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SAiD:  

Servei d’Atenció i 
Denúncia per a 
les Víctimes de 
Racisme i 
Xenofòbia 
 
 
El SAiD és un servei de referència 
consolidat per intentar donar 
resposta a les discriminacions 
racistes o xenòfobes. 
 
És important remarcar que a 
l’any 2011 hem finalitzat una 
primera etapa en la que hem 
intentat implementar des del 
Servei un seguit de conceptes que 
responen a una visió ideològica 
del que considerem que ha de ser 
l’atenció a les persones que han 
patit aquest tipus de 
discriminacions.  
Aquesta etapa s’inicià amb un 
projecte trianual, l’any 2009 i 
posa l’accent principalment en la 
concepció de les persones 
usuàries, proporcionant-los una 
nova connotació: la de Víctima, 
a la que proporcionem una 
atenció integral. 
 
En aquesta línia el servei durant 
aquest any ha ampliat les vies 
d’actuació, no només per 
resoldre el conflicte sinó 
també per l’acompanyament 
que es fa necessari per donar a 
aquestes persones i que va més 
enllà del conflicte puntual que pot 
patir, ja que el seu context vital 
pot ser vinculant per enfrontar-se 
a aquestes situacions.  
 
El 2011 s’han atès 470 
consultes noves de les quals 
s’han assumit 90 casos nous, 
que amb els 135 encara oberts 
dels anys anteriors, sumen un 
total de 225 casos gestionats. 

Aquestes dades segueixen la 
mateixa línia dels tres darrers 
anys. També s’estabilitzen les 
tipologies més nombroses: 
cossos de seguretat pública, 
entre particulars i serveis no 
bàsics. 
 
Atenció Integral 
 
Millora en la resolució dels 
conflictes ampliant les vies 
de treball:  
 
Ens adrecem als següents 
organismes per donar una millor 
resposta a les situacions 
plantejades:  
 
Subdirecció General d’espectacles 
públics i activitats recreatives, 
pels casos de dret d’admissió; 
Inspecció de Treball, per casos 
laborals; el Síndic de Greuges ens 
dóna suport en casos d’accés a 
drets bàsics, especialment 
empadronament; els tècnics de 
prevenció de diferents 
ajuntaments per conflictes de 
convivència o mediació penal, en 
els casos ja judicialitzats; relació 
continuada amb la Fiscalia de 
Delictes d’Odi i Discriminació de 
Barcelona, entre altres. 
 .  
Hem incrementat els casos 
que portem per via judicial 
(dels 225 casos gestionats al 
2011, 125 es porten per la via 
penal). Aquesta ha estat una 
constant que s’ha donat en els 
darrers dos anys que s’explica 
perquè els casos que  ens arriben 
són més greus i estan molt 
deteriorats i no permeten la  
mediació. 
 
Millora de l’atenció social i 
personal reforçant i ampliant 
la Xarxa de Recursos: 
 
Actualment treballem de manera 
coordinada amb:  
 
Fundació Centre Exil i Psicòlegs 
sense Fronteres (àmbit psicològic), 
CITE-CCOO i SAIER (regularització 
administrativa i àmbit laboral), 
CONFAVC (àmbit veïnal), AMIC-
UGT (regularització i habitatge), 
Fundació SURT (inserció laboral de 
les dones), Fundació Ficat (jurídic), 
Comissió d’Immigració d’ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció Social), 
FAGIC (Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya). 

 

Denúncia Pública 
 
S’ha donat continuïtat a la tasca 
de comunicació i informació 
a l’administració pública i als 
estaments polítics de les 
situacions que es podien donar en 
els seus àmbits de responsabilitat. 
 
