cobren 
menys L’atur afecta un 10% més de 
dones d’origen immigrat que a les 
autòctones segons un informe de 
l’UGT i l’associació d’Ajuda Mútua 
d’immigrants. Les dades també 
mostraven que les treballadores es-
trangeres cobren un 50% menys que 
els homes autòctons. 
BTV Notícies

CATALUNYA. Novembre. Un 
informe d’Intermón Oxfam con-
firma que ser dona, immigrant 
i treballadora de la llar és sinò-
nim d’una triple discriminació. 
L’informe presentat revelava que 
ser dona, immigrant i treballadora 
de la llar és sinònim d’una triple 
discriminació, a la què s’enfronten 
una part de dones que decideixen 
venir a Espanya a la recerca de 
feina. “El fet de ser dones les condi-
ciona gairebé exclusivament al treball 
de la llar i de la cura de gent gran; 
la manca de previsió de les polítiques 
d’immigració contribueix a que la 
majoria estiguin en situació irregular 
i això les condiciona a l’hora d’exigir 
drets i condicions dignes de treball i 
salari”, va afirmar Mònica Corones, 
coordinadora global de “Abriendo 
Mundos”. “Aquestes polítiques dels 
països europeus han fomentat la preca-
rietat i invisibilitat de milers de dones 
que han cobert una necessitat fonamen-
tal de milers de famílies d’Espanya i 
altres països de destí” 
Observatori de les dones immigrades.
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POBLE GITANO

  Articles per la reflexió
Noves realitats, nous reptes i vells 
problemes pendents
Salvador Carrasco, professor de 
Sociologia de la UB i Carme Ga-
rriga, vocalia de Cultura Gitana de 
l’associació Amics del Museu Etnolò-
gic i membre de la Fundació ESICO
Barcelona, Desembre de 2010

BARCELONA. Març. La cara hu-
mana de l’èxode gitano. Eva Parey, 
de Barcelona i antiga alumne de 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC), és l’autora de 
l’exposició fotogràfica Hereus de l’aliè, 
que es va instal·lar a l’Espai foto-
gràfic Can Basté. La mostra estava 
composta per 31 retrats de dos 
famílies que resideixen a un cam-

pament gitano de Barcelona. Totes 
les imatges són en blanc i negre per 
simbolitzar millor la historia del 
passat que estableix un paral·lelisme 
entre els anys 50 –i els moviments 
migratoris d’aquells temps- i la 
situació actual.
El Periódico.

CATALUNYA. Abril. Pollastre a 
l’estil gitano a Girona. Es va publi-
ca un llibre a Girona, en el que 16 
famílies gitanes expliquen la seva 
historia a través de la cuina. Per 
celebrar-ho es va organitzar una 
diada a la Plaça Miquel de Santaló 
de Girona, on es podia degustar 
algunes d’aquestes receptes, tals 
com el pollastre a l’estil gità, gale-
tes fregides, gatxes, pa d’oli, etc. A 
més de les receptes, el llibre recull la 
historia del barri gironí de Font de la 

Pólvora i paral·lelament es publicà 
un DVD que reflectia la vida hi ha 
darrera de les receptes.
El País.

MONTACADA I REIXAC. Abril. 
Orgull gitano. El col·lectiu gitano 
va reivindicar la seva pertinença de 
poble amb cinc-cents anys d’història 
a Catalunya, dipositant espelmes i 
llençant pètals de rosa al riu Besòs, 
a l’alçada de Montcada i Reixac, en 
commemoració del Dia Internacio-
nal del Poble Gitano. La intenció del 
col·lectiu va ser donar-se a conèixer 
i  reivindicar la seva rica cultura amb 
mig mil·lenni d’història a Catalunya 
però que sovint silenciada. Van afir-
mar també que volien acabar amb el 
fet de que la paraula gitano s’associï 
molt sovint amb quelcom negatiu.
La Vanguardia.
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BADALONA. Maig. Els oblidats de 
Badalona. Quatre famílies van rela-
tar el seu dia a dia al barri badalo-
nenc de Sant Roc, on el PP va agitar 
els problemes de convivència amb 
la distribució d’un fulletó xenòfob. 
Ciutadans i ciutadanes de diversos 
orígens i condicions socials con-
viuen entre l’apropament i també la 
desconfiança. 
El Periódico.

REUS. Juny. Un gol als prejudi-
cis. Mossos d’Esquadra de Reus i 
membres de l’associació Gitana de 
Mas Pellicer es van enfrontar sobre 
el terreny de joc en un partit molt 
breu, per la pluja, però intens. Tot i 
que desprès de 25 minuts els or-
ganitzadors es van veure obligats a 
posposar el partit a causa de la pluja, 
agents i ciutadans van compartir el 

seu temps d’oci, en un exercici de 
convivència, sense prejudicis i de 
proximitat.
Diari de Tarragona.

CATALUNYA. Agost. La Federació 
d’associacions gitanes de Cata-
lunya (FAGIC) acusa França de fer 
deportacions que recorden l’època 
nazi. Des de l’entitat es van criticar 
durament les expulsions de gitanos 
romanesos que va dur a terme el 
govern francès i es va denunciar que 
es deportés un grup sencer quan és 
una sola persona la que ha pogut 
violar una llei. 
La FAGIC va enviar una carta a 
l’ambaixador de França a l’estat es-
panyol per expressar-li el “més absolut 
rebuig i preocupació” per les deporta-
cions de gitanos romanesos. Segons 
l’associació, la política de Sarkozy va 

contradir el Tractat de la Unió Euro-
pea, que demana respecte per a les 
minories. En l’escrit, la FAGIC de-
manà a l’ambaixador francès que fes 
tot allò que fos possible per aturar 
les deportacions. L’associació també 
es va dirigir al ministre d’Afers Exte-
riors i Cooperació espanyol, Miguel 
Ángel Moratinos, sol·licitant-li que 
“demani les explicacions necessàries al 
govern francès” i demanaven que el 
ministre es manifestés sobre el tema 
de les exportacions que està duent a 
terme França. 
Avui

BARCELONA. Octubre.  Solars buits 
al Poble Nou: El campament gitano 
resisteix. Tot i que el desallotjament 
semblava inevitable, el 6 d’octubre 
de 2010, el jutjat va suspendre’l fins 
a nou avís Judicial. La presència 
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d’una vintena de nens de totes les 
edats va influir en la decisió d’aturar 
l’expulsió, per segona vagada.
Avui.

CATALUNYA. Octubre. Un museu 
virtual per al poble gitano. Una 
pionera pàgina web permet sub-
mergir-se en la historia, la llengua, 
la diversitat, els trets identitaris i 
el nomadisme del poble romaní, la 
minoria ètnica més nombrosa de la 
Unió Europea. Aquesta web: http://
oliba.uoc.edu/gitanos va néixer amb 
l’objectiu de “donar a conèixer una visió 
panoràmica dels costums i cultura” del 
poble romaní.
El Mundo.

CATALUNYA. Novembre. “Vull 
que els gitanos pugin al tren del 
progrés”. Pere Garcia Giménez 
és l’únic gitano que formava part 
d’unes llistes electorals per entrar 
al Parlament de Catalunya, en les 
darreres eleccions autonòmiques. 
Aconseguir entrar al parlament, va 
afirmar,  seria “una fita històrica”. “No 
és que ara no ens sentim representats, 
però sí que moltes persones del col·lectiu se 
sentirien absolutament identificades amb 
la política”. Tanmateix, va expressar, 
considerava que el seu poble està 
ben tractat per aquells que avui go-
vernen, però va lamentar que “el PP 
intenti criminalitzar-lo només per obtenir 
rèdits electorals”.
LaMalla.cat

CATALUNYA. Novembre. La FAGIC 
i el CAC col·laboraran per combatre 
la difusió d’actituds xenòfobes.  La 
Federació d’Associacions Gitanes 
de Catalunya (FAGIC) i el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
van acordar col·laborar per comba-
tre i prevenir la difusió d’actituds 
xenòfobes, que sovint apareixen re-

flectides als mitjans de comunicació. 
La FAGIC es mostrà  especialment 
preocupada per les manifestacions 
racistes contra l’ètnia gitana que, 
segons el seu parer, es van realit-
zat en la campanya electoral de les 
eleccions autonòmiques de 2010.  El 
CAC, per la seva banda, va manifes-
tar a la Federació que continuaria 
treballant per vetllar pel compliment 
de la llei pel que fa al respecte de la 
diversitat i el pluralisme a Catalunya 
i els va animar a formular qualsevol 
queixa que puguin tenir amb relació 
a aquest aspecte.
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

TARRAGONA. Desembre. Evitar 
que els i les joves estiguin al carrer i 
trencar tòpics. L’associació de Joves 
Gitanos ‘Nebó Caló’ lluita contra 
l’absentisme escolar, per allunyar 
als joves de les drogues, fomentar 
els valors positius de la cultura 
gitana i millorar la integració com 
a pilars bàsics de l’entitat. L’entitat, 
es troba ubicada al barri tarragoní 
de Sant Josep Obrer. “Volem evitar 
que els joves es passin tot el dia al carrer 
i prevenir-los dels problemes abans que 
aquests arribin”, va explicar José 
Santiago, un dels responsables de la 
creació d’aquesta entitat sense ànim 
de lucre, que agrupa més de 40 joves 
del barri tarragoní.
Diari de Tarragona.

  Articles per la reflexió
La igualdad de oportunidades en 
una sociedad diversa
Lorenzo Cachón. Grupo de Estudios 
sobre Migraciones Internacionales. Uni-
versidad Complutense de Madrid
Madrid, desembre del 2010
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La lluita contra el racisme: una prioritat de tothom
CAPITOL 9 
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Aquest darrer capítol vol fer una 
pinzellada o ser un petit mapa de les 
diferents accions i iniciatives que 
s’han desenvolupat amb la finalitat 
de lluitar contra el racisme durant 
aquest any a Catalunya. A diferència 
del 2, que parlava de polítiques en 
matèria d’immigració de les insti-
tucions catalanes, però que també 
recollia bones pràctiques per part 
de les administracions públiques; 
en aquest capítol ens centrem en 
aquelles propostes que han sorgit de 
la societat civil, i que s’emmarquen 
d’una manera més directa en la llui-
ta antiracista.

El 2010 ha estat un any en que hem 
viscut un augment, consolidació i 
expansió del discurs racista i del ra-
cisme que no tenia precedents en la 
història de la nostra democràcia. Al 
llarg dels 8 capítols que precedeixen 
aquest hem denunciat situacions de 
racisme de diferents tipologies: el 
racisme institucional, materialitzat 
en lleis que aposten per crear un 
sistema apartat per a les persones 
immigrades i que persegueixen a les 
que no tenen papers. El racisme so-
cial que es reprodueix en discursos 
per part de partits polítics, mitjans 
de comunicació i agents d’opinió; 
i que es materialitza en conflictes 
entre veïns i veïnes que debiliten 
una convivència i una cohesió social 
difícil.

