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POSICIONAMENT DELS PARTITS PER A LES MUNICIPALS DEL
#26M I PROPOSTA DE MESURES EN CLAU ANTIRACISTA
Des de SOS Racisme i donant continuïtat a una acció que intentem fer abans dels comicis electoral,
i que pretén, des d'una perspectiva antiracista, donar informació dels programes a la ciutadania que
pot votar, per a les eleccions municipals del proper 26 de maig hem analitzat amb detall els
programes electorals de les candidatures (que ja tenien representació municipal) de les capitals de
demarcació catalanes (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).
No ha estat pas una tasca fàcil, sobretot perquè hem tingut dificultats per accedir als programes
electorals, una qüestió que pensem que hauria de ser senzill i àgil ens ha donat més feina de la que
pensàvem. I val a dir que, tot i trucades directes a partits, no hem aconseguit tots els programes: ens
falta el programa de Ciutadans per Girona, Lleida i Tarragona; i el programa de Junts per Lleida.
També en relació als programes, destacar que l'anàlisi de les propostes del Partit Popular l'hem fet a
partir d'un Programa Marc per a les eleccions municipals i autonòmiques. Així com també en el cas
del PSC de Lleida i Tarragona, el document que hem revisat és el Manifest Electoral Municipals
2019.
És possible que els programes a dia d'avui ja no siguin un instrument útil ni pels partits i tampoc per
la ciutadania, però també és cert que no en tenim d'altres. Perquè si l'experiència ja ens diu que les
propostes dels programes sovint es converteixen en paper mullat, el futur de les promeses dels
meetings o els compromisos a les entrevistes electorals esdevé encara més incert.
Tot i tenir-ho casi tot en contra hem apostat per fer igualment aquest anàlisi programàtic, que
considerem clau en dos sentits. D'una banda per oferir la informació a la ciutadania; i d'altra banda,
perquè conèixer les propostes que les candidatures fan, o no fan, en clau antiracista, és per a
nosaltres una eina d'incidència política i transformació social.
Com en altres ocasions hem prioritzat 4 o 5 temàtiques amb la voluntat de conèixer quin era el
posicionament dels partits en cadascuna. Aquestes han estat: propostes per a fer front al racisme
policial, la prohibició de les identificacions policials racistes, la defensa del dret a vot per a les
persones amb nacionalitat estrangera, propostes contra la discriminació racista i la protecció de les
persones afectades; i en al cas només de Barcelona el posicionament vers la venda ambulant no
autoritzada.
Sobre les temàtiques prioritzades i possibles actuacions des del marc municipal
1. Fer front al racisme policial. Els cossos de seguretat pública tenen un paper rellevant en
qüestions vinculades amb garantir la convivència, preservar els drets i les llibertats de les
persones, així com també en relació a la seguretat i a la prevenció de delictes o faltes; i per a
fer-ho, entre altres, la societat els hi cedeix la gestió de la força. En ocasions es donen casos
d’abús i discriminació per part dels mateixos agents dels cossos de seguretat pública, als
darrers informes de SOS Racisme hem denunciat que aquesta és la tipologia més nombrosa
en casos del nostre Servei d’atenció a persones que han patit racisme. Des de SOS Racisme
Catalunya considerem imprescindible el reconeixement institucional de les pràctiques
discriminatòries i abusives per part d’agents de cossos policials públics i l’aplicació de
mesures necessàries d’identificació, prevenció, sanció i reparació de la persona afectada. *1
2. Prohibir les identificacions policials racistes. El “perfil ètnic” és un criteri normalitzat en
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moltes identificacions o controls, en què la policia demana la documentació a persones
seleccionant-les exclusivament pel seu aspecte físic. 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 són
racistes, il·legals, criminalitzadores i inefectives. Des de SOS Racisme Catalunya defensem
la lliure circulació de les persones pels pobles i ciutats, i exigim a les administracions que
reconeguin la seva existència per a posteriori poder prohibir-les definitivament. *2
3. Defensar el dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera. Els Drets Civils i
Polítics, més enllà de respondre a qüestions prioritàries per al desenvolupament integral
d’una persona com a drets fonamentals que són, són també drets molt relacionats amb el
sentit de pertinença i amb el fet de sentir-se part d’una comunitat política i social. Recullen
un contingut polític i transformador, vinculat a la predisposició i voluntat de les persones a
implicar-se en assumptes col·lectius i/o plantejar millores, canvis i transformacions. Des de
SOS Racisme Catalunya reivindiquem que el dret al vot actiu i passiu no ha d’estar lligat a
la nacionalitat, sinó que ha de ser inherent a la persona i, en tot cas, vinculat la residència
reconeguda mitjançant l’empadronament. *3
4. Desenvolupar propostes contra la discriminació racista i la protecció de les persones
afectades. És fonamental garantir que les persones afectades per racisme puguin denunciar
la vulneració patida per restituir el dret. Cal però, tenir en compte que la víctima quan vol
denunciar s'enfronta a moltes dificultats. També són molts els factors organitzatius i
procedimentals que impedeixen l'accés a la via adequada i existent per a resoldre el conflicte
i fer efectiva la restitució de drets. Des de SOS Racisme considerem que és prioritari exigir a
les administracions públiques que desenvolupin i/o apliquin el marc normatiu de protecció a
les víctimes de racisme, complint així amb el que és la seva obligació de garantir i preservar
el dret. *4
5. Un abordatge de la venda ambulant no autoritzada des dels drets humans i
l'antiracisme. La venda ambulant ha existit sempre. És una realitat estructural de les nostres
ciutats a la que cal donar resposta, malgrat que entri en conflicte amb el model de ciutat i la
imatge que es vol projectar al món. Cal tenir en compte que les persones que es dediquen a
la venda ambulant no autoritzada estan altament exposades a patir situacions d'abús i
vulneració de drets. Des de SOS Racisme considerem que cal un abordatge des d'una
perspectiva de racisme i vulneració de drets des de tots els àmbits implicats: els governs,
l'administració de justícia, els mitjans de comunicació, els comerciants, els veïns i les
veïnes.

