
L’
Oficina d’Informació i Denúncies (OID) es va crear a SOS Racisme - Catalunya l’any 1992
i és un servei gratuït d’atenció i assessorament a persones i col·lectius que han estat víc-
times o testimonis d’agressions o discriminacions racistes.

L’OID està formada per una estructura mixta de professionals i membres actius de SOS Ra-
cisme. Enguany ha atès un conjunt de 707 persones, entre denúncies i assessoraments, i d’a-
questes, un 33% han suposat casos de racisme que han requerit l’obertura d’un nou expe-
dient. L’atenció del servei cap a la persona és integral, buscant sempre la millor via per re-
soldre la vulneració de drets denunciada. Això suposa la realització de gestions de mediació,
administratives, socials o jurídiques requerides. El treball en xarxa que realitza l’OID amb al-
tres entitats com el Centre EXIL (associació de psicòlegs), serveis com el de Mediació i Re-
paració Penal del Departament de Justícia de la Generalitat o l’Oficina de Relacions amb la
Comunitat de Mossos d’Esquadra, sindicats i altres associacions, ofereix un valor afegit al
nostre servei i ens ajuda a donar la millor resposta a cada persona.

El 2007 finalitza amb un 46.3% de casos ressolts, i els que permaneixen oberts són en la
seva majoria judicials. Entre aquests expedients destaca l’increment dels conflictes entre par-
ticulars, concretament els problemes veïnals, i les discriminacions esdevingudes en serveis
públics i privats, situacions que reflecteixen la proliferació del racisme social.  

Hospital 49 principal 08001 BCN
tel. 93 4120034 - 93 301 05 97
Fax: 93 268 16 37
http://www.sosracisme.org
sosracisme@sosracisme.org Associa’t

Entitat Oficina Control Núm. de compte

Lluitem contra

el racisme

Memòria 2007

S
OS Racisme-Catalunya és una entitat dede-
fensa els Drets Humans i lluita per comba-
tre la presència de racisme i xenofòbia a la

nostra societat. En els nostres 18 anys d’histò-
ria la lluita contra el racisme ha sigut sempre ne-
cessària, però en aquest moment de retrocés
dels drets humans i canvis estructurals en la
composició de la societat, ho és més que mai. 
Per tal de construir un model de societat basat
en la convivència i cohesió social  és necessari
defensar la igualtat de drets però també  la
igualtat d’oportunitats pels nous ciutadans que
formen la nostra societat així com per aquells
que han patit discriminacions al llarg de la his-
tòria, com el poble gitano. Per aquest motiu exi-
gim una aposta política en aquest sentit, a la ve-
gada que fem una crida a la societat perquè faci
front activament a la xenofòbia, perquè tots i
totes som fonamentals en la lluita antiracista. 
El 2007 ha estat marcat per unes eleccions mu-
nicipals que van deixar un preocupant panora-
ma. No només per l’increment de vots aconse-
guits pel partit xenòfob Plataforma per Cata-
lunya, sinó, i és més greu, per l’ús electoralis-
ta de la immigració i dels arguments xenòfobs

utilitzats per una part important de partits de
tradició democràtica, que vam denunciar du-
rant tota la campanya.
En la nostra aposta per la interlocució política,
aquest any podem comptar amb la participa-
ció en el Pla d’Actuació Municipal de Barcelo-
na, les aportacions a la Llei d’Acollida de la Ge-
neralitat i l’intercanvi d’informacions i opinions
amb la Conselleria de Participació i Seguretat
de la Generalitat o amb la Secretaria per a la