En aquest capítol, en canvi, volem 
parlar d’optimisme, però també 
volem exigir  responsabilitats.
El racisme no és un ens abstracte, 
és quelcom real i el pateixen moltes 
persones en primera pell: a l’escola, 
a la feina o al carrer. Però, és també 
un indicador de que l’estat de dret, 
no funciona. No funciona perquè 
permet que discriminin a persones 

per motiu del seu origen, color de 
pell, ètnia, cultura o religió. Aques-
ta discriminació parteix d’una idea 
de superioritat d’una persona o 
grup vers a una altre. No reconeix 
a l’altre com a un igual. És aquesta 
lògica la que dóna peu a la retallada 
de drets i llibertats, de la que tots i 
totes en som víctimes; perquè una 
societat amb racisme mai no serà 
una societat democràtica ni igua-
litària. I per tant com a ciutadans 
i ciutadanes tenim la responsabi-
litat de lluitar contra el racisme i 
d’exigir als nostres governs que 
també ho facin. 

Cal que rebutgem, denunciem i 
condemnem els discursos excloents, 
racistes i xenòfobs, Cal que apostem 
per la construcció d’una societat 
basada en la igualtat de drets i opor-
tunitats per a tothom, en el diàleg 
i en el consens, en la construcció 
d’uns valors comuns que afavoreixin 
la convivència i el bon veïnatge entre 
totes les persones. 

A continuació un seguit de 
d’iniciatives i accions que signifi-
quen un pas més en la lluita contra 
el racisme i per la igualtat de drets 
que s’han desenvolupat a Catalunya, 
i algunes bones pràctiques a l’Estat 
Espanyol i la resta del món. Com a 
exemple del compromís d’una part 
de la societat civil i del teixit associa-
tiu que no està disposat a quedar-se 
de braços creuats davant l’augment 
de racisme a la nostra societat; que 
reclamen i denuncien als governants 
polítics que no estan disposats a 
acceptar que es retallin els drets de 
les persones. Iniciatives amb les que 
s’aposta per la construcció d’una 
societat on hi càpiga tothom, una 
societat cohesionada, amb igualtat 
de drets i també d’oportunitats.

Una mostra més de que vivim mo-
ments de sumar, de trobar aquells 
punts en comú i no donar tanta im-
portància a allò que ens separar, per 
tal de poder fer front a l’augment 
de racisme i restriccions ens tots els 
àmbits.

Cal que rebutgem, 
denunciem i 
condemnem els 
discursos excloents, 
racistes i xenòfobs, 
Cal que apostem per 
la construcció d’una 
societat basada en 
la igualtat de drets 
i oportunitats per a 
tothom, en el diàleg 
i en el consens, en la 
construcció d’uns valors 
comuns que afavoreixin 
la convivència i el bon 
veïnatge entre totes les 
persones
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ANTIRACISME A CATALUNYA
CATALUNYA. Gener. Filmets per 
la convivència. Una acció de sen-
sibilització pel 2010. “Filmets Per 
la convivència” és una categoria 
al Festival Internacional de Fil-
mets de Badalona que es va crear 
l’any 2008 amb la participació de 
la Secretaria per a la Immigració. 
Aquesta nova secció va aplegar 
una sèrie de projectes cinemato-
gràfics que ofereixen diversitat de 
visions i perspectives de l’àmbit de 
les migracions en general i de la 
convivència en particular. També 
es van organitzar sessions a altres 
espais, perquè se’n beneficiessin 
altres municipis o entitats. A la se-
gona edició, quinze curtmetratges 
de diferents països van participar 
en aquesta categoria, que premia el 
públic assistent durant les sessions.
Secretaria per la Immigració

CATALUNYA. Gener. La federació 
de Ràdios Locals signa un conveni 
amb el Departament d’Acció Social 
pel coneixement de la immigració a 
Catalunya. El Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, a través de la 
Secretaria per a la Immigració, i 
la Federació de Ràdios Locals de 
Catalunya, van signar un conveni 
de col·laboració per promoure el 
coneixement i la comprensió sobre 
el fet migratori i la interculturalitat, 
especialment entre la societat au-
tòctona catalana. Així, les emissores 
federades van emetre l’espai “Vivim 
Junts”, un cicle d’una dotzena de 
capítols, d’uns cinc minuts de du-
rada, i dedicats cadascun d’ells a un 
dels principals col·lectius d’origen 
estranger presents a Catalunya.
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA. Febrer. Atur, menti-
des i xenofòbia. SOS Racisme, Co-

missions Obreres i la Confederació 
d’Associacions de Veïns de Catalun-
ya van denunciar a través d’un còmic 
l’augment del prejudicis racistes en 
plena crisi econòmica. La publica-
ció, a càrrec del dibuixant Alfonso 
López, narrava les peripècies d’un 
investigador privat que descrivia les 
dificultats per les que passen les per-
sones immigrades. Així mateix, el 
còmic recollia des d’un personatge 
que representa la Llei d’estrangeria, 
com les desaprovacions, tant als 
partits de dretes per treure profit 
electoral dels pensaments primitius, 
com a l’esquerra per tenir una acti-
tud ambigua i poc activa davant els 
conservadors.  
El Periódico.

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web:

  premeu aquí 

BARCELONA. Febrer. Mobilització 
per la igualtat de drets. Un centenar 
de persones van realitzar una vaga 
de fam de 50 hores per reivindicar la 
igualtat de drets, sense diferenciar 
en qüestions d’origen o situació 
administrativa. Aquesta mobilitza-
ció també va voler ser una resposta 
al debat que va obrir l’ajuntament 
de Vic sobre limitar l’accés al padró 
a persones immigrades en situació 
administrativa irregular. Els i les 
activistes van afirmar que la polè-
mica de Vic es va tancar en fals i per 
això temien que les administracions 
es plantegessin retallar els drets a 
l’educació i la sanitat als i les ciuta-
dans/es d’origen immigrat.
La Razón.

BARCELONA. Febrer. Un grup de 
joves graven un DVD i un rap per 
presentar el districte als nouvin-

guts. “Negro, ponle empeño / Blanco, 
ponle ganas / Si llegaste a Barcelona, 
no te quedes en tu casa / Diversidad es 
realidad / Convivir no cuesta nada”. 
Aquests són alguns dels versos del 
rap compost i interpretat per un 
grup de nois d’Horta-Guinardó per 
a la banda sonora d’HG Barri Book, 
original guia d’entitats i serveis del 
districte en format DVD, elaborada 
per joves del barri. Amb la cançó fan 
una crida a treballar per la cohesió 
social, deixant clar que la convivèn-
cia és responsabilitat de tothom. El 
projecte va començar amb el pro-
pòsit era fer una d’entitats juvenils, 
però es va decidir editar-la en format 
DVD, per arribar als i les joves d’una 
manera més efectiva.
El Periódico

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí 

BARCELONA. Febrer. El Poble Sec 
estrena la Taula de Convivència.  Un  
vintena d’entitats ciutadanes del barri 
del Poble Sec van constituir la Taula 
de Convivència del barri barceloní. 
Es tracta d’una iniciativa municipal, 
que compta amb el suport i la parti-
cipació del teixit associatiu; la seva 
finalitat és propiciar el coneixement 
mutu entre els diferents col·lectius 
del barri per tal d’enfortir la cohesió 
social i afavorir la convivència. 
La Vanguardia

CATALUNYA. Març. Entitats de Sa-
badell convoquen una manifestació 
contra la xenofòbia  Tretze entitats 
de la ciutat vallesana de Sabadell 
van convocar una manifestació per 
respondre a la concentració orga-
nitzada pel partit ultradretà MSR 
(Movimiento Social Republicano), el 
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mateix dia, davant de la Cambra de 
Comerç de la ciutat. Els convocants 
van afirmar que un dels objectius 
d’aquest partit és l’atac a la immi-
gració, encara que formalment es 
mostrin com a contraris als bancs i 
al capitalisme.
Avui, EuropaPress.

CATALUNYA. Març. La societat civil 
s’organitza per fer front a PxC. Un 
seguit de persones i associacions del 
territori van fer una crida per a con-
trarestar la presentació de la candida-
tura de Plataforma per Catalunya, el 
dia 13 de març. En el comunicat que 
van emetre, feien una crida a tota la 
societat per “mobilitzar-se i organitzar 
iniciatives i accions de protesta i bloqueig 
davant d’aquest acte, ja que és fonamental 
que el feixisme i l’extrema dreta no dis-
posi de cap espai des d’on escopir les seves 
mentides i el seu ideari excloent i genocida” 
i alertaven del paper nefast que podia 
jugar la formació xenòfoba si entrava 
al Parlament de Catalunya
Kaos en la red

BARCELONA. Abril. Valoració del 
paper dels mediadors i mediadores 
en època de crisi. La consellera de 
Salut, Marina Geli, va destacar la im-
portància de la tasca de cohesió que 
desenvolupen els i les mediadores 
interculturals en l’àmbit de la sanitat. 
En aquest marc, es va signar un pro-
jecte amb la Fundació La Caixa que té 
com a objectiu fer caure les barreres 
idiomàtiques i culturals que dificul-
ten l’accés de les persones d’origen 
estranger a la sanitat pública. 
El Periódico

BADALONA. Abril. CCOO, CONFAVC 
i SOS Racisme-Catalunya condem-
nem la irresponsabilitat política del 
Partit Popular de Badalona. Les tres 
organitzacions mitjançant un comuni-

cat conjunt van  mostrar el seu rebuig 
davant la darrera acció del PP de Bada-
lona. Van manifestar la seva preocu-
pació davant la complicada situació 
social que es viu en el país, i sobretot 
la manca de responsabilitat del PP, 
que un cop més utilitza la demagògia 
per treure rèdit lectoral de descontent 
social fomentant pors i prejudicis vers 
la població immigrada.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya, 
CONFAVC i CCOO
La CONFAVC, SOS Racisme-
Catalunya i CCOO condemnen la 
irresponsabilitat Política del Parit 
Popular de Badalona

CATALUNYA. Abril. El Govern porta 
a la Fiscalia la distribució del díptic 
del PP de Badalona. El Govern de 
Catalunya va decidir portar davant 
la Fiscalia dirigint-se al Servei de 
Delictes d’Odi i Discriminacions, la 
distribució del díptic del PP badalo-
ní, que vinculava immigració i inse-
guretat, així com les declaracions de 
Xavier Garcia Albiol al respecte. La 
consellera Carme Capdevila va as-
senyalar que “Catalunya es mereix man-
tenir la bona convivència i la bona cohesió 
social que hem estat capaços de forjar al 
llarg d’aquests anys”, i va demanar al 
PP que no utilitzés  la immigració 
amb finalitats electorals. 
Secretaria per a la Immigració.