A continuació diferents materials que pretenen donar informació a la ciutadania que pot i vol
votar a les properes eleccions municipals, a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1. Quadre resum del posicionament vers les temàtiques prioritzades dels partits a les diferents
demarcacions catalanes.
2. Les propostes que fan els partits a les diferents demarcacions sobre les temàtiques revisades
3. Per aprofundir en les propostes d'actuació municipal que des de SOS Racisme Catalunya
plantegem mesures al voltant de les diferents temàtiques.
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1. Quadre resum del posicionament vers les temàtiques prioritzades dels partits
a les diferents demarcacions catalanes
BARCELONA

Racisme policial Identificacions racistes

Dret a vot

Contra el racisme

Venda ambulant

Barcelona en Comú

petit pas

no es mullen

petit pas

antiracistes

petit pas

ERC

petit pas

no es mullen

petit pas

antiracistes

racistes

PSC

no es mullen

no es mullen

no es mullen

no es mullen

racistes

Junts per Barcelona

no es mullen

no es mullen

petit pas

antiracistes

racistes

Valls (Ciutadans)

no es mullen

no es mullen

no es mullen

no es mullen

racistes

PP

no es mullen

no es mullen

no es mullen

no es mullen

racistes

petit pas

antiracistes

antiracistes

antiracistes

antiracistes

CUP

Racisme policial

Identificacions racistes

Dret a vot

Contra el racisme

ERC

petit pas

no es mullen

no es mullen

antiracistes

PSC

petit pas

no es mullen

no es mullen

petit pas

Guanyem Girona

antiracistes

antiracistes

antiracistes

antiracistes

Junts per Girona

no es mullen

no es mullen

no es mullen

petit pas

PP

no es mullen

no es mullen

no es mullen

no es mullen

GIRONA

Ciutadans

No tenim programa

Racisme policial

Identificacions racistes

Dret a vot

Contra el racisme

PSC

no es mullen

no es mullen

antiracistes

petit pas

ERC

petit pas

no es mullen

petit pas

petit pas

LLEIDA

Junts per Lleida
En Comú
CUP
PP

No tenim programa
no es mullen

no es mullen

petit pas

no es mullen

petit pas

antiracistes

antiracistes

antiracistes

no es mullen

no es mullen

no es mullen

no es mullen

Ciutadans

No tenim programa

Racisme policial

Identificacions racistes

Dret a vot

Contra el racisme

ERC

petit pas

no es mullen

no es mullen

petit pas

PSC

no es mullen

no es mullen

antiracistes

petit pas

Junts per Tarragona

no es mullen

no es mullen

no es mullen

no es mullen

petit pas

antiracistes

no es mullen

antiracistes

no es mullen

no es mullen

no es mullen

no es mullen

TARRAGONA

CUP
PP
Ciutadans

No tenim programa
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2. Les propostes que fan els partits a les diferents demarcacions sobre les
temàtiques revisades

