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Antiracisme independent, democràtic i de base

QUI SOM

SOS Racisme Catalunya som una associació 
creada el 1989 per treballar en la defensa dels 
Drets Humans des de l’acció antiracista, de 
manera independent, democràtica i des de 
l’acció de base. Lluitem per la igualtat de drets i 
oportunitats a través de tres vies.
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ATENCIÓ I 
DENÚNCIA

INCIDÈNCIA 
POLÍTICA

SENSIBILITZACIÓ 
I CONSCIÈNCIA

COM TREBALLEM

1. Atenció i denúncia. Denunciem el racisme 
en totes les seves formes i espais i oferim 
atenció legal i acompanyament psicosocial a 
persones que el pateixen.

2. Sensibilització i consciència. Promovem el 
canvi de consciències a través de campanyes, 
accions i materials de sensibilització i formació.

3. Incidència política. Fem pressió institucional 
per impulsar lleis i polítiques públiques que 
garanteixin la justícia social i la no discriminació.

Tenim la nostra seu al districte de Ciutat Vella de 
Barcelona, però la nostra actuació inclou tot el 
territori català.

OBJECTIU, VISIÓ I VALORS

La nostra finalitat és aconseguir un model de 
societat on el racisme no hi tingui cabuda, on es 
respecti la diversitat cultural i on totes siguem 
ciutadanes de ple dret, sense ser discriminades 
per raó de color de pell, origen nacional o ètnic, 
cultura o religió.

Per aconseguir-ho, vetllem per la independència 
dels poders fàctics i dels partits polítics, per una 
presa de decisions democràtica, basada en la 
voluntat de l’assemblea i dels òrgans de govern que 
escull, i per la participació crítica de la base social. 

ORGANITZACIÓ INTERNA

530 persones associades

45 membres actius o activistes 

7 membres del consell

8 treballadores de l’equip tècnic

ALIANCES I TREBALL EN XARXA

• Xarxes institucionals: Taula de Ciutadania i 
Immigració (Generalitat de Catalunya); Xarxa 
BCN Antirumors; Mesa de la Diversitat del 
Consell d’Audiovisual de Catalunya.

• Teixit associatiu i moviments socials:  
LaFede.cat, Organitzacions per la Justícia Global; 
Stop Mare Mortum; Casa Nostra Casa Vostra; 
Tancarem el CIE de Barcelona; Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR); PASUCat; Aixada 
Antiracista, associacions juvenils per la igualtat 
de drets; Consell d’Associacions de Barcelona; 
Coordinadora Catalana contra la Tortura; 
Plataforma Unitària contra les violències de 
gènere; Consell de Joventut de Barcelona (CJB).

• Xarxes estatals i internacionals: Federació 
d’Associacions de SOS Racisme a l’Estat 
Espanyol;  Migreurop, xarxa europea i africana; 
UNITED for Intercultural Action.
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9 àrees des d’on treballar contra el racisme

Servei d’Atenció i 
Denúncia (SAiD) El delicte i el discurs 

d’odi

Venda ambulant 
no autoritzada

Formació

Identificacions 
per perfil ètnic

#Aixòésracisme

Dret a vot Participació 
internaTreball a 

fronteres
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El SAiD, 25 anys atenent a persones

ATENCIÓ I 
DENÚNCIA

ÀREA

Atendre 
persones 
i restituir 

drets

OBJECTIUEl Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de Racisme i 
Delictes d’Odi  (SAiD) és un servei gratuït que dóna resposta 
a persones i col·lectius que han estat víctimes o testimonis 
d’agressions o discriminacions racistes.

Un grup de professionals experts estudia cada cas de 
manera personalitzada i decideix amb les persones 
afectades la millor via per solucionar-ho. A més, informa 
i assessora sobre els drets de les persones i sobre les 
eines per evitar que es vulnerin. L’objectiu final del SAiD 
és restituir els drets de la persona, però de vegades un cas 
individual pot esdevenir un procés de canvi social.

El SAiD, per l’especificat del seu àmbit d’actuació, és un 
servei únic a Catalunya. Ha atès més de 8.000 persones i té 
una experiència acumulada de 25 anys de treball. 