BADALONA. Abril. Un centenar 
d’entitats de Badalona demanen 
als partits polítics més implicació 
per afavorir la cohesió. Des de la 
Plataforma cívica “Badalona som 
Tots”, formada per diferents entitats 
i agents que treballen per promoure 
la cohesió social a Badalona, es 
va presentar una petició al ple de 

l’ajuntament. La petició, que dema-
nava el compromís en el treball per 
afavorir la convivència a la ciutat, va 
ser finalment acceptada.
El Punt.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Abril. 
Diverses persones i entitats de 
Vilafranca del Penedès organitzen 
un cercavila per fer front a la visita 
de PxC. Diversos actors socials de 
Vilafranca, van sortir en cercavila el 
25 d’abril per mostrar el seu rebuig 
a Plataforma per Catalunya, i a les 
seves polítiques racistes i xenòfo-
bes. En el comunicat que van rea-
litzar, signat per mes d’una desena 
d’entitats, expressaven la seva 
voluntat de treballar per una societat 
intercultural i diversa, i alertaven 
dels perills que entranya Plataforma 
per Catalunya.
SOS Racisme-Catalunya

BARCELONA. Abril. Fundació Lluís 
Carulla premia un any més les millors 
iniciatives en l’àmbit de la integració. 
La Fundació Lluís Carulla va presentar 
la setena convocatòria dels premis 
Francesc Candel, que tenen com a ob-
jectiu reconèixer i difondre les bones 
pràctiques en l’àmbit de la integració 
dels i les ciutadans/es catalans/es 
d’origen immigrat. El guardó  con-
sisteixen en un total de cinc premis 
dotats de 3.000 euros cadascun.
Secretaria per a la Immigració.

CATALUNYA. Maig. Les colles 
castelleres fan tallers per promoure 
la participació entre les persones 
immigrades. Una trentena de colles 
castelleres van participar al progra-
ma per la promoció de la participa-
ció de nouvinguts al món casteller 
“Tots som una colla”, iniciativa de la 
Coordinadora de Colles Castelleres 
de Catalunya (CCCC), la Secretaria 
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per a la Immigració del Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania i el 
Centre de Promoció de la Cultural 
Popular i Tradicional Catalana del 
Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació.
El programa va consistir 
en l’organització de tallers 
d’introducció als castells, adreçats 
principalment a la població im-
migrada, i va estar dut a terme per 
colles castelleres d’una vintena de 
poblacions de Catalunya. 
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA. Maig. El Secretariat 
d’entitats de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta de Barcelona promou 
una Taula Intercultural per a refo-
rçar la cohesió social. El Secretariat 
d’entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta de Barcelona va crear una 
Taula Intercultural que agrupa enti-
tats de persones immigrades i altres 
de diversa tipologia amb l’objectiu 
de reforçar la cohesió social i la 
convivència al districte. Aqueta 
Taula, que va sorgir de les propostes 
d’actuació del document “La inter-
culturalitat en el teixit associatiu 
dels nostres barris”, està formada 
per 27 entitats, que es reuneixen 
amb una periodicitat mensual, i té 
com a objectius: debatre i crear un 
espai de participació real, fomentar 
el coneixement entre entitats, identi-
ficar i deconstruir prejudicis, pro-
moure el treball en xarxa i treballar 
amb línies i valors compartits. 
Secretaria per a la Immigració.

VIC. Maig. Concentració a la plaça de 
Vic TOTS SOM PERSONES, contra 
el racisme i la xenofòbia. Més de 
mig miler de persones de diferents 
punts de Catalunya es van concentrar 
a la Plaça Major de Vic sota el lema: 
TOTS SOM PERSONES, contra el 

racisme i la xenofòbia; per denun-
ciar les accions i posicionaments 
iniciats a la mateixa ciutat sobre 
l’empadronament de les persones en 
situació administrativa irregular. 
Cal dir que aquest posicionaments 
del consistori vigatà va desencadenar 
en una polèmica més àmplia que va 
alimentat el discurs racista amb el 
risc de fractura social que aquest su-
posa; i que diferents partits polítics el 
van utilitzar buscant el rèdit electoral, 
sense tenir en compte les conseqüèn-
cies negatives que això podia tenir 
per la convivència i la cohesió social.
SOS Racisme Catalunya.

VIC. Maig. SOS Racisme-Catalunya 
presenta una querella contra Josep 
Anglada per incitació a l’odi i a la 
discriminació. SOS Racisme-Cata-
lunya en exercici d’acusació popular 
va presentar una querella contra 
Josep Anglada i Juan Carlos Fuentes 
Linares, regidors per Plataforma per 
Catalunya. La querella es va presentar 
per la comissió d’un delicte relatiu 
a l’exercici dels drets fonamentals 
i llibertats públiques, tipificat en 
l’article 510 del Codi Penal “Provocació 
a la discriminació, a l’odi o a la violència 
contra grups o associacions, per motius 
racistes, antisemites o altres referents a la 
ideologia, religió o creences, situació fami-
liar, la pertinença dels seus membres a una 
ètnia, el seu origen, el seu sexe o orientació 
sexual, malaltia o minusvalia”. 
SOS Racisme-Catalunya

   Cas en profunditat
SOS Racisme-Catalunya
SOS Racisme-Catalunya presenta 
una querella contra Josep Anglada 
per incitació a l’odi i a la discrimi-
nació
Barcelona, maig del 2010
TORTOSA. Juny. Tortosa estrena la 
gira de curtmetratges “Filmets per la 

convivència” 2010. Tortosa va ser el 
primer punt de parada de la gira de 
curtmetratges “Filmets per la con-
vivència”, una iniciativa del Festival 
Internacional de Filmets de Badalona 
que recopila i premia els curtmetrat-
ges presentats a concurs que tinguin 
a veure d’alguna manera amb les 
migracions i la convivència intercul-
tural. L’objectiu és apropar aquestes 
propostes a la població en general, 
enteses com una invitació a abordar 
les migracions i la convivència entre 
cultures des d’una perspectiva cons-
tructiva i que inciti a la reflexió. 
Secretaria per a la Immigració.

SALT. Juliol. Castellers intercultu-
rals. La colla dels Marrecs de Salt es 
va convertir en la gran protagonista 
durant la celebració de la diada de la 
festa major d’aquest poble gironí. A 
més de carregar castells, van es-
criure una pàgina més en la història 
castellera, en fusionar dues cultures, 
la catalana i la senegalesa. Durant 
l’actuació, en la qual van participar 
també els Xicots de Vilafranca, els 
grallers dels Marrecs i els instru-
ments de percussió de l’associació 
senegalesa Oudiodial de Salt-Girona 
van sonar alhora i van crear una 
nova versió del toc de castells . 
El Punt.

BARCELONA. Setembre. S’inaugura 
el cicle de Cinefòrum Antiracista, 
cinema per pensar, cinema per 
compartir. SOS Racisme va estrenar 
el cicle de Cinefòrum antiracista, un 
espai per reflexionar i debatre amb 
la finalitat d’enfortir la lluita contra 
el racisme. Un cicle que preveu una 
sessió mensual durant tot el curs i 
que es mourà per diferents espais de 
la ciutat per tal de promoure la parti-
cipació de més persones. 
SOS Racisme-Catalunya
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IGUALADA. Setembre. Igualada 
acull “Nous catalans, Nous cine-
mes”, que promou el cinema de 
participació social. Es va presen-
tar a Igualada el programa “Nous 
catalans, nous cinemes”, elaborat 
pel Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació i el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, 
amb la col·laboració de la Fede-
ració Catalana de Cineclubs. Les 
pel·lícules, entre les que destaquen 
La teta asustada, Les coeurs brûlés i 
Cómo celebré el fin del mundo, s’han 
visionat en la seva versió origi-
nal subtitulades en català. A més 
d’Igualada, el programa ha arribat 
a altres municipis.
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA. Setmebre-Octubre. 
Laboratori Antiracista 2010. El 
Centre Cultural La Farinera del 
Clot va ser l’escenari principal del 
Laboratori Antiracista, organitzat 
per SOS Racisme-Catalunya amb la 
col·laboració dels Diables del Clot, 
Gegants del Clot, la coordinadora 
La Jove10 del districte de Sant Mar-
tí, l’associació de lleure Xino-Xano, 
l’esplai Kasperle, l’agrupament 
escolta Rakxa, la Pinya i l’AJIC i el 
Punt d’Informació Juvenil de Sant 
Martí.  
Van ser tres dies de reflexió, acció i 
denúncia, un lloc on joves diversos 
van poder parlar sobre el racisme i 
l’antiracisme de forma clara i sense 
pors. El lema d’enguany, “Ho veus, 
ho sents i calles?”, estava lligat amb el 
treball audiovisual que es va mostrar 
a l’assemblea final del Laboratori, 
un recull d’entrevistes que mostrava 
situacions de discriminacions racis-
tes en la vida quotidiana.
Una vuitantena de joves van passar 
pels tallers tancats programats, però 

en total més d’un miler de perso-
nes van poder gaudir del global 
d’activitats, incloent-hi sobretot la 
participació al Concert Antiracista (1 
d’octubre), que va portar al cantant 
de la Troba Kung-Fú, Joan Garriga, 
el rumber Marc de 9Son, Ray Ca-
llao i Raworld, i el Concert de Rap 
Antiracista que va ser seguit per un 
públic molt divers.
SOS Racisme-Catalunya

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí 

BARCELONA. Octubre. Presentació 
“Unitat contra el feixisme i el racis-
me: aturem Plataforma x Catalunya. 
Divendres 15 d’octubre es va pre-
sentar a l’espai jove La Fontana, a 
Barcelona, Unitat Contra el Feixisme 
i el Racisme. Una plataforma que 
agrupa a entitats, associacions, mo-
viments socials i persones a nivell 
individual i del món de la cultura; 
que neix amb l’objecti de conscien-
ciar sobre l’augment de feixisme i 
racisme i alertar del perill la nostra 
societat. Una iniciativa en la que hi 
treballen des de fa mesos, abans de 
l’estiu començaven a organitzar-se.
L’objectiu de les persones que impul-
sem aquesta campanya és fer créixer, 
per tot Catalunya, un moviment arrelat 
als nostres pobles i barris, capaç de 
difondre les idees i les mobilitzacions 
que facin falta per fer front a l’amenaça 
de l’extrema dreta, durant i després 
de la cursa electoral. Tenint clar que 
Plataforma x Catalunya és un objectiu 
clar contra el que dirigir la nostra acció 
per tal d’evitar que aprofiti les properes 
eleccions autonòmiques per estendre el 
seu discurs de l’odi.
 Aquesta va ser una primera pre-
sentació de la plataforma, que té 

previst desenvolupar més activitats, 
i que entre les seves prioritats estar 
consolidar grups locals, als diferents 
pobles, municipis i barris de Cata-
lunya per fer arribar a tota la pobla-
ció el perill del racisme i del feixis-
me. Plantegen, també, un seguit 
d’activitats de cara a les eleccions 
autonòmiques del mes de novem-
bre, així com també les municipals 
del mes de maig.
SOS Racisme-Catalunya

