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Neix l'observatori de seguiment del discurs polític racista
OPRAX a Catalunya www.oprax.org

SOS Racisme Catalunya presenta avui en roda de premsa una nova eina en clau
local de monitoratge i visualització del racisme i xenòfobia a Catalunya, l’OPRAX,
l’Observatori de polítiques racistes i xenòfobes als municipis catalans. Un
observatori present a la xarxa (www.oprax.org) que sistematitza i analitza els discuros
polítics racistes i xenòfobs als municipis de Catatalunya classificant-los com a
Denúncies, Bones Pràctiques, i al seu torn visibilitzant aquests discursos sobre un
Mapa de Catalunya.
Els objectius de l'OPRAX CAT, que permetrà fer un seguiment més acurat dels
discursos de l'odi, són:





Recollir i sistematitzar la informació relativa a discursos i polítiques
publiques racistes als municipis catalans.
Recollir i sistematitzar la informació d’accions racistes individuals i/o
col·lectives en el àmbit municipal català
Analitzar de manera periòdica aquesta informació, per “fotografiar” la
situació dels discurs de l’odi i de les polítiques racistes a Catalunya.
Facilitar, a partir del coneixement de la realitat, el disseny d'accions,
estratègies i polítiques d'intervenció contra el racisme i la xenofòbia en
l'àmbit municipal

On està l’OPRAX?
Està en un web obert a tothom www.oprax.org, per facilitar la recerca a totes les
persones interessades a saber més sobre les pràctiques racistes que en
realitzen a Catalunya. Pensem que aquesta eina permet fer més visible aquesta
realitat i conscienciar encara més la societat catalana sobre el perill que el racisme
i la xenofòbia representen pel nostre país.
Per què l´OPRAX?
Els ajuntaments dels pobles i ciutats que conformen el nostre territori són les
administracions de major proximitat que tenim els ciutadans i les ciutadanes. És en
aquest context de proximitat on el vot racista i xenòfob ha experimentat un gran
avenç a Catalunya, i no només quant al vot directe al principal -fins ara- partit racista
català, PxC, sinó també pel que fa a l'ús electoral, per part d’alguns dels partits
tradicionals, de propostes i posicionaments clarament racistes, amb la finalitat
d'aconseguir vots entre la població. Temes com la regulació de l'ús del vel integral, la
inseguretat ciutadana, els tòpics i rumors relacionats amb els recursos de polítiques
públiques, entre d'altres, han estat i són utilitzats per molts partits, independentment
del seu posicionament ideològic, en una carrera irresponsable pel vot.
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Per tot això, des de SOS Racisme considerem que el coneixement del que està
passant els nostres municipis és un element indispensable de cara a dissenyar
accions, estratègies i polítiques eficaces contra aquells que promouen el discurs
de la por i l'odi entre veïns i veïnes.
Què aporta l’OPRAX?

Les Denúncies:
Informacions on apareixen
discursos polítics o
polítiques locals racistes
en els diversos municipis

Les Bones Pràctiques:
Informacions on es
recullen bones pràctiques
en relació al discurs polític
o les polítiques públiques
als municipis catalans

De quins municipis fa seguiment l’OPRAX?
-

Mapa: mapa on es
visibilitza l’evolució
del vot racista i
xenòfob en els
municipis catalans,
des de les eleccions
locals del 2003 a les
del Parlament del
2012.

Municipis on Plataforma per Catalunya (PxC) o altres partits o polítics xenòfobs
han obtingut representació municipal.
Municipis on aquests partits no han obtingut representació, però sí un nombre
considerable de vots; per tant, en un futur en poden tenir.
La ciutat de Badalona, com un cas concret, governada pel PP
Qualsevol altre municipi on es detectin discursos semblants procedents de
qualsevol partit
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Prioritats de monitoratge de l’OPRAX

Municipis
d’importància
alta pel seu
perfil de
votant o per
fer prevenció

Municipis on
PxC no té
regidors/es
però sí un
important
nombre de
vots.

Municipis on
tenen regidors
PxC +
Badalona ‐PP

Quines són les fonts d’informació de l’OPRAX?

1) els mitjans de comunicació d’àmbit local
2) els mitjans de comunicació generalistes
3) les xarxes socials, tant de persones com de partits destacades en els seus
posicionaments racistes i xenòfobs;
4) pàgines web de partís polítics xenòfobs, així com els blocs de molts dels
seus dirigents i regidors municipals;
5) webs i blocs de grups racistes i xenòfobs amb presència a Catalunya;
6) xarxa d’observadors/es procedents de: col·lectius i associacions vinculades al
territori, persones particulars i partits polítics
7) blocs de periodistes, experts i activistes compromesos contra el racisme.
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Qui forma part de l’OPRAX?
SOS Racisme Catalunya i una Xarxa d’Observadors i Observadores OPRAX, que
tenen per objectiu:
-

Estar alerta del que passa al seu municipi
Enviar la informació obtinguda a info@oprax.org
o Quina informació?
 Informació de premsa local
 Discursos o intervencions en actes públics
 Propostes, debats, mocions presentades als plens municipals
 Actes que es desenvolupin al territori
 Convocatòries a internet
 Qualsevol altre que es consideri relacionada amb el projecte.

Per a més informació d’OPRAX:
info@oprax.org
www.oprax.org
Twitter @oprax_org / Facebook https://www.facebook.com/OPRAX.org
933010597

Comunicació de SOS Racisme Catalunya
Mar Carrera o Alba Cuevas
93 301 05 97
636 248 621
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