AMB EL SUPORT DE:
Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, 

Ajuntament de Barcelona i COP Itàlia 
(fons europeu)

MÉS INFORMACIÓ A:
www.sosracisme.org/said

EL SAID EN XIFRES

485 persones ateses
 327 ateses per primer cop
  213 noves situacions de racisme detectades
   91 discriminacions denunciades
   122 discriminacions no denunciades
  114 assessoraments de contingut divers
 158 casos d’anys anteriors

13 tallers de formació sobre el SAiD
 250 persones formades

5 accions de sensibilització
 300 persones sensibilitzades

12 accions de comunicació

35 participants  a la trobada de persones que han patit 
discriminació racista, ateses pel SAiD

9 activistes col·laboradors

6 alumnes de pràctiques

CELEBRACIÓ 25 ANIVERSARI
Durant el 2017 s’han realitzat accions 
específiques de commemoració: un 
acte públic amb la participació de més 
de cinquanta persones; la millora de 
les vies de comunicació, obrint una 
nova línia de contacte per WhatsApp 
(652873406) i la producció d’un vídeo 
per promocionar el servei i donar 
eines per actuar davant una acció 
racista.

DIAGNOSI SOBRE DISCRIMINACIÓ
Per altra banda, gràcies a la 
participació al projecte internacional 
«Discorsi Migranti», gestionat 
per la COP d’Itàlia, es van poder 
realitzar tres informes de diagnosi 
sobre la discriminació a l’accés a la 
salut, l’habitatge i els processos de 
convalidació de competències. 



LÍNIES D’ACCIÓ 2017

6

Discurs i delictes d’odi

ÀREA

Plantar 
cara als discur-
sos i delictes 

d’odi
i crear alterna-

OBJECTIUA partir del coneixement i l’experiència adquirida durant 
els dos anys de projecte «Together: fighting against 
hate crimes», el 2017 vam participar en l’elaboració 
de manuals per promoure la intervenció ciutadana, 
especialment davant el discurs d’odi a les xarxes 
socials, per tal d’identificar, desenvolupar e impulsar 
estratègies efectives de contra-argumentació i narratives 
alternatives a l’odi.

Vam participar en l’elaboració del manual «Ciberespect. 
Guía práctica de intervención en línea para 
ciberactivistas», que s’ha realitzat en el marc del projecte 
CIBERESPECT, liderat per Ecos do Sur, i on van participar 
també l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i 
United Explanations. I la guia «¿Es odio? Manual práctico 
para reconocer i actuar ante el discurso de odio» dins 
el projecte «Això és odi» realitzat amb l’IDHC i el suport 
econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. 

Per altra banda, durant el 2017 es va constituir a 
Catalunya l’Observatori per la Prevenció de L’extremisme 
violent (OPEV). L’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, l’Associació Euroàrab, la Fundació per la Pau 
(FundiPau),NOVACT i SOS Racisme Catalunya som els 
impulsors de l’OPEV-Catalunya. 

El primer objectiu del qual serà dissenyar una estratègia 
d’acció per prevenir les principals amenaces de 
l’extremisme violent a nivell local. Entès com una resposta 
de la societat civil per fer front a les amenaces actuals.

AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ A:
sosracisme.org/odi

RESUM DE L’ACTIVITAT EN XIFRES

2 col·laboracions a cursos on-line contra el discurs d'odi
1 jornada de treball sobre narratives alternatives

2 materials audiovisuals de sensibilització i denuncia

2 manuals editats en col·laboració amb altres entitats

130 persones formades en l’àmbit del discurs i el delicte d’odi

INCIDÈN-
CIA

SENS.
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La venda ambulant no autoritzada

ÀREA

Atendre casos 
i fer incidència 

política

OBJECTIUEl 2017 hem donat continuïtat al treball de sensibilització, 
denúncia i incidència al voltant de la vulneració de drets 
que pateixen els venedors ambulants per part dels cossos 
policials i les administracions. 