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí 

AVIÀ. Octubre. Dones immigrades 
exposen a Avià experiències i vivències 
sobre la seva participació en la comu-
nitat. A Avià, es va celebrar celebrar una 
taula rodona en la que sis dones de di-
ferents orígens van parlar del fet migra-
tori des de la pròpia experiència i van 
exposar les seves vivències personals. 
També van parlar de com van veuen la 
població d’acollida en el moment de 
la seva arribada: una llengua que no 
coneixen i uns costums i una cultura 
diferents a la seva. L’objectiu de la 
trobada de dones és afavorir la interre-
lació entre les dones, sigui quin sigui el 
seu origen, i promoure la participació 
de les noves berguedanes creant nexes 
amb les dones de la comarca.  
dbergueda.cat

CATALUNYA. Octubre. El Col·legi de 
Periodistes i el departament d’Acció 
Social  signen el Diverscat. El Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya 
van signar un conveni per  l’elaboració 
de l’agenda de la diversitat de Cata-
lunya, Diverscat. Aquesta agenda, 
que amplia al conjunt de Catalunya 
l’Agenda Multicultural dels Municipis 
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de Barcelona de 2006, té suport digital 
i és accessible a través del lloc web 
del Col·legi de Periodistes. Diverscat 
recull els contactes de professionals, 
entitats, onegés, grups de recerca, pe-
riodistes i mitjans de comunicació que 
treballen en l’àmbit de la diversitat i 
del poble gitano a Catalunya. 
Secretaria per a la Immigració.

RUBI. Octubre. Activistes acon-
segueixen boicotejar un acte de 
Plataforma per Catalunya a Rubí. 
El dia 15 d’octubre Josep Anglada 
va voler fer un acte de precampan-
ya a la localitat vallesana de Rubí. 
Paral·lelament, diverses entitats i 
persones de la ciutat es van trobar 
per a contrarestar l’acte. Finalment, 
aquestes persones van impedir 

que Josep Anglada fes la visita a la 
localitat, tal i com tenia planejat, i va 
haver de marxar sense poder parlar.
SOS Racisme-Catalunya

CATALUNYA. Octubre. Religions 
contra l’extremisme. A la jornada in-
augural de la 25a edició de la Trobada 
Internacional per la Pau, en la que van 
intervenir  José Montilla o el fundador 
de la comunitat, Andrea Riccardi, es 
va alertar de la necessitat de frenar els 
recents casos de racisme que assolen 
Europa, alimentats per la crisi econò-
mica. Montilla va assegurar que “la 
por i el rebuig a la diferència són la primera 
expressió i la base dels totalitarismes” i va 
cridar a evitar que els extremismes 
s’imposin en els difícils temps actuals. 
“Les religions han de ser font de pau”, que 

vol dir “superar els ressentiments i aixecar 
ponts on hi havia murs”, va concloure.
Público.

BARCELONA. Octubre. Es crea la 
Xarxa BCN antirumors. Aquesta 
xarxa, impulsada pel Pla Barcelo-
na Interculturalitat, sorgeix per a 
donar resposta a un dels eixos del 
Pla. L’objectiu de la xarxa, és de-
tectar quins són els rumors sobre 
la immigració que afecten més a 
la convivència a casa nostra, per a 
poder fer-hi front, tot desenvolupant 
“diferents vies d’acció per tal de treballar 
en la desarticulació dels rumors utilit-
zant sempre una eina clau: la informació 
rigorosa i objectiva”. Com a estratègies 
d’acció, el pla planteja tres vies per 
arribar al màxim nombre de gent: 
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Cursos gratuïts, Manual per comba-
tre els rumors i un còmic antirumors 
de difusió gratuïta. 
Hi participen de manera activa dife-
rents entitats de la ciutat referents 
en temes de gestió de la diversitat i i 
d’igualtat de drets i oportunitats,
Ajuntament de Barcelona - Xarxa BCN 
Antirumors

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí 

BARCELONA. Octubre. SOS Racis-
me-Catalunya i El Tinter contra-
argumenten els discursos racistes 
en campanya electoral mitjançant 
vídeos de denúncia. SOS Racisme i 
l’empresa de comunicació El Tin-
ter van presentar l’acció “Mistos 
Electorals 2010” que consisteix en el 
seguiment dels discursos dels candi-
dats i candidates  a les eleccions au-
tonòmiques, la denúncia d’aquelles 
declaracions i actes que poden posar 
en perill la convivència i la contra-
argumentació d’aquests discursos 
des d’un punt de vista antiracista. 
L’objectiu és fer arribar la denúncia a 
la classe política catalana, i sobretot 
sensibilitzar a la població del perill 
d’aquestes accions, donant argu-
ments per contrarestar el discurs 
racista i xenòfob.
La campanya que es va presentar es 
materialitza en càpsules audiovi-
suals, que es crearan setmanalment 
des d’ara fins el dia de les eleccions 
autonòmiques. En total 6 càpsules 
que comptaran amb la col·laboració 
de l’escriptor Matthew Tree o 
l’actriu Laura Guiteras que faran de 
presentadors, entre altres.
SOS Racisme-Catalunya
Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí 
 
CATALUNYA. Novembre. Una se-
tantena d’entitats, de la mà de SOS 
Racisme, demanen al Parlament 
que actuï contra els discursos racis-
tes. Una setantena d’entitats, se-
guint la iniciativa de SOS Racisme-
Catalunya, van alertar a les forces 
polítiques del que consideren un 
augment preocupant dels discursos 
racistes i d’extrema dreta per acon-
seguir més vots en les eleccions al 
Parlament. 
12 representants d’aquestes entitats 
van entregar un manifest al Parla-
ment de Catalunya, en què demanen 
responsabilitat als partits per no 
perjudicar la convivència poc abans 
de l’inici de la campanya electoral. 
El manifest reclama una actitud 
contundent per part de la Institució, 
contra els discursos que promouen 
la discriminació de certs col·lectius; 
així com l’ús decidit, si és necessari, 
del Codi Penal per condemnar la 
incitació a l’odi.

Entre les entitats que es van sumar 
a la iniciativa de SOS Racisme hi 
havia Òmnium Cultural, la Confe-
deració d’Associacions de Veïns i 
Veïnes, la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya, la Federa-
ció d’ONGs de Drets Humans, 
Amical de Mathausen, Consell de 
Joventut de Catalunya, la Federació 
d’Associacions de Pares d’Alumnes 
de Catalunya, Fedelatina, IBN Batu-
ta i els sindicats CCOO i UGT. 
3cat24.cat, VilaWeb, El Periódico

  Posicionament Públic
Manifest SOS Racisme-Catalunya 
Manifest contra l’augment del 
racisme i la xenofòbia  en la política  
catalana
Barcelona, 9 de novembre de 2010

CATALUNYA. Novembre. SOS Ra-
cisme, satisfeta per l’admissió de la 
seva querella contra Garcia Albiol. 
La representant de SOS Racisme-Ca-
talunya, Alba Cuevas, va expressar la 
seva satisfacció perquè el jutjat hagi 
admès a tràmit la querella presen-
tada per aquesta entitat contra el 
líder del PP a Badalona (Barcelonès), 
Xavier Garcia Albiol, i ha assegurat 
que es una mostra de que “l’Estat de 
dret funciona”. El jutjat d’instrucció 
número 2 de Badalona va resoldre 
aquest dilluns admetre a tràmit la 
querella que va presentar l’entitat 
antiracista i la Federació d’Associ-
acions Gitanes de Catalunya i obrir 
diligències per un delicte d’incitació 
a l’odi i la discriminació pel repar-
timent de fullets que vinculen la 
immigració amb la delinqüència.
Lamalla.cat

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya 
Nota de premsa. Davant la declara-
ció de Garcia Albiol davant el fiscal
20 d’octubre del 2010

CATALUNYA. Novembre. El PP 
incendia la campanya i es refugia en 
un error tècnic. Tots els portaveus del 
Partit Popular a Madrid i a Barcelona 
es van desmarcar del videojoc Alícia 
Croft, que, a través d’un avatar de la 
candidata a Catalunya del partit, per-
metia liquidar a immigrants il·legals 
i a independentistes. Es va responsa-
bilitzar de l’error  a l’empresa. Tots 
els partits van acusar al PP de jugar 
amb foc, mentre que SOS Racisme va 
anunciar, en un comunicat, que ho 
denunciaria a la fiscalia. 
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya 
Bomba incendiària de les joventuts 
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del Partit Popular de Catalunya per 
escalfar encara més la campanya 
electoral 
Barcelona, 17 de novembre del 2010

BARCELONA. Novembre. Mil perso-
nes denuncien l’augment del racisme 
en la campanya. Un miler de persones 
convocades per Unitat contra el Feixis-
me i el Racisme, una plataforma sor-
gida per denunciar la presència de la 
PxC de Josep Anglada, es van manifes-
tar al centre de Barcelona. La marxa, 
que coincidia amb el 35è aniversari de 
la mort de Franco, volia denunciar les 
opcions com Plataforma per Catalun-
ya o el Moviment Social Republicà que 
es presenten a les eleccions del 28-N 
amb propostes considerades xenòfo-
bes o racistes. També es van cridar 
consignes contra el Partit Popular dies 
després que aparegués a la xarxa un 
videojoc en la qual la seva líder, Alícia 
Sánchez-Camacho disparava a immi-
grants i independentistes.
Nació Digital

BARCELONA. Novembre. Vivim, 
treballem… perquè no votem? Pel dret 
al vot de les persones d’origen immi-
grat. SOS Racisme-Catalunya, el Con-
sell de Joventut de Barcelona i Boca 
Ràdio- Associació Juvenil d’Amics i 
Amigues de la Ràdio d’Horta-Gui-
nardó, van elaborar un manifest i un 
vídeo amb la finalitat de reivindicar 
el dret al vot de les persones d’origen 
immigrat, en el marc de les eleccions 
autonòmiques catalanes. 
Una de les denúncies que fan es 
que el no reconeixement d’aquestes 
persones com a ciutadans i ciutada-
nes permet que siguin peces d’un 
joc electoral que les culpabilitza de 
molts dels problemes socials que 
tenim, sense donar-los l’oportunitat 
d’expressar-se políticament.
SOS Racisme-Catalunya

  Posicionament Públic
Comunicat SOS Racisme-Catalunya, 
Consell de Joventut de Barcelona 
i Boca Ràdio- Associació Juvenil 
d’Amics i Amigues de la Ràdio 
d’Horta-Guinardó
Vivim, treballem… perquè no vo-
tem? Pel dret al vot de les persones 
d’origen immigrat. 
Barcelona, novembre del 2010

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí 

GIRONA. Novembre. Educació anti-
racista en un simposi sobre llengua, 
educació i immigració. Prop de 150 
professionals de l’educació d’arreu 
dels Països Catalans van assistir a 
un simposi sobre llengua, educació i 
immigració, que es va fer a l’auditori 
de La Mercè a Girona, organitzat per 
la Universitat de Girona i l’Institut 
de Ciències de l’Educació. Aquest 
és el setè any que es celebrava i va 
comptar amb la participació de 
ponents de gran prestigi. Els temes 
que est van treballar, giraven al vol-
tant de la convivència intercultural i 
l’educació antiracista.  
Avui.