BARCELONA
Barcelona en Comú









Fer front al Racisme policial
 No recull accions per a fer front al racisme policia.
 A l'apartat 1.3.2 parla de: «Millorar l’atenció i la coordinació policial en casos de
persones que hagin estat víctimes de situacions de discriminació i delictes d’odi».
 En el bloc de Seguretat i Convivència, l'apartat 1.7.7 fa referència «Desenvolupar
accions positives per incrementar la representativitat de la diversitat de gènere i
d’origen en la Guàrdia Urbana. Garantir condicions d’accés i de promoció sense biaix
de gènere».
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No hem trobat cap referència al dret de sufragi actiu i passiu, de les persones amb
nacionalitat estrangera.
 El punt 1.2.4 contempla «Propiciar la participació dels col·lectius diversos i de les seves
manifestacions culturals tot impulsant la representació i la participació diversa en els
diferents àmbits de decisions municipals».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 El Bloc 1.3 del programa recull diferents objectius i accions per a consolidar i incorporar
mecanismes de protecció i política pública en drets humans. Algunes de les accions que
destacaríem són: «Revisar la normativa municipal segons estàndards de drets humans.
Aplicar l’enfocament de drets humans al conjunt de polítiques públiques. Plans de
formació en drets humans i interculturalitat pels treballadors i treballadores municipals
i el conjunt de la ciutadania. Potenciar l’Oficina per la No Discriminació com l’òrgan i
l’espai municipal i ciutadà referent en la lluita contra totes les formes de discriminació,
desplegant la seva capacitat sancionadora. Crear un Observatori de la Discriminació a
la Ciutat que permeti obtenir dades el més completes possibles de l’estat de totes les
formes de discriminació a la ciutat. Crear un Pla Integral contra el Racisme i la
Xenofòbia, per desenvolupar polítiques actives de lluita contra la discriminació racial
en coordinació i col·laboració amb el teixit social i associatiu de la ciutat. Reeditar el
Pla municipal de lluita contra la islamofòbia».
Sobre la Venda ambulant no autoritzada
 Al punt 5.1.5 en relació als Plans directors d’espai públic, on contempla: «Redactar
plans directors de l’espai públic per a cada districte per endreçar-ne els usos: terrasses,
grans actes, venda ambulant,...»
 Reconeix la vessant punitiva i poc realista amb la que s'ha donat resposta a aquesta
realitat, i que mentre no hi hagi un canvi de la llei d’estrangeria, cal treballar treballant
des de la prevenció i la gestió de les afectacions negatives a l’espai públic:
desenvolupant programes d’inserció laboral i de regularització de la situació de treball i
administrativa de les persones que es dediquen a la venda ambulant; i articular
dispositius coordinats de prevenció i intervenció amb Mossos, GUB i policia portuària
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per garantir la seguretat.

Candidatura d'Unitat Popular. Capgirem Barcelona.









Fer front al Racisme policial
 Punt 7.3.12 (a la pàgina 170) «Promocionar la formació continuada dels i les agents de
la Guàrdia Urbana en matèria de drets humans i en mediació i resolució de conflictes».
Prohibició de les identificacions policials racistes
 Punt 7.2.2.5 «la guàrdia urbana, ni cap altra instància de l’Ajuntament, no col·laborarà
amb les batudes racistes de la Guàrdia Civil (per raó d’origen) ni amb les detencions
que acaben amb les persones en situació administrativa irregular CIE i posteriorment
expulsades»
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 Punt 7.2.1.2 defensa el dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera, en relació
a les eleccions municipals «tothom ha de poder votar amb l’única condició d’un any de
residència».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 El punt 7.2.1.4 del programa fa referència a la creació d'una oficina antidiscriminació:
recursos i competències per prestar informació, suport i assessorament.
 El Punt 7.2.1.5 parla d'una ciutat antiracista amb polítiques que fomentin el diàleg, la
convivència i la igualtat de drets.
 Punt 7.3.13 «vetllar per tal que no es faci servir els espais públics per la difusió d'idees
racistes, feixistes, xenòfobes, o homòfobes».
Sobre la Venda ambulant no autoritzada
 La única menció que fa és al bloc de Llibertats i antirepressió, el punt 7.3.5 es fa
referència a la Creació d'una Taula amb col·lectius organitzats que treballen en activitats
de l'economia submergida per revisat, eliminar i/o posposar modificacions en les
mesures de prohibició i sanció sobre activitats econòmiques com la venda ambulant, el
treball sexual,...