Immigració. Tanmateix, ens hem reunit amb
membres d’ens locals i amb partits polítics per
impulsar temes de convivència i de dret al vot. 
Com entitat que valora el treball associatiu en xar-
xa, hem participat en el procés de creació del Con-
sell d’Associacions de Barcelona i hem recolzat
la creació de xarxes de convivència amb entitats
locals de diferents municipis, tan necessàries
quan les mostres de racisme social es focalitzen
en conflictes de convivència, tal i com s’ha donat
aquest any amb diversos episodis en el que s’ha
culpabilitzat a la població immigrada de mancan-
ces del barri, enfrontant el veïns segons el seu
origen. En aquests casos, des de SOS Racisme
intentem aportar les nostres propostes basades
en la igualtat de drets, incidint en la responsabi-
litat dels agents implicats i denunciant la motiva-
ció xenòfoba d’alguns conflictes. 
Al segon semestre de l’any hem viscut l’incre-
ment d’aconteixements feixistes, com les con-
ferències de l’exdirigent del Ku Kux Klan, D.
Duke o l’historiador negacionista, D. Irving,
ambdues acollides per la Llibreria Europa. Des
de SOS Racisme com sempre hem denunciat
aquestes iniciatives. Esdeveniments que pas-

sen en un any que el Tribunal Constitucional
va declarar la inconstitucionalitat de l’article
602.10 del Codi Penal. Aquesta resolució ens
allunya de les línies europees en la lluita con-
tra l’extrema dreta i obre una porta a l’apolo-
gia del nazisme i a les teories revisionistes. 
Malauradament hem tancat l’any amb diver-
sos casos de violència racista que van copsar
els mitjans de comunicació i van engegar l’a-
larma social. Des de SOS Racisme hem procu-
rat transmetre que aquests fets no són aïllats i
fer a partir d’ells pedagogia social. La nostra
OID rep cada any centenars de denúncies d’a-
gressions i/o actituds racistes i són moltes més
les persones que no arriben a denunciar.
Aquesta memòria és un recull de les activitats
que hem dut a terme durant el 2007 en el camp
de la denúncia del racisme i sensibilització so-
cial gràcies al suport i dedicació  de les perso-
nes que formen la nostra base activa, al recol-
zament de col·laboradors i institucions i molt
especialment al suport i confiança dels nostres
socis i sòcies.Conscients de que hi ha molta fei-
na a fer, seguim treballant per ser un referent
en la lluita antiracista.

2007: un any
d’intensa
lluita
antiracista

L’associació

S
OS Racisme Catalunyaés una associació no
governamental i sense afany de lucre, que
treballa des del 1989 en la defensa dels Drets

Humans i centra la seva actuació en la lluita con-
tra el racisme i la xenofòbia, defensant la igual-
tat efectiva de drets i oportunitats per a totes les
persones que comparteixen i conformen una
mateixa societat.
Des de la nostra entitat entenem per racisme
qualsevol forma de discriminació, segregació o
agressió a les persones per motiu del seu origen
ètnic o nacional, pel color de la pell, per creen-
ces religioses o per pràctiques culturals.
La nostra acció es basa en la denuncia del racis-
me en totes les seves manifestacions i espais.
Treballem la denúncia públicai la sensibilització
en la societat catalana a partir de campanyes,
mobilitzacions, espais de debat i de formació.
Tenim una Oficina d’Informació i Denúncies, en
la que atenem a totes les persones que han es-
tat víctimes o testimonis d’un acte racista o dis-
criminatori. Impulsem el portal Prouracisme.org
com eina per ampliar l’acció antiracista i el tre-
ball en xarxa.Publiquem des del 1995 l’Informe
Anual sobre el racismo en el EstadoEspañol, ma-
terial de denuncia pública realitzat per la nostra
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del
Estado Español.
Durant el darrer any hem posat en marxa dife-
rents línees del Pla estratègic 2006-2010com po-
den ser la creació d’espais de participació i acció
pel creixement d’activistes, la creació de les àre-
es internes de Formació i Participació, la recerca
de noves formes de difusió, com és la creació
d’audiovisuals, entre altres.
SOS Racisme Catalunya la formen un equip pro-
fessional format per 7 persones, uns 60 mem-
bres actius i col·laboradors, i 780 socis. El nos-
tre finançament es composa de fons propis re-
cursos públics i privats.