BARCELONA. Novembre. Es pre-
senta la guia sobre el tractament de 
la diversitat cultural en els mitjans 
de comunicació. La Guia sobre el 
tractament de la diversitat cultural 
en els mitjans de comunicació es va 
presentar com una eina de treball 
oberta a noves aportacions, “és una 
actualització del primer manual d’estil 
que es va aprovar en el Congrés de Perio-
distes Catalans l’any 1996, però que s’ha 
modificat perquè el panorama de la di-
versitat social i cultural del nostre país no 
ha fet més que canviar” va manifestar 

Neus Bonet, vicedegana del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. 
El document persegueix l’objectiu 
d’apropar la població autòctona a 
tots els aspectes de la diversitat i 
acostar els mitjans a tota la ciuta-
dania. Així com consolidar el paper 
dels professionals de la comunicació 
a l’hora d’informar del nou context 
social a través del periodisme de 
qualitat i entenent la diversitat cultu-
ral com una font de riquesa social.  
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA Novembre. La cons-
trucció de la ciutadania, un camí 
per aconseguir la igualtat de drets i 
oportunitats. Sota aquest títol es va 
celebrar la tercera edició del Semi-
nari de Drets Humans que organitza 
SOS Racisme-Catalunya. En aquesta 
ocasió va interpel·lar a investigadors 
i professionals sobre el concepte 
de ciutadania. El seminari pretenia 
conèixer quines restriccions afecten 
les persones que, pel seu origen, no 
poden gaudir d’una plena ciutada-
nia, fet que impacta al seu dia a dia, 
ja sigui al barri o en relació amb les 
administracions locals i catalanes 
SOS Racisme-Catalunya

BARCELONA. Novembre. Lliurats 
els VII Premis Francesc Candel 
destinats a afavorir la integració 
de les persones immigrades. La 
Fundació Lluís Carulla va lliurar els 
VII Premis Francesc Candel des-
tinats a reconèixer i difondre les 
bones pràctiques en l’àmbit de la 
integració dels ciutadans catalans 
d’origen immigrat. Els premiats 
2010 van ser: el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental (Terrassa), per 
la mostra “Viatge a Tatinutropo. 
Exposició itinerant sobre prejudicis 
i rumors”; l’Institut La Garrotxa 
d’Olot, per l’experiència “Ull, canvi 
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i acció”; la Xarxa 9 Barris Acull, de 
Barcelona, pel projecte “9 Barris 
Acull-La Prosperitat Cultura en 
Acció 2”; la Biblioteca Massagran 
de Salt, per totes les iniciatives que 
realitza; i el reportatge “Sota el 
vel” del programa “Entre línies” de 
TV3. Els guardons consten de cinc 
mencions dotades amb 3.000 euros 
cadascuna. 
Secretaria per a la Immigració.

BARCELONA. Desembre. Ràdio 
antiracista, un projecte de cons-
cienciació antiracista en el mitjà 
radiofònic amb joves. Durant els 
mesos de setembre, octubre, no-
vembre i desembre, BOCA ràdio. 
associació juvenil que gestiona 
una emissora de ràdio, i SOS 
Racisme-Catalunya van desenvolu-
par el projecte Ràdio Antiracista, 
amb un grup de joves. El projecte, 
que va acabar amb un programa 
radiofònic en directe i amb públic 
realitzat al 100% pels i les joves 
participants, tenia com a objectius 
“la transmissió de valors democràtics, 
de respecte a la diferència i antiracistes, 
mitjançant el mitjà radiofònic; perme-
tent així, que els joves que participen 
en el projecte siguin “conscienciadors” i 
“conscienciats” alhora”.
BOCA Ràdio, SOS Racisme-Catalunya

Per ampliar la informació es pot 
consultar el següent web

  premeu aquí 

BARCELONA. Desembre. Marxa 
contra les presons a Barcelona. 
El 31 de desembre es va celebrar 
la 14ª marxa contra les presons a 
Barcelona, acudint a la presó de 
dones de Wad Ras, al CIE (Cen-
tre d’Internament per a persones 
Estrangeres) de la Zona Franca i a la 

Model. El dossier que es va presen-
tar, afirma que als CIES les persones 
són privades de la llibertat, fins a 60 
dies, per no tenir els papers regu-
laritzats, a l’espera d’una probable 
expulsió. Així mateix, també es  
denuncien les condicions dels ma-
teixos centres i la poca permissivitat 
per comunicar-se amb els familiars, 
que tenen els retinguts.
Lahaine.org

BARCELONA. Desembre. El 
Govern estudiarà el programa 
del partit racista Plataforma per 
Catalunya. Els serveis jurídics del 
Govern van analitzar el programa 
presentat per Plataforma per Cata-
lunya per veure si hi havia indicis 
d’algun delicte, per tal d’informar 
a la Fiscalia. La Generalitat va uti-
litzar el mateix procediment amb 
els pamflets distribuïts a Badalona 
per Xavier Garcia Albiol (PP). Se-
gons Oriol Amorós, Secretari per 
la Immigració de la Generalitat, 
els punts del programa  del partit 
d’Anglada són mentida i els refe-
rents al control de la immigració 
fomenten el rebuig cap als veïns i 
veïnes estrangeres.
Público

BARCELONA. Desembre. El Govern 
central valora positivament que es 
traslladi a la Fiscalia el programa de 
Josep Anglada. La secretaria d’Estat 
d’Immigració i Emigració, Anna 
Terrón, va celebrar que la Conse-
lleria d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat portés a la Fisca-
lia el programa de Plataforma per 
Catalunya per tal de determinar si 
existien delictes d’incitació a l’odi i 
al racisme. 
Davant l’eleva’t nombre de vots que 
va obtenir el partit, deixant a Angla-
da a pocs vots d’entrar al Parlament 

de Catalunya, Terrón va lamentar 
que la situació de crisi econòmica 
pogués facilitar que PxC s’aprofités 
per fer propostes i solucions falses i 
fàcils per resoldre problemes difícils 
i complexos.
Europa Press

GIRONA. Desembre. Presentació 
de la Taula de Suport a la Immigra-
ció. Una trentena d’entitats de les 
comarques gironines es van agrupar 
i van formar la Taula de Suport a la 
Immigració. Per tal de potenciar el 
suport, s’ha creat també una comis-
sió jurídica dins la taula i, en motiu 
del Dia Internacional del Migrant, 
la taula va donar a conèixer la tasca 
que es porta a terme per defensar els 
drets socials i polítics de les perso-
nes immigrades. 
Avui

REUS. Novembre. Neix un grup 
d’Unitat Contra el Feixisme i el Ra-
cisme a Reus. La Plataforma Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme, que 
agrupa a associacions i persones 
de diferents indrets de Catalunya té 
com a objectiu alertar de l’augment 
del feixisme i el racisme al nostre 
país. Una de les prioritats és tenir 
presència a diferents municipis del 
territori, i un exemple el tenim a 
Reus on van presentar el grup en un 
acte al Centre de Lectura de la capi-
tal del Baix Camp. 
EL PUNT

BONES PRÀCTIQUES
ARREU DEL MÓN –
FORA DE CATALUNYA
BRASIL. Declaració contra el racisme, 
la discriminació i la xenofòbia.  Els 
caps d’estat i de govern de Mercosur i 
dels països associats van aprovar una 
declaració en la que van reafirmar la 
seva condemna a qualsevol acte de 
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racisme, discriminació i xenofòbia. El 
document sobre migracions, aprovat 
a la XL Cimera de Mercosur, realitzada 
al Brasil, va destacar la necessitat de 
garantir el respecte i la promoció dels 
drets humans dels migrants i de les 
seves famílies, independentment del 
seu origen, condició, ètnia, gènere o 
edat. A més, van destacar la necessi-
tat d’avançar cap a un espai regional 
de lliure circulació de les persones i 
segur.
Pàgina 12

ESTAT ESPANYOL. Febrer. El Go-
vern de l’Estat fa un decret contra la 
violència i la xenofòbia en l’esport.  
El consell de ministres va aprovar 
un decret “per prevenir la violència, el 
racisme i la xenofòbia en l’esport”, en 
paraules de la vicepresidenta Maria 
Teresa Fernández de la Vega. La nova 
normativa obliga els clubs a portar 
un registre de seguidors conflictius i 
crea la distinció Joc net per a l’afició 
que fomenti la tolerància el respecte 
i la convivència. També preveu que 

les entitats esportives tinguin accés 
a ajuts públics per adaptar les seves 
instal·lacions a mesures de seguretat.
La Vanguardia
ESTAT ESPANYOL. Maig. Amnistia 
Internacional acusa l’Estat Espa-
nyol de no preocupar-se pel racis-
me. Amnistia Internacional (AI) 
va suspendre l’actuació de l’estat 
espanyol respecte al que defineix 
com a “desaparicions forçades” durant 
la Guerra Civil, el racisme i la tor-
tura. Amnistia lamentà que l’estat 
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espanyol és un dels quatre membres 
de la UE que no tenen un organisme 
que registri les dades estadístiques 
sobre les denúncies presentades 
per racisme. “El racisme és invisible 
oficialment”, va declarar el director 
de l’organització a l’estat, Esteban 
Beltrán. 
El País

JAÉN. Maig. “Sinando Kalí” treballa 
per la integració social, laboral i 
educativa del poble gitano. La tasca 

per la integració, en especial de les 
dones gitanes, és un dels principals 
objectius de l’associació Sinando 
Kalí. Els dos fronts primordials de 
treball són l’educació i la cultura. La 
seva presidenta destaca un projecte 
pioner a Andalusia, “estem formant 
nois i noies d’entre 18 i 20 anys que ja 
havien abandonat el sistema educatiu”, 
comenta. L’objectiu és que supe-
rin les proves de Graduat Escolar, 
un projecte que compta amb la 
col·laboració de la Junta d’Andalusia 
i del col·legi Alcalà Venceslada, que 
cedeix les aules.
Jaén.