Atenció en el territori 
 
En el 2011, la incidència 
territorial s’ha vist ampliada a un 
total de 19 associacions. 
Formen part d’aquesta Xarxa 
d’Antenes: 
 
Centre Social de Sants; Secretariat 
d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La 
Bordeta i Coordinadora 
d’Associacions de Senegalesos 
(Barcelona); Fundació Ateneu Sant 
Roc i Associació La Rotllana 
(Badalona); Federació d’Associacions 
de Veïns de Mataró, Associació de 
Veïns de Cerdanyola (Mataró); Blanes 
Solidari; Cornellà sense Fronteres; 
Maloka (L’Hospitalet);  
Federació d’Associacions 
d’Immigrants del Vallès, Comissió de 
convivència de l'Ajuntament de 
Sabadell; Oficina de Drets Socials de 
Terrassa Ateneu Candela; Veus 
Diverses i Catalunya Plural (Vic); 
Fundació cultural ATLAS (Igualada); 
Bages per tothom (Manresa) i 
GRAMC (Grup de minories ètniques), 
i Fundació SER.Gi a Girona. 
 
Pla de Formació 
 
Durant l’any 2011 es va donar 
formació a: 
 
Alumnat de postgrau de l’Institut dels 
Drets Humans; Associació La 
Rotllana de Badalona; Associació 
Maloka de l’Hospitalet; Federació 
d’Associacions de veïns i veïnes de 
Reus; Àgora Jove del Consell 
Nacional de la Joventut; Usuaris del 
Casal d’Infants del Raval; Espai 
d’Inclusió del Casc Antic (EICA). 
 
 
Dades del 2011: 
 

o 380 persones ateses 
o 90 casos nous 
o 225 casos gestionats 
o 19 associacions en 

xarxa d’antenes 
o 150 persones de 

l’àmbit social 
formades 

Una de les reunions periòdiques de l’equip del SAiD 
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Diguem Prou!  
En defensa de la 
democràcia, 
contra el racisme 
i la xenofòbia 

 
“Diguem Prou!” va ser una 
campanya amb un mes de 
durada que va culminar amb 
la celebració d’un gran acte el 
dia 19 de març, en 
commemoració del Dia 
Internacional per l'Eliminació de 
la Discriminació racial, 21 de 
març.  
 
L’objectiu ha estat crear un 
espai de denúncia del 
racisme i de proposta social, 
per promoure la igualtat de 
drets.  
 

 
Cartell de l’acte 

S’han realitzat diferents 
accions, implicant a diverses 
entitats i personalitats del 
món artístic i acadèmic: acció 
audiovisual “I tu a què dius 
prou?”, creació d’una revista 
impresa amb contingut de 
reflexió i difusió “Diguem Prou!”, 
trobada d’entitats per presentació 
i concreció de la campanya. 
 
Es va fer un gran esforç de difusió 
de la campanya amb la voluntat 
de fer-la participativa. Accions 
virals, xerrades i trobades amb 
entitats de diferents àmbits i 
diferents territoris, Organització 
de rodes de premsa en diferents 
moments i tancament 

d’entrevistes a mitjans de 
comunicació i reportatges sobre 
l’objectiu. Resultat d’aquesta 
participació és el recull de 
fotografies amb el missatge “i tu a 
què dius prou?”. 
 
El tancament de la campanya es 
va materialitzar en un gran acte 
ubicat al Passeig Lluís 
Companys de Barcelona. 
L’objectiu d’aquest era crear un 
espai públic i obert, on poder 
enfortir el discurs contra el 
racisme i la xenofòbia i fomentar 
la reflexió entorn el model de 
societat que s’està construint.  
 
Durant l’acte es van combinar 
actuacions infantils, 
intervencions de portaveus 
d’organitzacions socials i entitats 
representatives del teixit 
associatiu català, intel·lectuals de 
diferents àmbits i actuacions 
musicals diverses: Yacine & The 
Oriental Groove; Pau Alabajos;  
West Barna; Amparo Sánchez, 
9Son, Sabor de Gràcia; Che 
Sudaka Acoustic Live i al bloc 
infantil Oriol Canals, Ail’as, 
Grimpallunes.  
 