ATENCIÓ I DENÚNCIA
El 32% de les denúncies d’agressions i abusos per part 
de la policia gestionats el 2017 al SAiD, les persones 
denunciants han estat venedores ambulants. En aquests, 
com passa en la majoria de casos relacionats amb cossos 
policials, ens trobem que el SAiD ha de defensar les 
víctimes i no pot denunciar el racisme, ja que aquestes han 
estat denunciades pels agents. 
El cas d’en «Manel» n’és un clar exemple: va ser denunciat 
per venda ambulant i atemptat contra l’autoritat. La 
Fiscalia demanava 4 anys de presó però ell no era culpable 
ni havia estat al lloc dels fets i així ho va poder demostrar 
l’advocada del SAiD. Vam celebrar la seva absolució, tot 
i que la vulneració de drets patida va restar impune. Es 
va convocar una roda de premsa en rebre la sentència 
per explicar als mitjans la situació viscuda per tants altres 
venedors. 

CONSCIÈNCIACIÓ CIUTADANA
Hem apostat per generar una contranarrativa al 
tractament mediàtic i polític interessat i sesgat, que 
criminalitza aquest col·lectiu. Juntament amb els 
periodistes de Catalunya Plural hem realitzat el projecte 
periodístic «Vida Mantera», per abordar la venda 
ambulant des d’una perspectiva antiracista, global 
i profunda. Aquest va obtenir la beca Dev Reporter, 
otorgada per LaFede.cat. 
L’acte públic de presentació, format per una taula rodona 
d’experts i expertes d’origen senegalès, hi van assistir més 
de 100 persones. I el reportatge audiovisual va donar peu 
a un programa de «30 minuts» a TV3. 
Per altra banda hem continuat participant a les reunions 
convocades per l’Ajuntament de Barcelona per buscar vies 
de solució al conflicte, amb presència d’altres entitats i 
persones afectades. 

Línia d’acció finançada 
amb recursos propis 

a excepció del reportatge “Vida Man-
tera”, finançat amb la beca DevRepor-

ter de LaFede.cat

MÉS INFORMACIÓ A:
Venda ambulant, web de SOS Racisme

ATEN.

INCID.SENS.
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Formació

SENSIBILITZACIÓ 
I CONSCIÈNCIA

ÀREA

Reforçar la 
formació con-
tra el racisme 

i pels drets 
humans

OBJECTIUEl 2017 es va apostar per reforçar l’àrea de formació de 
l’entitat, invertint en la coordinació remunerada per part 
d’una persona externa a l’equip de treball.

L’objectiu era reforçar i coordinar el grup de formadors 
i formadores de l’entitat, renovar els materials didàctics 
utilitzats i impulsar i coordinar l’oferta formativa de 
l’entitat. 

Enguany, les formacions que s’han realitzat des del grup de 
formació han estat:

 * Catàleg d’Activitats Antiracistes de l’àrea d’Acció  
 Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona.

 * Formació a joves i punts d’informació juvenil (PIJ)  
 (projecte Aixada Antiracista)

 * Formacions a centres educatius de la Província  
 de Barcelona, a través del Catàleg de la Diputació  
 de Barcelona.

 * Peticions del catàleg propi, disponible a la web. 

AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ A:
sosracisme.org/formacio

LA FORMACIÓ EN XIFRES

72 taller formatius a centres 
escolars de Catalunya

1.500 persones beneficiàries dels 
tallers

1 xerrada per  250 alumnes de 
secundària

2 convenis en actiu amb 
administracions: Ajuntament Sant Vicenç 
dels Horts i Diputació de Barcelona.

3 catàlegs disponibles amb activitats 
formatives diverses
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Participació interna

ÀREA

Ampliació 
de la base 

social

OBJECTIUA l’assemblea ordinària celebrada el 2017 es va compartir 
la necessitat de millorar i cuidar la participació a l’asso-
ciació i consolidar mecanismes de participació per tal 
d’ampliar la base social. Es va aprovar impulsar espais 
periòdics d’intercanvi i formació per les activistes de 
l’entitat. D’aquesta voluntat van néixer les “Polifacètiques 
Antiracistes”.

Les anomenades «polifas» (nom votat durant la primera 
trobada) s’han consolidat com un espai de trobada men-
sual. Són assembles obertes al públic en general, amb 
l’objectiu d’afavorir el coneixement entre les persones 
activistes, fomentar la participació de persones que vul-
guin incorporar-se a la lluita, conèixer i unificar el discurs 
de SOS Racisme i, finalment, encarar la lluita antiracista en 
un ambient distés.  