707
PERSONES
ATESESPER
L’OID
DURANT
EL 2007

Expediente nous

19%

Demandes d’informació

via e-mail

18%

Demandes

d’informació

presencial

18%

Casos anteriors

14%

Demandes

d’informació telefònica

31%

TOTAL233
Mitjans de comunicació12%

Diversos2%

Discriminació Laboral10%
Discriminació en Serveis16%
Agressions i Discriminacions de Particulars21%

Agressions i Abusos dels Cossos de Seguretat22%

Agressions i abusos de seguretat privada5%

Extrema dreta12%

Casos treballats el 2007%

Recursos propis

21,46%

Subvencions

privades

4,55%

Convenis de

Col·laboració amb

les administracions

25,08%

Subvencions

públiques

48,91%
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Laboratori Antiracista:
un espai d’intercanvi d’experiències i participació.

E
n el tercer any de la linia
de treball “Reformulant
la ciutadania: fills i filles

de persones immigrades i
joves immigrants” es va or-
ganitzar el Laboratori Anti-

racista. Del 19 al 21 d’octu-
bre es van reunir a la ciutat
de Barcelona més de 50 nois

i noies, d’entre 16 i 25 anys,
joves autòctons, immigrants
o fills de persones immigra-
des, de Catalunya i la resta
de l’Estat Espanyol, repre-
sentant 13 entitats que tre-
ballen en l’àmbit juvenil i
pels drets humans.
Els joves van treballar al vol-
tant de la cohesió social a partir de l’antiracisme mitjançant diferents tallers i activitats. De
la reflexió i debat de l’assemblea política es va extreure un document de demandes i propos-
tes en l’àmbit de l’antiracisme, que recull la necessitat expressada del reconeixement com a
ciutadans i la inserció a la societat en igualtat d’oportunitats dels joves, sigui quin sigui el seu
origen o nacionalitat.
Tanmateix es van organitzar activitats obertes al públic, com una sessió de curts antiracis-

tes, i una festa de cloenda. www.laboratoriantiracista.blogspot.com

Actuem contra el racisme

É
s enllà del pla de treball de l’entitat, la mobilització de carrer i el treball en xarxa són va-
lors transversals en l’actuació de SOS Racisme. Us presentem alguns exemples de les ac-
cions del 2007:

* Els Mistos Electorals: durant la campanya electoral de les eleccions municipals del darrer
any, SOS Racisme va posar en marxa una acció de recollida diària de declaracions i propos-

tes dels candidats de contingut racista i/o xenòfob, denunciant la seva
existència i contrargumentant les declaracions tot desmantellant els
tòpics que promouen.
* Lluitem contra el racisme: a l’octubre es van difondre pels mitjans
de comunicació les imatges captades per les càmeres de seguretat
dels FGC de l’agressió racista que va patir una noia equatoriana. Da-
vant la immediata resposta de rebuig de la major part de la societat,
des de SOS Racisme vam alertar a l’opinió pública de la invisibilitat
d’altres casos d’agressions diàries però que resten a l’anonimat per
manca de ressò mediàtic. El manifest que es va redactar en contra de

les agressions i en recolzament de les víctimes de discriminacions racistes el van signar unes
90 entitats, tots els partits polítics amb representació parlamentària, l’Ajuntament de Barce-
lona, la Conselleria d’Acció Social de la Generalitat i més d’un centenar d’adhesions indivi-
duals. Unes 600 persones van assistir a la concentració convocada el 25 d’octubre a la Plaça
Sant Jaume sota el lema “Lluitem contra el racisme”.
Es va crear una campanya de sensibilització publicada per diversos mitjans impresos, amb
el lema “On no hi hagi càmeres, que hi hagi ulls”, per concienciar a la població de la impor-