Per fomentar la reflexió la 
conductora de l’acte Montse 
Alcoverro amb Bella Agossou i 
Laura Guiteras, obrien pas a les 
intervencions del món de 
l’acadèmia: Manel Barceló, Carles 
Arquimbau, Gerard Quintana, 
Pere Camps, Carlos Giménez 
Villarejo, Lola López, Abel 
Bereményi, Xavier Besalú, Manel 
Barceló, Dolores Juliano i Verena 
Stolcke. 
 
Hi van assistir unes 2.000 
persones i van participar una 
cinquantena d’associacions i 
entitats del tercer sector.  
 
 
 
  

Moment del concert al Passeig Lluís Companys.

Les activitats infantils van obrir l’acte. Els parlaments van
combinar-se amb les actuacions musicals.
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Frenar el discurs 
de l’odi, tot i la 
feblesa de les lleis 
 
 
Llibreria Kalki 
 
Març 2011. El Tribunal Supremo 
s’enfronta per primera vegada a 
un cas de discriminació per 
incitació a l’odi racista. La 
sentència del TS marcarà la 
interpretació de l’article 510 del 
Codi Penal i afectarà a la lluita 
contra l’extrema dreta i el discurs 
de l’odi. 
 
Juliol 2011. SOS Racisme i Amical 
de Mathausen portaran la 
Llibreria Kalki al Tribunal 
Constitucional, davant l’absolució 
dels 4 acusats pel Tribunal 
Supremo. 
 

 
X. García Albiol (PP) 
 
Maig 2011. L’Audiència Provincial 
accepta el recurs contra García 
Albiol presentat per SOS Racisme 
Catalunya i la FAGIC. L’alcalde 
del PP queda imputat per 
incitació a l’odi, obligant al Jutjat 
de Badalona obrir investigació pel 
cas dels fulletons contra els 
gitano-romanesos. 
 
Josep Anglada i PxC 
 
Octubre 2011. Judici contra 
Anglada, de PxC. SOS Racisme 
Catalunya, acusació popular del 
cas, considera demostrada la 
culpabilitat dels acusats i confia 
en l’acció de la justícia. L’entitat 
demana una pena de dos anys i 
suspensió de sufragi passiu pels 

dos acusats per injúries i 
instigació a l’odi. 
Octubre 2011. Celebrem la 
condemna a Juan Carlos Fuentes 
Linares, membre de Plataforma 
per Catalunya, per un delicte de 
provocació a l’odi. Però lamentem 
l’absolució de Josep Anglada, 
líder del partit.  
 

 
Investigació i 
denúncia contra 
el racisme social 
 
 
Durant la nostra estada a la 
trobada internacional d’entitats 
de lluita contra el racisme per 
constituir la xarxa EGAM 
(novembre 2010), es va decidir 
realitzar una acció de denúncia 
a nivell europeu per 
denunciar la discriminació 
en l’accés als locals d’oci i 
discoteques. 
 
Mitjançant l’acció de “testing”, 
vam treure a la llum el 
racisme al locals d’oci 
nocturn a Barcelona. Durant 
tota una nit, un grup divers de 
joves va visitar fins a 11 locals 

nocturns, i en 7 els nois de fenotip 
estranger van quedar-se a fora.  
 
L’acció es va realitzar a 7 països 
europeus, identificant que 1 de 
cada 3 locals no accepten ni 
immigrants ni gitanos.  
 
Com a associació antiracista, 
denunciem que l’abús en el 
dret d’admissió és un 
element més d’un sistema de 
dominació racista. 
 
Informe Anual sobre l’estat 
del racisme a Catalunya  
 
Hem publicat el segon informe 
“L’estat del racisme a 
Catalunya” avalat pels setze 
anys d’experiència col·laborant 
amb l’Informe Anual sobre el 
racisme a l’Estat Espanyol 
que realitzem amb la resta 
d’organitzacions de la Federació 
estatal de SOS Racisme.  
 
Considerem que disposar d’un 
informe específic de l’evolució del 
racisme a Catalunya, els espais i 
les tipologies en les que es 
presenta, és imprescindible per 
conèixe’l i lluitar de forma més 
eficient contra aquest. 
 