Esquerra Republicana de Catalunya





Fer front al Racisme policial
 No fan una referència específica a mesures que permetin combatre el racisme policial,
però a les pàgines 36 i 37 on parlen sobre la Guàrdia Urbana, plantegen algunes
propostes que, poden suposar una aproximació per a començar a treballar contra aquesta
xacra. «Crearem la Direcció de Prevenció i un Observatori dins d’ella. Farem un Codi
Ètic i de Conducta per vetllar per l’excel·lència en el servei. Redimensionarem la
Unitat de Deontologia i Afers Interns per garantir aquesta excel·lència en el servei.
Dotarem la unitat de més recursos humans, materials i pressupostaris».
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No hem trobat cap referència al dret de sufragi actiu i passiu, de les persones amb
nacionalitat estrangera.
 A la pàgina 25, es comprometen a « Promoure un major protagonisme i una major
visualització d’òrgans de participació com el Consell Municipal d’Immigració de
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Barcelona i potencia l’activitat de la Xarxa d’Acollida i Acompanyament per a Persones
Immigrants a Barcelona.
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 A partir de la pàgina 24, planteja diferents propostes que preveuen crear i/o consolidar
mecanismes de protecció davant les discriminacions racistes. Destacarem
alguns:«Potenciarem l’Oficina per la No Discriminació.. Impulsarem un Observatori
sobre Delictes d’Odi. Elaborarem un Pla Integral per combatre totes les accions d’odi
que abraci tots els delictes d’odi i discriminació. Establirem òrgans estables de
col·laboració interdepartamental entre els diversos serveis de l’Ajuntament per
assegurar l’enfocament en drets humans. Potenciarem el pla de formació interna en
drets humans i interculturalitat als professionals que presten serveis externalitzats de
l’Ajuntament i als treballadors i treballadores de convenis subscrits pels consorcis,
fundacions i associacions dependents de l’Ajuntament, alhora que revisarem els criteris
de contractació externa i de licitació de serveis».
 A la pàgina 34 parlen de: « Realitzarem convenis amb locals d’oci nocturn per evitar les
discriminacions. Implementarem una bústia de denúncies de discriminació».
Sobre la Venda ambulant no autoritzada
 A la pàgina 34: «Dur a terme plans de xoc i sostinguts en el temps sobre fenomen com
la venda ambulant irregular i la massificació turística».

Junts per Barcelona








Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No hem trobat cap referència al dret de sufragi actiu i passiu, de les persones amb
nacionalitat estrangera.
 Punt 5.1 si que parlen de «realitzar campanyes públiques de difusió d’aquest drets
recollits en la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la
protecció dels drets humans i, en especial, el Pacte internacional dels drets civils i
polítics».
 Punt 5.8, en relació a la participació ciutadana, plantegen «fer-la efectiva adaptant-la a
la realitat sociolaboral i cultural de les persones amb l’objectiu de potenciar persones
líders que representin la diversitat de la ciutat».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 Punt 5.1 parlen de la responsabilitat de l'ajuntament davant la vulneració de drets de la
ciutadania, però enlloc recullen de manera específica la vulneració d'un dret amb
motivació racista.
 Punt 5.8 contemplen «Treballar contra totes les formes de discriminació que no tenen
cabuda a Barcelona; i per una ciutat lliure de racisme i xenofòbia», però sense
concretar les mesures per a fer-ho possible.
Sobre la Venda ambulant no autoritzada
 Punt 3.3: «Elaborarem un pla estratègic per combatre la venda ambulant il·legal:
aplicarem la normativa de venda ambulant i lluitarem contra les màfies que sustenten
aquesta pràctica. Tot creant un pacte interadministratiu per oferir un programa
d’inserció laboral i social per aquest col·lectiu».
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 Punt 12 (apartat Seguretat Ciutadana i Guàrdia Urbana): «Impulsarem un Pla de control,
contenció i reducció del fenomen de la venda ambulant il·legal, en coordinació amb les
mesures que impulsarà el Govern de la Generalitat, i des d’una aproximació
d’integralitat de tots els serveis municipals implicats».

Partit Socialista de Catalunya






Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No fa cap referència
Sobre la Venda ambulant no autoritzada
 A la pàgina 3 del programa (dins l'apartat Bandera 1: Barcelona per viure-hi) contemplen
«Actuar amb major decisió contra les màfies vinculades a la venda ambulant,
especialment en procediments per evitar l’activitat del “TOP MANTA»

Barcelona pel Canvi. Ciutadans







Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 La única referència que fa a la implementació de mecanismes de protecció de la
discriminació racista, el punt 20 del programa a la pàgina 10, està dirigida únicament al
poble gitano: «Procedirem a crear l'Oficina d'Assumptes del Poble Gitano, amb
l'objectiu de lluitar per la defensa dels seus drets, llibertats i cultura. Millorarem les
condicions de vida i les actuacions dirigides al poble gitano, recollint les seves
particularitats, aspiracions i preocupacions, intervenint davant qualsevol actitud o acte
de xenofòbia o discriminació»
Sobre la Venda ambulant no autoritzada
 El punt 5 del programa, dins el bloc Una Ciutat Segura, tolerància Zero, planteja
«Dissenyarem un programa integral d'espai públic i eliminació del top manta».