tància de sumar esforços en la lluita contra el racisme.
* Feixisme mai més!: davant l’anunci del reinici del procés judicial pel cas de la Llibreria Euro-
pa vam organitzar una roda de premsa amb l’Amical de Mathausen, la Coordinadora Gai-Les-
biana i Unión Romaní, per ma-
nifestar la necessitat de con-
demna per acabar amb la im-
punitat de l’extrema dreta i la
preocupació davant la darrera
decisió del Tribunal Constitu-
cional, declarant la inconstitu-
cionalitat de l’article 602.10 del
Codi Penal, que considera de-
licte la negació de l’Holocaust.
Aquestes i altres entitats tam-
bé van estar presents als Jut-
jats. En el moment de la redac-
ció de la memòria encara no
s’ha fet pública la sentència.

1IGUAL1, TOTHOM CIUTADÀ 

D
urant l’any 2007 hem continuat reclamant el dret al vot de les per-
sones immigrades mitjançant la nostra campanya “1=1”. En mo-
tiu de la cita electoral més important de l’any, les eleccions mu-

nicipals, vam impulsar una acció per compartir el vot que va acon-
seguir el suport de 250 parelles de vot i d’unes 20 entitats entre
les que s’inclouen associacions d’immigrants, sindicats i entitats
de Drets Humans. L’acció va comptar amb una campanya de di-
fusió amb la col·laboració de Marina Rosell i Quimi Portet i va con-
cloure amb un acte a la Plaça Sant Jaume (Bcn) el mateix dia de les
eleccions, que va reunir una cinquantena de participants.
Altres actes de recolzament de la campanya van ser “La veu dels sense vot”, un projecte que va
comptar amb la col·laboració de grups musicals com Amparanoia, Nour o Che Sudaka, per tal d’a-
conseguir adhesions al manifest que actualment ja han signat 70 entitats i més de 700 persones;
i una batucada organitzada sota el mateix lema, just abans de començar la Campanya Electoral,
a càrrec dels Tabalers la Colla Vella de Gràcia.
Durant l’any hem organitzat xerrades a diferents espais, especialment universitaris, com la Uni-
verstitat de Girona, U. de Lleida, U. Pompeu Fabra, U. Rovira i Virgili i a la UOC.
La campanya de cessió de vot també va ser impulsada a nivell estatal per la Federación de Aso-
ciaciones de SOS Racisme Racismo del Estado español que gràcies al treball en xarxa amb altres
entitats va aconseguir que més de 50 organitzacions es sumessin a la reivindicació

CAMPANYA
MURS: TRENQUEM
TÒPICS PER LA
CONVIVÈNCIA

D
urant el 2007, aquesta campanya contra
el racisme social ha recorregut 3 muni-

cipis catalans i 6 barris de Barcelona ofe-
rint al públic una visió innovadora sobre els
tòpics que envolten la població immigrada
amb l’objectiu de reduir els nivells de rebuig
social i les actituds discriminatòries que se’n
deriven.
Més de 1.500 persones dels municipis de Tà-
rrega, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i
Barcelona han visitat l’exposició, s’han orga-
nitzat 32 visites guiades i 15 xerrades a alum-

nes d’instituts, escoles d’adults, altres cen-
tres educatius i entitats locals.
El manifest ja ha aconseguit el suport de 10
entitats i més de 100 persones a títol indivi-
dual i el concurs de foto ha rebut més de 160
fotografies, triplicant el número de partici-
pants respecte l’any passat.
Hem obert una nova línia d’actuació local amb
Barcelona Solidària que ens permetrà recórrer
tots els Districtes de la ciutat. Ara per ara hem
estat ja als barris de Sant Andreu, Trinitat Vella,
Roquetes, Torre Baró i Ciutat Meridiana.