L’informe es pot consultar i 
descarregar a la web de l’entitat: 
www.sosracisme.org  
 
 

EL RACISME MATA 

Al juliol del 2011, els assassinats a 
l’Illa d’Utoya, Noruega, van 
deixar palès de les perilloses 
conseqüències del discurs de 
l’odi.  

Des de SOS Racisme Catalunya 
condemnem i lamentem 
l’assassinat de quasi un centenar 
de persones, la majoria joves, a 
mans d’un assassí defensor de la 
ideologia nazi i amb un manifest 
odi als musulmans.  

Tanmateix, a principis del 2012 
vam haver de lamentar també 
l’assassinat d’Ibrahima, un noi 
senegalès al barri del Besòs, 
presumptament per motivació 
racista.  

Participants al “testing”.

Pancarta a la sortida de l’Audiència Provincial 
de  Barcelona durant el judici pel cas Kalki. 
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La lluita política: 
el principal eix 
d’acció de 
l’associació 

 
SOS Racisme Catalunya té la 
responsabilitat, com entitat 
antiracista, de donar resposta 
a aquelles situacions, 
accions, declaracions, que 
posen en perill la 
convivència en igualtat de 
drets, especialment des de les 
administracions i institucions que 
ens governen.  
 
Per aquest motiu, una de les 
accions principals durant el 2011 
ha estat,  un any més, la denúncia 
pública i la incidència política, 
que resumim a continuació: 
 
La crisi és només una excusa 
per retallar-nos els drets i 
limitar-nos com a 
ciutadanes:  
 
Maig 2011. Suport al 15M. SOS 
Racisme Catalunya condemna 
l’actuació i agressió policial a les 
acampades de Barcelona i Lleida. 
 
Juliol 2011. Alertem del greuge 
social de les retallades selectives. 
Estem en total desacord davant 
l’anunci del Departament de 
Benestar Social i Família de 
restringir les ajudes per 
naixements a les famílies que 
acreditin que fa més de 5 anys 
que viuen a Catalunya. “Acabar 
amb la universalitat d’una 
prestació mitjançant la retallada 
discriminatòria, és un pas més en 
el desmantellament de l’Estat de 
Benestar.”  
 
Agost 2011. Mas retalla els 
mínims. Un pas més en la 

destrucció de l'Estat de Dret. 
Manifestem el nostre total 
desacord davant l’anunci per part 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de modificar les 
condicions d’accés i de pagament 
de la Renda Mínima d'Inserció 
(RMI). 
 
Els CIES, principal emblema 
del racisme institucional: 
 
Juliol 2011. Augmenta la 
repressió contra la venda 
ambulant: denunciem la 
criminalització de les persones 
que venen sense qüestionar la 
causa de la situació. 
 
Desembre 2011 – Gener 2012: 
Denunciem, lamentem i 
repudiem la mort d’una dona al 
CIE d’Aluche (Madrid) i un jove al 
CIE de Zona Franca (Barcelona). 
 
SOS Racisme forma part de la 
campanya “Tanquem els CIES”, 
que agrupa els diferents 
moviments socials que treballen 
pel tancament dels centres i el 
suport a les persones allà 
tancades. Tanmateix, recolza la 
campanya de El Periódico per 
acabar amb els llimbs legals dels 
CIE. La reivindicació de 
l’associació antiracista, però, és el 
tancament definitiu d’aquests 
centres.  
 
Davant l’anunci de regulació dels 
CIES, SOS Racisme reclamem de 
nou el tancament d’aquests 
centres. Com associació 
antiracista considerem que les 
accions anunciades pel Ministeri 
de l’Interior es queden curtes 
davant la gravetat de la situació 
dels Centres d’Internament. 
 
El discurs polític racista vol 
treure profit de la precària 
situació social:  
 
Setembre 2011. García Albiol (PP) 
insisteix en el seu discurs de l’odi. 
Reacció de SOS Racisme davant 
les declaracions de l’alcalde de 
Badalona, com imputat per 
incitació a l’odi i injúries contra 
col•lectius. 
 