SEVILLA. Juny. Una associació acon-
segueix reduir un 30% l’absentisme 
escolar entre els alumnes d’ètnia 
gitana. L’associació de Dones Gita-
nes d’Andalusia, Amuradi, va xifrar 
en 398 els nens absentistes d’ètnia 
gitana a Sevilla. D’aquests, el 85% 
han tingut un seguiment especial 
de la entitat, que ha aconseguit 
que el 30% d’ells tornin  a l’escola. 
Segons va indicar Amuradi, casi 300 
nens i nenes han participat a les 532 
accions educatives entre tallers i xe-
rrades que l’associació ha organitzat 
en un total de 217 centres educatius: 
informàtica, manualitats, imatges 
personals o classes d’ajuda. 
Diario de Sevilla.

EUROPA. Octubre. Els Defensors 
del Poble Europeu, preocupats 
per l’augment de la xenofòbia i la 
pèrdua de valors democràtics. Els 
Defensors del Poble Europeu van 
considerar  vital combatre la segre-
gació en un moment especialment 
preocupant a tot Europa, amb un 
augment de la xenofòbia i la pèrdua 
de valors democràtics. Els ombusd-
men o Defensors del Poble Europeus, 
van exigir fer pedagogia del respecte 

als drets humans. “Europa pateix un 
debilitament de la cultura de valors de-
mocràtics i una relaxació que està donant 
lloc a vulneracions dels drets humans”, va 
declarar Rafel Ribó, Síndic de Greu-
ges de Catalunya. La decisió d’Itàlia 
de convertir en delinqüents els sense 
papers, el tancament de fronteres 
de la Gran Bretanya o l’expulsió de 
gitanos romanesos a França són 
exemples clars d’aquesta insòlita 
situació. “En molts països les expressions 
polítiques d’aquestes postures intransi-
gents s’han vist reforçades a les eleccions”, 
va afegir el representant suec. 
El País.      
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El sociòleg Zygmunt Bauhman 
assenyalava que el desenvolupament 
de la modernitat genera de forma 
inevitable tones i tones de residus, 
no només materials sinó també 
humans. Aquests residus humans 
són les persones pobres, les perso-
nes sense feina, les immigrades... 
En definitiva: aquelles persones que 
no compleixen cap funció econòmi-
ca pel sistema. Ara aquests residus 
esdevenen un problema perquè ja no 
hi ha on reciclar-los –alguns països 
que abans reciclaven s’han convertit 
en generadors de contaminació i 
emigració- i les clavegueres estan 
embussades. La greu crisi econòmi-
ca que està sacsejant bona part dels 
països coneguts com desenvolupats, 
ha agreujat la necessitat de buidar 
aquestes clavegueres.

Fidels a aquesta visió, tan crua però 
tan real, la Unió Europea reafirma i 
reforça la realitat d’Europa fortalesa 
i converteix els seus països mem-
bres en executors de la segregació i 
expulsió. Tanca les seves fronteres 
per no deixar entrar els que estan 
a fora, fa el possible per expulsar 
de dins aquestes persones que “li 
sobren” i mentrestant va restringint 
el drets i retallant les llibertats de 
totes les persones que estem a dins, 
de manera més punyent a les perso-
nes immigrades d’origen extra-co-
munitari, les persones que no tenen 
la seva situació regularitzada i les 
que pertanyen a minories ètniques. 
I com a conseqüència la destrucció 
d’oportunitats per a les minories en 
general.

Davant d’aquest panorama, els 
ciutadans i ciutadanes dels països 
europeus què fan? O millor dit, què 
fem? Durant dècades anteriors ens 
hem acomodat en la teranyina de 

l’acontentament social, de la immo-
bilitat de l’oci i de la informació fast 
food: ràpida, còmoda i fàcil de dige-
rir. De manera que quan ens trobem 
davant una situació de crisi social 
com l’actual, o no ens adonem o 
l’acceptem com a mal menor davant 
el que no tenim ni eines ni voluntat 
de plantar-li cara, majoritàriament 
perquè no som –encara- els princi-
pals afectats.

EL RACISME D’ESTAT: POLÍTICA 
DISCRIMINATÒRIA I RESTRICTIVA
L’Estat Espanyol ha estat un alumne 
exemplar en el procés d’enduriment 
de les polítiques d’estrangeria així 
com de restricció de drets socials 
i polítics convertint-se en un dels 
primers països membres en aplicar 
algunes directrius de la Directiva de 
la Vergonya. Amb la darrera reforma 
de la Llei Orgànica d’Estrangeria 
(LOEX) ha endurit una normativa 
específica per una part de la seva po-
blació, que és la d’origen immigrat, 
restringint els seus drets i llibertats 
però incrementant els seus deures. 
L’estat continua apostant, així, a 
una llei injusta que està d’esquenes 
a la realitat social i que per tant mai 
podrà respondre a les necessitats 
ni solucionar els problemes de la 
societat que pretén dirigir.

Perpetua processos de regularitza-
ció eterns, esgotadors i ineficaços 
mentre el número de persones en 
situació irregular en el país continua 
augmentant degut a la pèrdua de 
llocs de feina i perquè, assombrosa-
ment, el permís per viure-hi depèn 
encara del permís i possibilitat de 
treballar al país. I no podem deixar 
de recordar que estar en situació 
irregular –el que coneixem com “no 
tenir papers”-  suposa estar en una 
situació de vulnerabilitat, limitant 

l’accés a treball, habitatge, prestaci-
ons socials, etc.

Una de les conseqüències més greus 
de la política de gestió del fet mi-
gratori, per la seva condició, són els 
menors no acompanyats. Víctimes 
d’un apartheid jurídic que cada cop 
més anteposa la seva condició d’im-
migrant a la de menor, un símpto-
ma del model de societat que estan 
construint.

Part important de la maquinària del 
racisme d’estat és la persecució i 
criminalització de la població immi-
grada. L’any passat la mobilització 
social va aconseguir solucionar una 
injustícia social: que no es conside-
rés delicte la venda ambulant i per 
tant no es condemnés amb presó 
l’activitat dels venedors del “top 
manta”. Un fet que deixa palès una 
incoherència més de la LOEX, que 
condemna a l’activitat irregular a 
aquelles persones que no vol regula-
ritzar i que castiga amb mà de ferro 
–i porra de policia moltes vegades-. 
Aquesta reforma del Codi Penal va 
ser una millora, però encara hi ha 
mancances importants per resoldre. 

Les batudes policials són la mostra 
més clara –i més visible- de l’asset-
jament policial i de la campanya de 
criminalització cap a la població 
immigrada. Controls d’identitat 
totalment il·legals, denunciats per 
la ONU donat que es regeixen per 
perfil ètnic i per tant són discrimina-
toris. En aquests hi participen dife-
rents cossos de seguretat –a Catalu-
nya, la Policia Nacional generalment 
actua acompanyada eel suport de 
Mossos d’Esquadra i la policia lo-
cal- i es duen a terme als transports 
públics o accessos a espais o acti-
vitats concorregudes per persones 
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immigrades; així que qualsevol pot 
ser “enxampat” i qualsevol pot ser 
impactat per una lamentable imatge 
que agreuja el sentiment d’insegure-
tat ciutadana, quan les persones que 
s’estan detenint no són delinqüents, 
només culpables de tenir un fenotip 
diferent al de la majoria, per tant 
sospitós de ser immigrant, i possi-
ble “sense papers”.

En un Estat de Dret és inadmissible 
la detenció de persones innocents. 
Cap persona d’origen nacional 
acceptaria que se’l retingués per 
haver comès una falta administrativa 
–com tenir el DNI caducat-. Per quin 
motiu, aleshores, es poden detenir, 
retenir i privar de llibertat quan es 
tracta de persones d’origen estran-
ger? És el que s’està donant als Cen-
tres d’Internament per a persones 
Estrangeres (CIES), on es retenen a 
persones en situació administrativa 
irregular en situació d’excepció dels 
seus drets fonamentals i esperant 
un futur incert: ser expulsades al seu 
país –que no vol dir ciutat d’ori-
gen- o deixades en llibertat amb una 
ordre d’expulsió pendent que les 
condemna a la marginació social: 
sense possibilitat de regularitzar la 
seva situació i per tant de trobar una 
feina regular, habitatge, prestacions 
socials, etc. A Catalunya tenim un 
centre, amagat a la Zona Franca de 
Barcelona, apartat del coneixement 
de la societat catalana.

Per una altra banda, afirmar que en 
el nostre país es donen casos d’abús 
i maltractament per part d’agents 
dels cossos de seguretat, que existei-
xen casos de tortura a Catalunya i a 
la resta de l’Estat Espanyol és sovint 
titllat d’alarmisme, quan la reacció 
hauria de ser la preocupació creixent 
davant la deficiència de l’Estat de 

Dret. Els casos d’abús i maltrac-
tament amb motivació racista per 
part dels agents de seguretat pú-
blica, lluny de disminuir continuen 
augmentant. Com a exemple, els 
casos d’abús de poder o agressió 
per part dels cossos de seguretat 
pública que hem rebut a SOS Racis-
me - Catalunya, han augmentat un 
4,40% respecte el 2009 (de 30,16% 
al 34,56% dels casos gestionats des 
del SAiD) i continua incrementant 
la seva diferència respecte les altres 
tipologies de casos de racisme 
rebuts, com els conflictes entre par-
ticulars o la discriminació en l’accés 
a serveis no bàsics. Davant aquests 
fets, observem amb sorpresa com la 
pressió del mateix cos de policia i el 
nou govern de CiU acaben retirant el 
Codi Ètic de la Policia, una eina per 
controlar el bon funcionament del 
cos, que és la seva missió, i recolzat 
per institucions europees. Ben bé 
que lluny d’avançar, estem de caigu-
da lliure.

CATALUNYA HA ESTAT UN
LABORATORI DE PRÀCTIQUES
RACISTES
Si el Govern central és l’encarregat 
de la gestió del fet migratori, els go-
verns autonòmic i local són respon-
sables del treball per la convivència 
i la cohesió social al seu territori. 
Malauradament sembla que això 
s’ha perdut de vista el darrer any, 
que ha estat marcat per continues 
polèmiques amb tuf de xenofòbia 
que han amagat a l’ombra –o fins i 
tot destruït-, la tasca que s’hagi po-
gut fer per unir i enfortir la societat 
en la seva diversitat.

La prohibició o delació a través de 
l’empadronament a persones estran-
geres en situació irregular; la prohi-
bició de l’ús del vel integral o burqa; 

la negació del permís d’arrelament o 
reagrupament familiar per faltes de 
civisme... Tot i la diversitat de temes 
tots tenen punts en comú que és la 
població immigrada com a objectiu; 
comparteixen un mateix missatge, 
que és la criminalització d’aquesta; i 
les conseqüències directes són real-
ment greus: des de la vulneració de 
drets humans i fonamentals, l’agreu-
jament de la situació de vulnerabilitat 
de les persones afectades i restringir 
els drets i llibertats de la població 
immigrada en detriment de la resta 
de la població. 