Partit Popular



Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
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Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No fa cap referència
Sobre la Venda ambulant no autoritzada
 La mesura 197 sobre un Pla Especial de Protecció al Comerciant, que entre altres
preveu: «evitar la proliferació de les vendes il·legals als carrers de les ciutats, amb
mesures de protecció de la seguretat urbana i per a combatre les màfies que s'aprofiten
dels més necessitats. Reforçarem el règim d'infraccions i sancions, i reforçarem les
ordenances municipals per a lluitar contra el comerç il·legal, les vendes il·legals als
nostres carrers i les falsificacions. Tots els municipis amb més de 5.000 habitants
hauran de comptar amb un Pla de Prevenció i lluita contra el comerç il·legal»

GIRONA
Esquerra Republicana de Catalunya






Fer front al Racisme policial
 Tot i que el programa no menciona el racisme policial, el punt 1.2.1 (pàgina 20): «la
col·locació de càmeres de videovigilància en aquells espais en els que s’hi hagin
registrat accions delictives i/o actes d’incivisme de forma reiterada». No deixa de ser
una mesura interessant davant casos agressions per part de policies a les comissaries.
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 El punt 1.2.1 «Creació de l’Oficina dels Drets Civils i la No Discriminació de Girona,
amb l’objectiu de defensar i garantir els drets de les persones, en especial el dret a la
igualtat i a la no-discriminació de cap tipus».
 Punt 2.2.5: «formació en matèria d’interculturalitat, igualtat i no discriminació; i
l’atenció a persones i col·lectius que hagin estat víctimes d’agressions o discriminacions
racistes”.

Junts per Girona





Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No plantegen propostes concretes per a establir i/o consolidar mecanismes de protecció
de la discriminació racista
8

SOS Racisme Catalunya
Rambla Santa Mònica, 10, 1a planta
08002 Barcelona
sosracisme@sosracisme.org
933010597

 Al punt 8 de l'apartat de Ciutat de Drets fan una referència molt àmplia a la lluita contra
la discriminació en l’àmbit escolar: «Crearem un pla escolar de tolerància zero contra
les agressions masclistes, racistes i LGTBIfòbiques».

Guanyem Girona








Fer front al Racisme policial
 El programa planteja diverses mesures dirigides directament a la policia: Punt 67D.
«Actuació basada en valors igualitaris, no discriminatoris, amb una gestió de la
diversitat amb perspectiva de gènere». Punt 67E. « La diversificació del perfil dels
agents a partir d’una major presència de dones a la plantilla, com també incorporant
agents de comunitats ètniques i culturals diverses». Punt 75 «Un pla de formació que
s’adeqüi al nou model policial, en què s’especialitzin els agents segons les seves
funcions i es prioritzi la sensibilització de la policia en la prevenció de situacions de
vulnerabilitat i gestió de la diversitat». Punt 77 «Augment dels mecanismes de control
intern i transparència dins del cos de la Policia Municipal seguint les recomanacions i
directrius europees aplicables en aquest sentit a l’àmbit policial». Punt 79 «Aplicarem el
Protocol Facultatiu per a la Prevenció de la Tortura de l’ONU aprovat pel Consell de
Ministres espanyol, que entre altres, exigeix, la instal·lació de càmeres de gravació als
centres de detenció i comissaries per prevenir les pràctiques de la tortura. el punt 81
S’establiran mesures de protecció als col·lectius més vulnerables per garantir-ne els
seus drets tant des d’una perspectiva de seguretat com social».
Prohibició de les identificacions policials racistes
 Punt 376.2 recull: «Garantirem que no es produeixin identificacions per motius ètnics
per part de la policia municipal, i evitarem que ni la policia ni cap altra instància de
l’Ajuntament col·labori en macrooperacions d’altres cossos de seguretat que acaben
amb la detenció i expulsió de persones per la seva situació administrativa irregular».
 Punt 376.1: «Evitarem col·laborar en la delació o la deportació de ciutadans i
ciutadanes gironins en situació administrativa irregular».
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 Mesura 380: «treballarem pel reconeixement legal dels drets polítics de tots els veïns i
veïnes de Girona. Realitzarem les accions municipals que tinguem a l’abast per tal de
forçar un canvi en la legislació que permeti estendre els drets polítics a la totalitat de la
ciutadania, i establir el dret a vot a totes les persones majors d’edat empadronades a la
ciutat amb sis mesos d'antelació».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 El programa recull propostes per a potenciar i desenvolupar mecanismes de protecció
per a fer front a la discriminació racista, entre altres destaquem: «Punt 81: mesures de
protecció als col·lectius més vulnerables per garantir-ne els seus drets tant des d’una
perspectiva de seguretat com social. Punt 82: treballarem de manera transversal i
proactiva per eradicar qualsevol tipus de pràctica discriminatòria. Punt 84,
incorporarem les recomanacions d’organismes com l’Organització per a la Seguretat i
la Cooperació a Europa que fomenten la prevenció d’actes contra la seguretat i el
terrorisme mitjançant el canvi de comportaments policials envers les minories ètniques.
Apostarem per transformar les relacions entre aquestes minories i les forces policials tot
creant una xarxa de confiança mútua que promogui seguretat a totes les parts
involucrades, tal com s’explica a l’apartat d’Acollida i Dret de Ciutadania. Punt 376.3
la creació d’una oficina municipal de denúncia de delictes d’odi, racisme i
discriminació».
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Partit Socialista