Els trets específics d’aquests espais de trobada són que 
l’organització i dinamització d’aquestes trobades va a 
càrrec, de manera rotativa, dels diferents grups de treball 
de l’entitat i se celebren cada mes en un indret diferent, 
sempre vinculat a la vida associativa i als moviments so-
cials.

Per altra banda, s’ha creat un grup privat a Facebook amb 
l’objectiu de millorar el flux d’informació amb les activistes, 
així com fomentar la relació i coneixement mutu. 

AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ A:
sosracisme.org/actua

SENSIBI-
LITZACIÓ I 
CONSCIÈN-

LA POLIFACÈTICA ANTIRACISTA EN 
XIFRES
4 assemblees obertes, tractant els 
temes: el racisme invers, els vols de 
deportació i el privilegi turista, el drt 
al vot per a les persones estrangeres 
i discurs d’odi a les xarxes socials (en 
format taller).

4 grups de treball implicats en 
l’organització

62 persones participants

42 membres a la comunitat privada 
de Facebook
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Les identificacions per perfil ètnic

ÀREA

desnormalit-
zar, visibilitzar 

i Incidir 

OBJECTIUEl “perfil ètnic” és un criteri normalitzat en moltes 
identificacions o controls, en les què es demana la 
documentació a persones seleccionant-les exclusivament 
pel seu aspecte físic. És a dir, no se les para pel que han 
fet, sinó per tenir trets físics identificats com a diversos 
per la població majoritària. Aquestes identificacions es 
donen de forma generalitzada i amb total impunitat, tant 
en espais públics com privats, fins a tal punt que s’ha 
normalitzat i formen part del paisatge diari dels nostres 
pobles i ciutats. Però no són normals: són il·legals, 
criminalitzadores i inefectives.

Per fer-hi front, durant el 2017 hem engegat la campanya 
“Pareu de parar-me. L’aparença no és motiu”, amb 
el suport indispensable d’un ampli ventall d’entitats i 
col·lectius. Els objectius principals són:

1. Visibilitzar les identificacions policials per perfil ètnic i 
fer un primer estudi del context a Catalunya. 

2. Desnormalitzar-les. Animar les persones que viuen i/o 
veuen parades racistes a denunciar-les o, com a mínim, 
comunicar-les. 

3. Incidir políticament perquè les identificacions 
policials per perfil ètnic siguin explícitament prohibides i 
activament perseguides. 

EL PROJECTE EN XIFRES

1 espai web amb el contingut de la campanya

20 entitats participants en el projecte

10 sessions de treball per elaborar al manifest i 
treballar a la guia pràctica

700 adhesions al manifest unitari

1acte públic, celebrat a Madrid, destinat a les 
administracions, institucions i cossos policials

1 acció a Twitter, 5ª tendència a Espanya, amb més de 
300 tuits amb els HT #pareudepararme #paraddepararme

6 aparicions a mitjans de comunicació 

AMB EL SUPORT DE:
Open Society Foundations (OSF)

MÉS INFORMACIÓ A:
web de SOS Racisme i a 

www.pareudepararme.org

LITIGI ESTRATÈGIC 

Després que el Tribunal 
Constitucional (TC) rebutgés estudiar 
l’anticonstitucionalitat de la identificació 
policial del jove Zeshan Muhammad, 
es va presentar una demanda contra 
l’Estat Espanyol al Tribunal Europeu 
de Drets Humans. A principis del 2018 
hem rebut la notícia que el tribunal 
l’admetia a tràmit. Des de l’equip del 
SAiD i comunicació es continua donant 
suport a aquest litigi estratègic. 

INCIDÈN-
CIA

SENS.
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#Aixòésracisme

SENSIBILITZACIÓ 
I CONSCIÈNCIA

ÀREA

Visibilitzar 
el racisme 

més subtil i 
quotidià

OBJECTIUDurant el darrer any, aquesta campanya iniciada el 2016 
per visibilitzar les discriminacions racistes més quotidianes 
i invisibilitzades, s’ha consolidat i ha agafat una rellevància 
notable dins l’activitat de l’entitat. 