Les conseqüències indirectes no són 
menys greus: obrir un debat irres-
ponsable que fomenta els tòpics 
sobre la immigració, fer créixer les 
pors i inseguretats de la població 
així com el racisme i la xenofòbia i, 
sobretot, fer més profunda la frac-
tura social entre “ells” i “nosaltres”. 
És un racisme que es reafirma en el 
discurs irresponsable de partits polí-
tics, mitjans de comunicació i altres 
referents d’opinió.

La capacitat per estendre’s la polè-
mica a altres municipis fins al punt 
de convertir-se en tots el casos en 
una qüestió a nivell estatal, agreuja 
encara més aquestes conseqüències 
i, malauradament, no ha anat acom-
panyada d’un actitud responsable de 
les persones implicades. 

Al darrere d’aquestes iniciatives hi 
resideix la reivindicació dels ajun-
taments d’aconseguir més compe-
tències i recursos per gestionar una 
realitat que es troben cara a cara i 
davant el que diuen no tenir prous 
eines. Tot i la possible legitimitat 
d’aquesta reivindicació, el fi no 
justifica els mitjans. No només han 
malmès la salut de la seva ciutada-



CONSEQÜÈNCIES DE LA LEGISLACIÓ D’ESTRANGERIA   141

nia per interessos electoralistes,  
sinó que han deixat al descobert la 
prioritat dels interessos de partit 
per sobre dels socials i una gran 
incoherència política. En primer 
lloc per la manca de consens en el 
si d’alguns partits, que han mani-
festat posicions totalment oposades 
segons el municipi; i en segon lloc, 
perquè no han complert amb els 
documents consensuats i aprovats 
per les mateixes forces polítiques. 
Un exemple clar és el document de 
compromís d’evitar l’ús electoralista 
de la població immigrada inclòs en 
el Pacte Nacional per la Immigració. 
Tot i que el PNI va ser signat per tots 
els partits del Parlament, excepte el 
PPC, només els partits que formaven 
el govern, PSC, ERC i ICV, van signar 
l’acord. 

Els motius per no participar en una 
acció de responsabilitat social com 
aquesta es van poder veure poc des-
prés durant la campanya electoral 
per les eleccions autonòmiques. Tot 
i que altres partits, com CiU, PSC i 
C’s, van fer ús en ocasions de discur-
sos i propostes demagògiques, i van 
mancar les propostes constructives i 
per enfortir l’àmbit social; el PPC va 
abanderar el discurs racista i anti-
immigració, trencant una barrera 
ètica fins ara traspassada en poques 
ocasions. 

Aquesta apropiació per part d’al-
guns partits tradicionalment demo-
cràtics de discursos de l’extrema 
dreta i la màniga ampla que es té 
davant aquestes actituds, hauria de 
fer saltar les alarmes de la salut polí-
tica del nostre país. Una actitud que 
legitima els atacs discursius xenò-
fobs de partits feixistes i d’extrema 
dreta com Plataforma x Catalunya, 
que ens va tenir amb l’ai al cor la 

nit de les eleccions quan van estar a 
punt d’entrar al Parlament. Però no 
podem oblidar els 75.000 vots que 
els van recolzar, probablement mo-
tivats per la consolidació del discurs 
racista en la societat catalana –espe-
cialment l’àmbit polític- que arriba 
a difuminar els límits entre dretes i 
extremes dretes. 

L’AMENAÇA DE L’EXTREMA
DRETA I EL DISCURS DE L’ODI
Parlar de l’Extrema Dreta a Cata-
lunya sempre havia estat parlar del 
passat o de casos aïllats. Però avui 
dia ningú pot negar que el discurs de 
l’odi més exacerbat ha trobat nous 
espais, ha modificat la seva imatge i 
es va estenent pel territori català. En 
són un exemple el grup polític Plata-
forma x Catalunya –el més popular 
però no l’únic- i les plataformes 
d’internet des d’on es promou l’ide-
ologia neonazi impunement. No 
és un fet aïllat: com a país europeu 
ens està afectat l’ombra del racisme 
extrem que planeja i es va estenent 
pel continent i que ha vist entrar a 
diferents governs europeus partits 
d’ideologia nazi. 

Tant els grups obertament xenòfobs 
i d’extrema dreta com els partits 
democràtics que s’han venut a la 
demagògia i el populisme, s’apro-
fiten de la complicada situació a 
nivell econòmic i social que estem 
vivint i el descontent de la pobla-
ció per promoure l’odi per qüestió 
d’origen, cultura, religió o color de 
pell. La feblesa del discurs alternatiu 
i la manca de contundència contra 
aquestes accions permet que va-
gin creixent i que vagin alimentant 
d’ideologia a grups violents que es 
creen i es promouen sense massa 
entrebancs. Grups i individus que 
protagonitzen autèntiques caceres 

racistes a Catalunya sense trobar-se 
amb una resposta contundent per 
part de la justícia.

La manca de sentències condemna-
tòries als atacs violents per moti-
vació racista ni als discursos que 
inciten a l’odi racial, afebleix la lluita 
contra l’extrema dreta. Després de 
llargs processos judicials contra 
les Llibreries Europa i Kalki, focus 
de difusió d’ideologia neonazi, les 
condemnes no apliquen l’article 510 
del Codi Penal, que contempla la 
pena per “provocació a la discrimi-
nació i a l’odi”. I ens creix el dubte 
si s’aplicarà  als casos contra Xavier 
Garcia Albiol (PP Badalona) i Josep 
Anglada (PxC) denunciats per les 
seves accions d’instigació a l’odi.

El procés d’afebliment de les eines 
per lluitar contra l’extrema dreta, la 
greu situació econòmica que facilita 
la dispersió del discurs de l’odi, i el 
procés de criminalització i vulne-
ració dels drets fonamentals d’un 
grup concret de la població, ens fa 
posar en alerta recordant el passat 
més negre d’Europa en el que varem 
constatar que el racisme mata.

QUINA SOCIETAT
ESTEM CONSTRUINT?
Amb l’excusa de la crisi econòmica i 
emparada en la política de restricció 
europea, s’està aprofitant per reta-
llar drets i llibertats a la societat en 
general, però especialment greu a la 
població immigrada: restricció a l’ac-
cés als drets fonamentals, dificultar 
la possibilitat de normalitzar la seva 
situació administrativa i, per tant, de 
millorar les seves condicions de vida; 
aplicació desigual segons la naciona-
litat o la situació administrativa de la 
llei o les possibilitats d’accés a l’Estat 
de Dret i Benestar.
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Lluny del que es pugui pensar, les 
úniques víctimes d’aquesta situa-
ció no són les persones d’origen 
immigrat o en situació administra-
tiva irregular, sinó que afecta a la 
societat en general des del moment 
que malmet la qualitat del nostre 
estat democràtic i marca un model 
de societat discriminatori: on no 
es respecten els Drets Humans, es 
legitima el racisme i la xenofòbia, 
on s’accepten els discursos racis-
tes i de l’odi i que es divideix –cada 
vegada de manera més profunda- 
entre “ells” i “nosaltres”, fent més 
acceptable davant una bona part de 
la ciutadania la vulneració i fins i tot 
la invisibilització dels “altres”.

En definitiva, un model de societat 
que contradiu el principi de tot estat 
de Dret i democràtic, que ha de 
vetllar perquè no es donin discrimi-
nacions i perquè la diferència no es 
converteixi en desigualtat. 

En moments de crisi és prioritari 
invertir en polítiques socials per ga-
rantir la mobilitat social: assegurar 
l’accés a l’educació és un element 
clau per enfortir la societat, i la man-
ca de recursos així com de voluntat 
per invertir en política educativa fa 
veure que no és una prioritat políti-
ca. Per una altra banda, els Espais de 
Benvinguda Escolar (EBE) continu-
en representant la incoherència de 
voler integrar des de la segregació, 
i lamentem que la paralització del 
projecte no sigui una decisió des 
de l’educació i integració sinó per 
motius econòmics. 

Els drets polítics juguen un paper 
molt important en el procés d’inte-
gració, en la construcció de ciuta-
dania i, sobretot, en l’enfortiment 
del sistema democràtic, que avui 

dia ignora el 15% de la població 
catalana negant-li la possibilitat de 
participar. Processos de consulta 
popular, com “El dret a decidir” i la 
consulta de la Diagonal, sí han in-
clòs la participació de població im-
migrada donant-li aquest sentiment 
de pertinença social. I a finals d’any 
s’ha iniciat el procés d’inscripció al 
cens dels nacionals de països amb 
acord de reciprocitat amb l’Estat 
Espanyol que podran participar a les 
properes eleccions municipals. Però 
més enllà dels entrebancs trobats 
per aspectes tècnics i burocràtics, 
manca molt camí per fer, i aquest 
depèn, principalment, de que el 
procés vagi acompanyat per voluntat 
social i política.

Dues problemàtiques urgents a 
solucionar són, per una banda, la 
greu situació de la dona immigrada, 
especialment en l’àmbit laboral, 
on és víctima d’una triple discri-
minació: com a immigrada, dona 
i treballadora; i resultat d’aquesta 
situació poden arribar a cobrar un 
40% menys que una dona d’origen 
autòcton. Per una altra banda, un 
maliciós efecte de la crisi econòmica 
i la ineficàcia de la Llei d’Estrange-
ria, que és l’augment de la irregula-
ritat sobrevinguda amb l’augment 
de l’atur. Són els veïns i veïnes que 
després d’anys de residència legal 
al país, perden aquest permís en el 
moment que perden la feina. I una 
persona sense papers és invisible de 
cara a l’administració i més vulnera-
ble davant l’explotació i el maltrac-
tament laboral.

Hem de destacar, i intentar situar-ho 
al capdamunt de la llista de prio-
ritats socials, el perill que suposa 
la manca de mobilitat social, que 
s’agreuja segons la nacionalitat o la 

situació administrativa de la perso-
na i la construcció de guetos –als 
barris, a les escoles, a les feines, a 
la societat-. Ambdós factors lligats i 
que afecten directament a la con-
vivència. I tanmateix, cal abordar 
de manera directa i responsable el 
repte dels fills i filles de persones 
migrades i altres minories, una pos-
sibilitat per superar els perills abans 
esmentats si s’assegura el bon funci-
onament de l’ascensor social, amb 
igualtat d’oportunitats per tothom, 
plantejant el repte des d’un prisma 
multi-generacional. L’oportunitat de 
la nostra social actual és el mestis-
satge, reflectit sobretot en aquesta 
nova generació.  