Fer front al Racisme policial
 Tot i que el programa no reconeix l’existència del racisme policial, sí que preveu, a la
pàgina 50 (l’únic espai de tot el programa on es fa referència al racisme) la formació en
drets humans per a la policia municipal.
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 Sobre mecanismes de protecció a la discriminació racista una menció molt genèrica a la
pàgina 50: «aplicar mesures per lluitar contra la xenofòbia i el racisme, i propiciar
espais de diàleg intercultural i interreligiós entre la ciutadania de Girona. Donar
formació en Drets Humans als empleats públics i als agents de la policia municipal».

Partit Popular





Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No fa cap referència

LLEIDA
Partit Socialista






Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 Sense desenvolupar-ho massa i amb poca claredat, el programa parla, a la pàgina 11,
sobre el Dret a Vot de les persones amb nacionalitat estrangera: «Garantir els drets
polítics i socials de la població immigrada».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No desenvolupa accions específiques, sí que planteja algunes actuacions que poden
suposar una millora en aquest àmbit: a la pàgina 10 «Promourem societats diverses que
garanteixin la cohesió social i la integració, i reconeguin la diversitat davant
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l’increment del discursos racistes i populistes». I a la pàgina 11: «Promourem la inclusió
i la integració»

Esquerra Republicana de Catalunya







Fer front al Racisme policial
 Tot i que sense un reconeixement del racisme policial i per tant mesures per a fer-hi
front, el programa, a la pàgina 108 contempla: «la creació d’un programa de prevenció
contra el racisme i la xenofòbia».
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No hem trobat cap referència al dret de sufragi actiu i passiu, de les persones amb
nacionalitat estrangera.
 Pàgina 89 plantegen diverses mesures que fan referència a la participació política:
«Fomentar la seva integració en la política local de Lleida a través de cafès polítics,
reunions i panells de discussió política…. Impulsar l’ampliació del dret de vot a les
consultes ciutadanes i processos participatius de competència municipal».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 Pàgina 89 el programa recull: «Combatre la discriminació en l’accés als espais nocturns,
assegurant que no s’exclogui ningú pel seu origen, aspecte o religió” i “Impulsar
iniciatives per combatre les reticències dels propietaris a llogar habitatges a immigrants,
temporers, refugiats i altres grups subrepresentats»”.
 Pàgina 105: «impulsar un servei d’assessorament i orientació jurídica bàsica que
garanteixi l’exercici dels seus drets fonamentals i socials, en defensa d’aquells
complectius més vulnerables (població migrada, persones amb discapacitat, gent gran,
persones dependents, víctimes de violència de gènere,...).

Comú de Lleida






Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No hem trobat cap referència al dret de sufragi actiu i passiu, de les persones amb
nacionalitat estrangera.
 Punt 2.4.5/98: «Potenciarem la inserció en tots els processos participatius ciutadans de
la població immigrada».
 També, tot i que amb una lògica sectorial, al punt 2.4.5/95recull: «Impulsarem la creació
del Consell Municipal per les Migracions, integrat per entitats públiques, privades i
col·lectius i associacions d’immigrants que treballin amb i per a les persones
nouvingudes a la ciutat, fent-los copartícips i coresponsables de les polítiques
vinculades a la immigració».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No fa cap referència
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Candidatura Unitat Popular