La creació d’un grup de treball estable, format per 
activistes i puntualment per estudiants en pràctiques, 
així com el finançament aconseguit a través del projecte 
estatal liderat per SOS Racismo Arrazakeria i la Federación 
estatal, li han donat un gran impuls.

L’ús de noves tecnologies, com la realitat virtual amb el 
col·lectiu Be Another Lab, i el treball amb «youtubers», ens 
ha permès crear noves narratives i arribar a un públic jove 
i divers. Això ha donat notable visibilitat i impacte a les 
accions comunicatives. 

RESUM DE LA CAMPANYA EN XIFRES

8 activistes compromeses en un grup de treball

4 vídeos d’elaboració pròpia

 * #esracismo #aixòésracisme Experiment amb 
càmera oculta de gran impacte mediàtic i social. A més de 
les xarxes, es va projectar als cinemes Cinesa de tot l’estat 
durant un mes, sota el projecte “Cines se mueve”

 * Focus Group amb els i les participants de 
l’experiment social

 * Tu què faries? Experiment de realitat virtual per 
sesibilitzar l’impacte de la islamofòbia a la quotidianeïtat 
de joves musulmans i musulmanes. Els youtubers Ramia’s 
Channel i la Familia TV van publicar les reaccions de la gent 
als seus cansls el 12 d’octubre. 

 * El racisme surt de festa Gravaciço amb càmera 
dissimulada del resultat d’una “testing night”, publicada la 
víspera de la nit de Cap d’Any generant gran impacte a les 
xarxes socials. 

9 article d’opinió i anàlisi

+1.800 lectures a la web (articles)

+600.000 visualitzacions a Youtube

125.000 impactes a xarxes socials

AMB EL SUPORT DE:
Generalitat de Catalunya i el FAMI (UE) 

a través del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

MÉS INFORMACIÓ A:
aixoesracisme.org
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El dret a vot

Assentar 
discurs per 

impulsar una 
plataforma 
ciutadana

OBJECTIUDurant el 2017 s’ha materialitzat la plataforma “Vot x 
Tothom”, una iniciativa que engloba a més de trenta 
entitats i col·lectius amb l’objectiu d’aconseguir el dret a 
vot universal, lligat a la residència i no a la nacionalitat. 
“Cal revertir una situació de vulneració de drets. És una 
qüestió de salut democràtica». 

A partir de la presentació pública als mitjans de 
comunicació, celebrada el 28 de novembre a la seu de 
LaFede.cat, es va iniciar un seguit d’actes públics amb 
la voluntat de presentar la iniciativa a la ciutadania, que 
tindrà continuïtat durant el 2018.

Començant per l’acte principal, celebrat l’1 de desembre 
a Cotxeres de Sants, on hi va haver una taula rodona 
amb Oumon Balde, integradora social i membre de Salt 
Antiracista, Fatiha El Mouali, economista i membre de 
Unitat Contra El Feixisme i El Racisme (UCFR), i Karlos 
Castilla, Doctor en Dret, especialista en Drets Humans i 
membre de SOS Racisme i de l’IDHC. L’acte el va conduir 
Omaira Bertan, periodista i membre de Llatins de 
Catalunya. A més, durant l’acte es va presentar el web, el 
manifest i el vídeo de la campanya.

Recordem que entre el 13 i el 15% de la ciutadania 
catalana major de 18 anys no té dret a vot i aquesta xifra 
augmenta fins el 30% o més en determinats barris o 
municipis.

MÉS INFORMACIÓ A:
Web de SOS Racisme i

 votxtothom.wordpress.com

LA CAMPANYA EN XIFRES

4 activistes compromeses en un grup 
de treball

34 entitats integrants de la 
plataforma

6 reunions d’organització

2 actes públics de presentació

 40 persones assistents

45 entitats i més de 200 persones 
adherides al manifest

1 pàgina web de la campanya

ÀREA

Línia d’acció finançada 
amb recursos propis

SENSIBI-
LITZACIÓ

CONS-
CIÈNCIA
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Treball a fronteres

Observar  
vulneracion 
de drets a 

les fronteres 
europees

OBJECTIUEl 2017 es va iniciar el projecte «Camins»:  liderat per la 
Coordinadora Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), que 
té com a objectiu crear un grup d’observadores de drets 
humans que es traslladin a diferents fronteres de la Unió 
Europea i preveu l’elaboració de materials educatius basats 
en els relats extrets de l’observació sobre el terreny. Aquest 
projecte tindrà continuïtat durant el 2018.