Octubre 2011. Prou al discurs 
polític xenòfob i racista. Entitats 
socials, veïnals i sindicals 
denuncien les darreres 
declaracions de Duran i Lleida 

contra les persones d’origen 
immigrant, i alerten del perill de 
fractura social que suposen 
aquests discursos. 
 
Octubre 2011. El PP de Barcelona 
atia el racisme per obtenir rèdit 
electoral. Denunciem amb entitat 
del barri del Raval que el Partit 
Popular de Barcelona ha fet i 
distribuït als barris de Ciutat 
Vella un pamflet de contingut 
racista i xenòfob. En el pamflet 
repartit es vincula de manera 
directa la delinqüència amb la 
immigració. El document fa 
referència a un polèmic 
infogràfic, publicat pel diari El 
Periódico a finals d’estiu, que ja 
va ser objectiu de moltes crítiques 
i va rebre la denúncia de SOS 
Racisme. 

 
Eleccions: la lluita pels drets 
polítics de les persones 
migrades vs. l’auge dels 
partits d’extrema dreta: 
 
Febrer 2011. Una nova 
oportunitat d’ampliar el dret a 
vot, truncada. Denunciem que el 
procés d’inscripció al cens 
electoral per les eleccions 
municipals del mes de maig ha 
estat ple de traves, i ha reduït  la 
participació immigrant a un 0.1% 
 
Maig 2011. Les eleccions ens 
deixen més d’un “misto” racista i 
l’alarma d’extrema dreta als 
municipis.  Els líders del PP de 
diferents municipis fomenten 
l’odi per aconseguir esgarrapar 
vots a l’extrema dreta.  
 
Llancem la campanya audiovisual 
“Destopitza’t”, per desmuntar 
els prejudicis racistes més 
utilitzats en campanya electoral. 
 

Gravació d’un capítol de Mistos Electorals.

CIE de Zona Franca de Barcelona.
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Es poden veure els vídeos a 
http://mistoselectorals.wordpres
s.com/2011/05/05/mistos-
electorals-municipals-2011/ 
 
Amb la campanya “Cap 
regidor/a racista als 
ajuntaments”, fem arribar 
l’acció de Mistos Electorals a 
diferents municipis de les quatre 
províncies catalanes i recollim 
l’experiència de diferents entitats 
socials que hi treballen per la 
convivència a més dels “mistos” 
racistes dels polítics. Per fer els 
vídeos de denúncia comptem amb 
la col·laboració dels actors Cesc 
Casanovas, Pep Planas i l’actriu 
Mònica Lucchetti. Es poden veure 
a:http://mistoselectorals.wordpr
ess.com/2011/05/  
 
Davant els resultats de les 
eleccions municipals a Catalunya, 
SOS Racisme posa de manifest el 
perill que suposa l’entrada del 
racisme a diferents ajuntaments 
del nostre país. 
 
 

 
Campanya cap Racista als 
ajuntaments. Entreguem packs 
Antiincendis als ajuntaments de 
Catalunya on arrel de les 
eleccions municipals hi ha 
presència de regidors i regidores 
racistes, començant per Badalona. 
 
Setembre 2011. El dret a vot, 
imprescindible per construir 
ciutadania. Condemnem el suport 
de l’alcalde de Vic i altres regidors 
de CiU a la moció de PxC contra 
el possible dret a vot dels 
ciutadans marroquins. 
 
Novembre 2011. Eleccions 
Generals. Davant el període 
electoral engeguem un any més 
els Mistos Electorals. Per primera 
vegada busquem finançament a 

través del crowdfunding a través 
de la plataforma Verkami. 
 