Fer front al Racisme policial
 Tot i que el programa no reconeix explícitament el racisme policial i tampoc accions per
fer-hi front.
 Punt 14 preveu la formació en drets humans als treballadors i treballadores municipals,
especialment a la guàrdia urbana.
Prohibició de les identificacions policials racistes
 En el punt 11 del programa, en el que fan referència a diferents accions per fer front al
racisme institucional; l'acció 1 d'aquest apartat contempla: «Vetllar per la no realització
d’identificacions per raó de perfil ètnic, les quals estan prohibides per la UE».
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No hem trobat cap referència al dret de sufragi actiu i passiu, de les persones amb
nacionalitat estrangera.
 Punt 11.2 Establir mecanismes de consulta i participació ciutadana de totes les veïnes
independentment de la seva situació administrativa.
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 El programa recull diferents mesures: el punt 9 (a la pàgina 79) «Denunciar els
discursos i pràctiques xenòfobes, tant per part de les administracions com de les entitats
privades, les associacions i els partits polítics». A la pàgina 77 «Crear l’Oficina per a la
No-Discriminació dins la Regidoria de Drets Civils, que presti atenció
multidisciplinària (jurídica, psicològica i social) a tots els homes i les dones de Lleida
que viuen situacions de discriminació per raó de gènere, edat, orientació sexual,
discapacitat, ètnia o procedència». El punt 11.5 en relació a les treballadores i
treballadors municipals: «Els càrrecs públics, així com el funcionariat, han de reflectir
la diversitat de la població real a la qual representen. Exigim formació obligatòria
impartida per persones dels col·lectius discriminats a tots aquests treballadors públics
amb perspectiva de gènere, antiracista, no capacitista i d’identificació sexo-afectiva».
El punt 13: «Campanya antirumors per revertir les situacions de racisme, islamofòbia,
xenofòbia i aporofòbia a la ciutat». El punt 3: «La Regidoria de Drets Civils elaborarà
un Pla municipal contra l’antigitanisme...»

Partit Popular





Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No fa cap referència

TARRAGONA
Partit Socialista
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Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 Sense desenvolupar-ho massa i amb poca claredat, el programa parla, a la pàgina 11,
sobre el Dret a Vot de les persones amb nacionalitat estrangera: «Garantir els drets
polítics i socials de la població immigrada».
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No desenvolupa accions específiques, sí que planteja algunes actuacions que poden
suposar una millora en aquest àmbit: a la pàgina 10 «Promourem societats diverses que
garanteixin la cohesió social i la integració, i reconeguin la diversitat davant
l’increment del discursos racistes i populistes». I a la pàgina 11: «Promourem la inclusió
i la integració»

Esquerra Republicana de Catalunya






Fer front al Racisme policial
 A l’apartat de seguretat el punt 6, a la pàgina 39, contempla: «Intensificar la
col·laboració de la guàrdia urbana per tal de garantir els drets de tots els ciutadans, la
no discriminació i la lliure expressió».
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No desenvolupen cap mesura vinculada amb la generació i/o consolidació de
mecanismes de protecció davant la discriminació racista, fan una referència molt
genèrica a l’inici del document sobre l’accessibilitat universal: «Entenem l’accessibilitat
universal com a condició indispensable per garantir l’autonomia, la no discriminació i
la igualtat d’oportunitats per a totes les persones».

En Comú Podem






Fer front al Racisme policial
 El programa no reconeix el racisme per part dels cossos policials, si que planteja alguna
acció de tipus preventiva, la proposta 6.10: «Formació específica i dotació d’eines a les
patrulles de proximitat i personal municipal vinculat a la seguretat ciutadana…
Formacions en matèria d’inclusió social, migració i interculturalitat, igualtat de gènere
i diversitat sexual,...
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 El programa recull diferents mesures: punt 13.9 «Impulsarem la creació d’un
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observatori de la discriminació que estigui atent a qualsevol cas de discriminació per
raons d’ètnia, religió, identitat sexual i del gènere, orientació sexual, ideologia, lloc de
procedència, etc. denunciant qualsevol forma de fòbia». El punt 6.6 «Construir una
“Guia de bones pràctiques ”transversal per als Serveis Socials amb una perspectiva de
cura interseccional i feminista, que contempli la diversitat sexual, de gènere, diversitat
funcional i intel·lectual, diversitats ètniques, les diverses sensibilitats religioses i
espirituals, així com altres trets culturals i socials diversos».

Junts per Tarragona





Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No fa cap referència

Candidatura Unitat Popular






Fer front al Racisme policial
 Sense un reconeixement explícit de l’existència del racisme policial, si que proposen
mesures que suposen un avenç per a fer-hi front: el punt 1 de la pàgina 53: «Monitoritzar
i auditar les pràctiques de les policies locals prohibint les identificacions per motius
ètnics».
Prohibició de les identificacions policials racistes
 A la pàgina 53 el punt 1 contempla la prohibició de les identificacions per motius ètnics.
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 El programa recull diferents mesures, destaquem el punt 3 de la pàgina 53: «Obrir
oficines contra el Racisme i la Discriminació que vetllin per la protecció i garantia dels
drets de les persones migrants, racialitzades o la població romaní».