Es van realitzar dos viatges:
1. Frontera sud: Nador, Melilla, Tànger i Ceuta, per observar 
les dinàmiques d’aquest «territori sense llei».
2. Frontera est: Bulgària, el país més pobre de la UE, 
per conèixer els procediments de detenció i recepció en 
aquesta zona tampó.

Durant les accions es van establir contactes i entrevistes 
amb les associacions del territori que treballaven pels drets 
humans o que gestionen programes d’acollida o suport 
legal. Es van visitar organismes públics que intervenen 
en els processos migratoris, com ara centres d’acollida i 
de formació. Es van entrevistar periodistes i advocades i 
aconseguir testimonis de persones en procés migratori. 

AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ A:
sosracisme.org i caminsderefugi.org

CONCLUSIONS DE LES OBSERVADORES

*  Totes les actuacions que tenen a veure amb els fluxos 
migratoris que circulen constantment per aquells territoris, 
estan regides per la llei de la força i l’arbitrarietat.

* Els casos de violència i de vulneracions de drets a les 
fronteres resten impunes.

* Els menors i les menors d’edat resten desprotegides.

* Precarietat de les persones refugiades: el procediment 
per determinar la necessitat de protecció s’aplica de manera 
subjectiva i arbitrària; hi ha demandants d’asil retinguts als 
CIE; manca un programa d’integració per a les persones 
refugiades i les situacions d’acollida són precàries.  

ÀREA

SENSIBILITZACIÓ 
I CONSCIÈNCIA
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Eines d’incidència i sensibilització
DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
DISCRIMINACIÓ RACIAL

El 21 de març vam estar a la Plaça Sant Jaume de Barcelona 
amb una instal·lació artística simbolitzant la impunitat 
del racisme i la invisibilització de les persones que el 
pateixen. Vam presentar les conclusions de l’informe als 
mitjans de comunicació al matí, i a la tarda es va organitzar 
una taula rodona invertida, a la que 10 veus expertes van 
respondre les preguntes del públic. Com a tancament, es va 
realitzar l’acció col·laborativa #ensRebentaElRacisme.

MÉS INFORMACIÓ: sosracisme.org/activitats/
ensrebentaelracisme

ASIL, REFUGI I MIGRACIÓ

Com a associació integrant de «Stop Mare Mortum», hem 
donat suport a la denuncia realitzada per la plataforma 
contra l’Estat espanyol, per l’incompliment de les quotes 
d’acollida de persones refugiades. Per altra banda, ens 
hem sumat a la campanya «Veniu Ja», impulsada per un 
nombrós grup d’entitats socials estatals amb l’objectiu 
d’incrementar la pressió social per reclamar aquesta 
acollida. I hem participat activament a la campanya «Casa 
Nostra Casa Vostra».

CONTRA L’ODI I LA POR

Després dels atacs terroristes perpetrats el 17 d’agost, 
com a entitat de defensa dels drets humans ens vam 
posicionar enèrgicament contra la violència i vam fer 
una crida per no caure en la trampa de generar odi de 
l’odi. Vam participar en l’organització de la manifestació 
unitària celebrada el 26 d’agost, donant suport a la crida 
#AnemdeBlau. Posteriorment, responent a les peticions 
de diverses persones que havien patit assetjament, vam 
realitzar un manual explicant com actuar contra l’odi racista 
i islamofòbia a les xarxes socials.

Més informació: sosracisme.org/noticies/com-actuar-
davant-contingut-racista-a-les-xarxes-socials

LLEI PER LA NO DISCRIMINACIÓ

El 2017 hem participat al procés de creació de la llei 
catalana: impulsant la coordinació entre entitats que 
treballem contra la discriminació des de diferents àmbits i
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Eines d'incidència i sensibilització
fent arribar al Govern català les nostres crítiques i propostes 
de millora de la llei, en Compareixença al Parlament. 
Finalment el projecte de llei es va truncar quan es va 
dissoldre el Parlament.