 
El treball en xarxa 
enforteix la 
nostra lluita al 
territori català 
 
 
Una vegada més, el projecte 
“Ponts territorials en l’acció 
antiracista: Potenciant la 
xarxa social per la 
convivència i la cohesió 
social” es contextualitza en la 
permanència d’una crisi 
econòmica que té conseqüències a 
nivell social, el perill de fractura 
social, l’augment de 
manifestacions racistes en 
conflictes socials, així com també 
en els discursos per part de la 
classe política i de mitjans de 
comunicació,…  
 
Per això, un cop més, constatem 
la validesa d’un treball que busca 
construir una xarxa d’entitats i 
territoris que té com a objectiu 
ressaltar l’enriquiment que 
suposa una societat diversa, i que 
centra el seu treball en el reclam 
de la igualtat de drets i 
oportunitats com un element clau 
per construir una Catalunya 
cohesionada.  
 
L’objectiu d’aquest projecte és 
treballar la convivència als 
territoris, amb tres fites: 
conèixer de manera específica la 
realitat del barri on volem 
treballar, establir contacte i 
complicitats amb els agents del 
territori i executar activitats 
que tenen com a finalitat la 
promoció de la convivència i 
enfortir la cohesió social. I de 
manera específica situar el 
racisme com un problema social, 
que ens afecta a tots i a totes i que 
hem d’eradicar. 
 
Les activitats realitzades han 
estat: l’exposició-itinerari “Obre 
els Ulls” i el seu joc de rol, el taller 
“Som iguals, som diferents” i 
xerrades-debat i activitats 
especifiques adaptades a la 
realitat de cada territori. 
 

Dins d’aquest marc, durant el 
2011 hem implementat diferents 
activitats a:   
 
Els barris del Raval,  Ciutat Vella, 
Barceloneta, Gràcia, Horta-
Guinardó i Sants-Montjuïc, de la 
ciutat de Barcelona.  
 
Llistat municipis 
 
Aquest es consolida com un dels 
projectes cabdals de 
l’actuació de SOS Racisme. 
 
 
Algunes dades: 
 

o 70 entitats en xarxa 
o Més de 35 territoris 
o 6 barris de Barcelona 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entrega del Pack Antiincendi al regidor d’ICV a
l’Ajuntament de Badalona
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“estereotips”, “prejudicis” i 
“discriminació” (segona sessió), a 
partir de debats i dinàmiques 
participatives.  

 
El projecte pilot es va portar a 
terme al districte de Sants-
Montjuïc: en total, es van fer 
tallers antiracistes a 230 
joves i 14 membres del 
professorat dels centres 
educatius IES Lluís Vives, IES 
Joan Pelegrí, Escola Proa i Esplai 
Els Turons.  
 
En el 2012, el projecte té 
continuïtat i s’ha ampliat a més 
districtes de Barcelona. A més, 
s’ha estès la proposta a altres 
municipis catalans. 
 
 

Joves amb 
identitat - 
Laboratori 
Antiracista 2011  
 
 
Les jornades per a joves del 
Laboratori Antiracista, que 
sempre vinculen joves, 
antiracisme i cultura, van 
celebrar-se el 12 de novembre 
del 2011 al districte de Sants-
Montjuïc de Barcelona.  
 
Centenars de joves van participar 
al conjunt d’activitats co-
impulsades per SOS Racisme 
Catalunya i el Secretariat 
d'Entitats de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta. 
 
Es van pensar tres espais ben 
diferenciats. Un teatre fòrum 
sobre el racisme quotidià, 
dinamitzat pel Forn de teatre 

Pa'tothom, que va aplegar una 
gran quantitat de joves, d’entitats 
de lleure i a títol individual. Un 
debat on joves fills i filles de 
famílies immigrades van exposar 
les seves posicions sobre què és la 
identitat, espai que també va 
funcionar com a assemblea.  
 
Finalment, es va fer l’espai Tasta 
la Cultura, amb gegants i 
capgrossos, castellers, i dos grups 
de hip hop i breakdance. 
 
Podeu trobar més informació a: 
http://www.laboratoriantiracist
a.blogspot.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una de les formacions a centres escolars.

Teatre-fòrum, música i debat al 
voltant de l’identitat dels joves. 