Diàlegs antiracistes

D
urant el 2007 vam organitzar un total de 5 taules de debat des de les que profunditzar en te-
mes socials rellevants en la lluita contra el racisme tot generant un espai per contrastar punts
de vista i investigar nous camins per avançar en aspectes polítics i socials amb l’opinió d’ex-

perts en diferents matèries.
Els Diàlegs celebrats aquest any van ser: “El carrer és de tothom”, “Barris i convivència”, “L’ame-
naça del discurs xenòfob i l’extrema dreta”, “Gènere i origen: doble discriminació” celebrat a Vi-
lanova i “L’apartheid jurídic i les seves conseqüències”.
Aquest 2007, van assistir als diàlegs més de 100 persones i vam comptar amb la col·laboració d’un
total de 15 ponents de diferents àmbits socials, polítics i del món del dret, amb la participació des-
tacada de professionals d’àmbit internacional, com la Hamida Ben Saida, de la Ligue des Droits de
l’Homme, de París. Podreu trobar les transcripcions dels debats a la nostra pàgina web (www.sos-

racisme.org/reflexions/dialegs.php).

Prouracisme.org

P
rouracisme.org és una finestra digital a l’ac-

tualitat antiracista que ofereix un recull dia-
ri de les noticies que ens afecten; fa difusió

de les campanyes o accions del moviment so-
cial antiracista; conté una biblioteca on poder
consultar on-line els textos o articles més relle-
vants sobre l’antiracisme així com una agenda
d’activitats.
Aquest portal d’acció antiracista està lligat a l’ac-

ció transversal de la nostra entitat. S’ha conver-
tit en una plataforma de mobilització i de difusió

de campanyes, mantenint un paper clau en la di-
fusió dels actes del 21 de març, de les accions de
la campanya 1=1, com “La veu dels sense vot” o
“Comparteix el teu vot” i en la convocatòria de

diversos concursos, com el de curts antiracistes
creat en el marc d’activitats del “Laboratori An-
tiracista”.
Durant el 2007, el portal ha incrementat el nú-
mero d’adherits en un 50%, ha aconseguit que
més de 70 webs facin menció del portal i contin-
guin un link a aquest i hem rebut més de 2.300
visites durant tot l’any consolidant el seu paper

de denuncia i font d’informació antiracista.

Accions i sensibilització www.sosracisme.org

21 de març:
Planta la teva mà contra el racisme

Formació antiracista

E
l passat 21 de març, Dia Interna-

cional contra el Racisme i la Xeno-

fòbia, es va presentar, com cada
any, la Memòria de l’Oficina d’Infor-
mació i Denúncies i paral·lelament es
va organitzar una acció ciutadana de
condemna del racisme.

Al bell mig de La Rambla de Barcelo-
na vam construir un mur com a sím-
bol del racisme que pretén dividir la
ciutadania. Les empremtes de pintu-
ra de les mans del ciutadans i ciutada-
nes que es van apropar al llarg de tot
el dia així com els seus missatges an-
tiracistes van anar cobrint aquest mur
amb l’objectiu de destruir-lo amb la
força de les nostres mans.

U
n altre dels àmbits en què SOS Racisme - Catalunya treballa des de fa més de deu anys, és l’e-
ducació en drets humans i antiracista. Aquest any, dins del marc del Pla Estratègic 2007-2010 i
amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, hem iniciat una

reestructuració de l’Àrea de Formació.
La mostra principal del procés de millora i innovació realitzat en el 2007 és la creació i difusió del

Catàleg de Formació 07-08, on s’inclouen un total de deu activitats formatives, totes elles sota la
perspectiva de l’antiracisme i adreçades a col·lectius diversos com el dels joves, el teixit associa-
tiu i el món professional.
Durant l’any 2007 hem realitzat més de 25 conferències, xerrades i tallers; 10 participacions en
cursos, seminaris i tallers externs com a experts en matèria d’antiracisme i hem continuat realit-
zant cursos de formació a instituts de secundaria, associacions i agrupacions professionals.
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