DEFENSA DELS DRETS I LLIBERTATS DE LA CIUTADANIA

SOS Racisme s’ha adherit a la Taula per la Democràcia i 
a Som Defensores, dues iniciatives de la societat civil per 
defensar de manera unitària les institucions catalanes i els 
drets i llibertats de la ciutadania. Tanmateix, es  va donar 
llibertat a l’equip laboral de l’entitat per poder sumar-se a 
les diferents convocatòries i mobilitzacions, en cas que ho 
desitgessin. 
MÉS INFORMACIÓ: sosracisme.org/posicionaments/
condemnem-la-violencia-contra-el-poble-catala-ens-
sumem-a-laturada-general

“SI POTS VOTAR, NO VOTIS RACISME”

Per les eleccions del 21 de desembre vam fer una lectura 
antiracista de les propostes electorals de tots els partits, 
destacant el posicionament a punts clau per l’entitat: 
derogació de la Llei d’Estrangeria, tancament del CIE, 
dret a vot per a persones estrangeres, dret a la sanitat 
pública i polítiques públiques contra el racisme. El resultat, 
desenvolupat en un article i resumit en diversos gràfics, va 
generar molt interés a les xarxes socials i la publicació a la 
web va rebre un miler de visites. 

MÉS INFORMACIÓ: sosracisme.org/noticies/racisme-
campanya-21d

RELATS REALS

El projecte per sensibilitzar i informar sobre el racisme a 
través de relats de casos del SAiD ha continuat vinculat a La 
Directa el 2017. En total, el mitjà ha publicat 10 històries 
reals d’abusos policials, assetjament veïnal, agressions 
islamòfobes, entre altres, que s’han difós a través de la 
web, de les xarxes socials sota l’etiqueta #RelatsReals.
dissoldre el Parlament.

MÉS INFORMACIÓ: sosracisme.org/testimonis i directa.cat/
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Publicacions

INFORME ANUAL DE SOS RACISME CATALUNYA

Informe anual de SOS Racisme Catalunya. La 
publicació «L’estat del racisme a Catalunya. Informe 
2016» l’ha realitzat, un any més, Pol·len edicions. 

L’informe, de 135 pàgines, ha inclòs 5 temes 
destacats: la Llei d’Estrangeria  i el Codi Penal, dos 
instruments per fer front a la venda ambulant no 
autoritzada; drets silenciats; els drets dels infants i 
la buro-exclusió. Cada tema s’ha desenvolupat amb 
un article de reflexió, una entrevista i el relat d’un 
cas real. Finalment, la radiografia de la situació del 
racisme a partir de l’estudi dels casos atesos pel 
Servei d’Atenció i Denúncia, a l’apartat «365 dies de 
racisme». 

Les dades de l’informe es presenten als mitjans de 
comunicació el 21 de març, coincidint amb el Dia 
Internacional contra el racisme, i el mateix dia a la 
tarda a la Plaça Sant Jaume, en un acte dirigit a la 
ciutadania general.

El podeu consultar a: sosracisme.org/old/
portada/invisibiles-lestat-del-racisme-a-catalunya-
informe-2016

INFORME ANUAL DE FEDERACIÓN 
SOS RACISME

Com cada any, hem col·laborat en 
l'elaboració de l'informe estatal, que es 
presentà a Madrid al setembre, en un 
acte en què s'instà al govern espanyol 
a elaborar lleis antidiscriminació que 
protegeixin les víctimes dels delictes 
d'odi. 

El podeu consultar a: sosracisme.org/
noticies/el-racisme-a-lestat-espanyol-
informe-anual-2017
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Vols ajudar-nos a construir una societat sense racisme?

ASSOCIA'T A SOS RACISME 

Omple aquesta butlleta i envians-la per correu electrònic (administracio@sosracisme.org) o postal 
(Rambla Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona) per tramitar la teva alta. Si tens dubte, contac-
ta'ns i t'ajudarem a resoldre'ls. 