LA NECESSITAT DE LA
LLUITA ANTIRACISTA
Per pal·liar l’amenaça que planeja 
sobre la nostra societat, dibui-
xem dues línies de treball clares i 
imprescindibles: per una banda, 
promoure i executar l’accés als drets 
fonamentals i als serveis bàsics. 
Com assenyalàvem anteriorment, 
és imprescindible que els estats 
desenvolupin i executin polítiques 
socials que promoguin l’accés als 
drets fonamentals i als serveis bàsics 
en igualtat de condicions per tal 
d’assegurar una estabilitat social 
necessària per construir una societat 
cohesionada.

Per una altra banda, és urgent dur 
a terme polítiques específiques 
contra el racisme i la xenofòbia. Una 
societat on es donen situacions de 
discriminació per motius racistes no 
podrà enriquir-se de la diversitat i 
no podrà garantir la igualtat de drets 
i oportunitats per a tots els seus 
ciutadans i ciutadanes més enllà 
del seu origen, color de pell, la seva 
ètnia, cultura o religió. 



CONSEQÜÈNCIES DE LA LEGISLACIÓ D’ESTRANGERIA   143

És per això que es fa necessària 
aquesta aposta per la lluita contra el 
racisme, que va més enllà de pro-
grames de gestió de la diversitat o 
de promoció de la interculturalitat. 
Tot i la importància d’aquests, cal 
anar més enllà i incloure estratègies 
transversals per implantar el valor 
de l’antiracisme en tots els àmbits 
i estrats de la societat catalana i 
promoure la lluita contra el racisme 
com un element clau en la defensa 
dels Drets Humans. 

Que la societat catalana ha canviat 
és un fet i a la vegada una realitat 
necessària que ha acompanyat la 
història de la humanitat. En aquest 
moment i en endavant cal observar 
la realitat sota el prisma del mes-
tissatge com una situació que ens 
donarà oportunitats i ens farà créi-
xer. Qualsevol doctrina social que no 
accepti aquest fet està condemnada 
a anar contra corrent, no potser la 
corrent de les ideologies, però sí 
contra la corrent de la realitat social, 
del bagatge cultural i les religions 
de la ciutadania, de la diversitat de 
fenotips, etc.

El racisme no és un ens abstracte, és 
quelcom real i el pateixen moltes per-
sones a la pròpia pell, afecta la vida 
quotidiana dels nostres veïns i veïnes: 
a la feina, a l’escola, al carrer, als 
espais d’oci i de participació social i 
política. Però també és un indicador 
que l’Estat de Dret no funciona. Un 
vertader sistema democràtic no pot 
acceptar que hi hagi diferències entre 
els seus ciutadans i ciutadanes, que 
uns estiguin per sobre dels altres per 
raó de nacionalitat, sexe, situació 
econòmica..., perquè contradiu de 
manera directa el principi d’igualtat 
de la democràcia. I per tant, com 
a ciutadans i ciutadanes tenim la 

responsabilitat de lluitar contra el 
racisme i d’exigir als nostres governs 
que també ho facin.

Ara és el moment, perquè encara 
som a temps de rebutjar els dis-
cursos excloents i de construir una 
societat basada en la igualtat de 
drets i d’oportunitats per a tothom, 
en el diàleg i en el consens i de 
construir una societat basada en la 
igualtat de drets i d’oportunitats 
per a tothom, en el diàleg i en el 
consens, en la construcció d’uns 
valors comuns que afavoreixin la 

convivència i el bon veïnatge entre 
totes les persones. 

El context que hem relatat ens 
demostra que ara no és moment de 
vacil·lacions ni de mitges tintes, és 
moment d’un posicionament antira-
cista clar, de respostes contundents 
des de la societat civil davant el 
retrocés i la restricció continuada de 
drets i llibertats; ara és el moment 
d’actuar i construir una alternativa 
forta a l’ofensiva reaccionària i fei-
xista des dels valors de la vertadera 
democràcia.
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DADES ESTADÍSTQUES DEL SERVEI D’ATENCIÓ I DENÚNCIA
PER A LES VÍCTIMES DE RACISME I XENOFÒBIA.(SAID)

DADES GENERALS DEL SAID
La comparativa amb 2009, els casos han augmentat i en concret, aquest increment s’ha manifestat en la tipologia de 
cossos de seguretat pública.

En nombres absoluts:

Les tipologies amb un major nombre de denúncies al llarg de l’any 2010 són les següents:
• Cossos de seguretat pública, que suposen un 34.56% del total de casos.
• Conflictes entre particulars, que suposen un 24.8% del total de casos.
• Discriminació en serveis no bàsics, que suposa un 14.29% del total de casos.

Comparativa casos 2009-2010
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Percentatge casos 2010 per tipologíes

La gestió dels casos
•  La majoria dels casos es duen per via penal, el 56.68%. Fet que significa que gran part de les víctimes han patit 

una discriminació greu, fins i tot casos d’agressió física.
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Gestió dels casos del 2010
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DADES  PER TIPOLOGIES

1. Casos d’agressions i discriminacions entre particulars

- Suposen un 24.8% del total de casos que s’assumeixen des del SAiD:

- Tipus de casos
•  Insults o amenaces: el 56% del total de casos d’aquesta tipologia
•  Agressió física:  44%

Casos en que ha hagut insults i amenaces

Casos en que ha hagut agresió física

Discriminacions entre particulars: Percentatge de casos respecte el total

Gravetat dels incidents-Casos 2010

75%

25%

56% 44%
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- Espai on s’han desenvolupat els casos nous del 2010
•  60% comunitat de veïns
•  24% a espais de carrer

- Via de gestió dels casos
• Denúncia penal: el 79%
• Mediació del  SAiD: 15%.
• Mediació Penal: només el 2%. Hi ha molts problemes per implementar aquesta via de resolució.

Conflictes entre veïns
60%

Conflictes entre veïns
60%

Mediació penal
2%

Mediació del SAiD
15%

Queixa/tràmit
administratiu

7%

Altres
6%

Conflictes entre
companys de feina

4%

Conflictes al carrer
24%

Conflictes en locals
4%

Conflictes serveis socials
8%

Via de resolució dels casos-2010
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- Casos tancats: 44%
•  50% favorables. També comptem com a favorables aquells que absolen a les dues parts.

Desfavorable
50%

Desfavorable
50%

Valoració de la resolució dels casos tancats al 2010

Percentatge de casos respecte el total

2. Casos d’agressions i abusos per part de Cossos de Seguretat Pública

- Aquesta tipologia suposa el 34.56% del total de casos que s’assumeixen des del SAiD. Han augmentat un 4% 
respecte l’any anterior i són la tipologia més nombrosa.

35%

65%
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Casos en que ha hagut insults i amenaces

Casos en que han hagut agresió física

- Tipus de casos:

- Distribució per Cossos policials:
• 42% Mossos d’Esquadra
• 24% Guàrdia Urbana de Barcelona 
• 12% Centre d’Internament per a persones Estrangeres (CIE)
• 11% Policia Nacional

Gravetat dels incidents
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- Via de gestió dels casos
• 32% per via administrativa, casos en els que no hi ha agressió física.
•  Remarcar que el 68% dels casos es gestionen a través de denuncia penal: en aquestes situacions ens trobem 

amb una denúncia en contra de la suposada víctima del policia o funcionari agressor.
- 12% sentències absolutòries
- 18%condemna a la víctima (desacato a l’autoritat)
- 12% arxivats

- Sexe de les Víctimes
•  81% homes
•  19% dones

Estat dels procediments penal

45%
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Sentencia absolutaria per l’usuari del SAiD
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Pendent de sentència
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19%

Home
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3. Casos d’agressió i discriminació per part de seguretat privada

- Suposa el 5.1% del total de casos que s’assumeixen des del SAiD. Aquest any no ha incrementat respecte el 2009

4. Discriminació en serveis bàsics

- Suposen un 8% del total de casos que s’assumeixen des del SAiD

-  La majoria de casos d’aquesta tipologia es gestionen per via penal (72,73%), ja que es tracta majoritàriament 
d’agressions físiques.

Percentatge de casos respecte el total

Percentatge de casos respecte el total

94,9%

5,1%

Resta de casos
92%

Total de casos treballats
d’aquest bloc

8%
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- Via de gestió dels casos
• El 76% es gestiona per queixa administrativa

El tipus queda molt repartit
• 25% prestació de serveis
• 25% sanitat 
• 25% educació
• 13% habitatge
• 13% traves en l’empadronament 

Element principal de resolució del cas

Serveis Socials: Tipus de discriminacions

Altres
6%

Queixa o tràmit
administratiu

76%

Denuncia Via Penal
6%

Mediació del SAiD
12%

Prestació de serveis
25% 

Discriminació sanitat
25% 

Discriminació
centres escolars

24% 

Discriminació
accés a l’habitatge

13% 

Empadronament
13% 
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5. Discriminació laboral

Suposen un 6% del total de casos que s’assumeixen des del SAiD. Aquesta tipologia l’assumim  quan es tracta de 
moobing amb una motivació clarament racista ja que en casos d’explotació laboral o altres discriminacions laborals 
treballem de manera conjunta amb els sindicats.

- Tipus de casos
• 50% moobing per motius racistes
• 28,6% condicions laborals discriminatòries  
• 21,4%  sense contracte

Percentatge de casos respecte el total

Tipus de discriminacions

6,5%

93,5%

Moobing a la feina
50% 

Condicions
discriminatòries

29% 

Treballadors 
sense contracte

21% 
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6. Discriminació en serveis no bàsics

- Suposa un 14.29% del total de casos gestionats.

- Via de gestió dels casos
• 44% dels casos solucionats per via penal

Element principal de la resolució del cas

Denuncia Via Penal
44% 

Mediació del SAiD
14% 

Inspecció de treball
7% 

Total de casos treballats
d’aquest bloc

14% 

Resta de casos
86% 

Queixa/tràmit administratiu
7% 

Conjuntament
amb Sindicats

14% 

Altres
14% 
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- Tipus de casos:
• 31% prestacions de serveis (botigues, financeres, ...)
• 45% dret d’admissió

Descriminació en locals
24% 

Prestació de serveis
31% 

Queixa/tràmit
administratiu

70% 

Denuncia via penal
23% 

Mediació del SAiD
7% 

Casos relacionats
amb el Dret d’admissió

45% 
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Gravetat dels incidents

Percentatge de casos respecte al total

Casos en que ha hagut
insults i amenaces

17% 

Casos en que ha hagut
agresió fisica

83% 

7. Agressions d’Extrema dreta

-  Suposen el 5.53% del total de casos que portem des del SAiD. Han augmentat en relació a l’any anterior que 
corresponien al 4% respecte al total de casos.

- Tipus de casos:
• 60% per agressió física
• 30% delictes d’incitació a l’odi i a la discriminació per motius racials 

- Via de gestió dels casos
• 100% van per via penal per la gravetat dels casos.

- Dels casos tancats, el 100% és sentència absolutòria pels acusats.

6%

94%