Partit Popular





Fer front al Racisme policial
 No fa cap referència
Prohibició de les identificacions policials racistes
 No fa cap referència
Dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera
 No fa cap referència
Contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades
 No fa cap referència
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3. Per aprofundir en les propostes d'actuació municipal que des de SOS Racisme
Catalunya plantegem al voltants de les diferents temàtiques.
A continuació més informació sobre propostes concretes que des de SOS Racisme Catalunya
plantegem als governs municipals en relació a fer front al racisme policial, la prohibició de les
identificacions policials racistes, la defensa del dret a vot per a les persones amb nacionalitat
estrangera, propostes contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades, i la
venda ambulant no autoritzada.
*1 Mesures o propostes que podrien incorporar les candidatures municipals per a fer front al
racisme policial:
 Reconeixement institucional per part de l'ajuntament que en ocasions es donen situacions on
l’agent del cos policial és responsable d’una discriminació i/o abús, i prendre les mesures
necessàries d’identificació, prevenció, sanció i reparació de la persona afectada:
 Garantir que es dugui a terme una investigació interna diligent
 Assegurar la protecció de la víctima en aquests processos i evitar situacions de
revictimització.
 Ens el casos on es dóna una denúncia, també, per part del policia:
 Garantir un seguiment escrupolós per evitar que es donin situacions d’avantatge i
impunitat.
 Revisar les condicions en que l’agent de policia disposa d’acusació particular finançada
per l’Ajuntament, per evitar que aquesta es doni automàticament.
 Davant casos greus, valorar la possibilitat de que l’Ajuntament assumeixi la
responsabilitat subsidiària, com administració competent i responsable de la policia
local.
 Valorar que la formació a la policia en l’àmbit dels drets humans i la no discriminació sigui
obligatòria i permanent.
*2 Mesures o propostes que podrien incorporar les candidatures municipals per a la prohibició
de les identificacions policials racistes:
 Reconèixer l'existència i la dimensió real dels controls d’identitat per perfil ètnic i com
aquests neguen el dret a la llibertat deambulatòria a la Ciutat.
 Dur a terme un Projecte Pilot amb la Policia Local per evitar les identificacions policials
discriminatòries que entre altres accions, pot incloure:
 Prendre mesures adreçades a prohibir i prevenir la identificació de persones per
descripcions massa genèriques que es basin en el color de pell, l’ètnia, o característiques
físiques, culturals i religioses.
 Formar la policia a l'entorn del concepte de “sospita raonable”, per tal de dur a terme
identificacions més efectives, sota els principis d’igualtat i no discriminació, de
conformitat amb Codi Europeu d’Ètica de la Policia
 Recollir dades de cada actuació d’identificació i registre que es realitzi i publicar
regularment estadístiques sobre la qüestió, assegurant un treball d'explotació estadística
per conèixer l'efectivitat de les identificacions
 Introduir mesures de control internes i externes i aplicar sancions contra els agents que
identifiquin de forma discriminatòria o injustificada.
 Promoure espais d'intercanvi, coneixença i discussió entre la societat civil, les
comunitats més afectades pel control identitari i els cossos policials.
 Facilitar mecanismes de denúncia per a la població objecte d’identificacions i registres, i
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afavorir un sistema de control extern d’aquests processos.

*3 Mesures o propostes que podrien incorporar les candidatures municipals per a defensar el
dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera.
 Reconeixement institucional per part de l'ajuntament sobre la vulneració dels drets polítics
d’una part de la ciutadania del seu municipi.
 Exigir el canvi de l'article 13 de la constitució espanyola que restringeix el dret a vot només
per les persones que tenen nacionalitat espanyola.
 Altres qüestions vinculades amb la participació:
 Revisar els protocols de funcionament dels espais i mecanismes de participació
municipal per garantir que aquests vetllin per ser representatius de tota la ciutadania.
 Promoure espais de trobada ciutadana on des d'una mirada intersectorial (per tant
assegurant perfils diversos) es reflexioni sobre qüestions globals i estructurals que
afecten al poble i/o a la ciutat.
*4 Mesures o propostes que podrien incorporar les candidatures municipals per Desenvolupar
propostes contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades:
 Promoure campanyes de difusió i sensibilització sobre el coneixement dels drets i els serveis
de promoció, garantia i defensa d’aquests drets.
 Millorar la confiança en les institucions, a partir de:
 Aplicar les mesures existents a les normatives
 Garantir que les víctimes no siguin jutjades per la pròpia administració
 Aglutinar les diferents normatives sobre igualtat de tracte i no discriminació, i donar a
conèixer els diferents procediments.
 Promoure una major sensibilització i comprensió dels delictes d’odi i discriminacions
racistes entre els professionals i les professionals de les administracions públiques.
 Establir un xarxa fiable de Serveis d’atenció a víctimes de delictes d’odi, discriminació i/o
altres vulneracions de drets.
 Prendre les mesures organitzatives necessàries per a l’aplicació del procediment sancionador
o de qualsevol altre via perquè la persona afectada, les organitzacions especialitzades o els
col·lectius puguin denunciar i/o posar en coneixement els fets.
 Coordinar la recollida de dades amb les diferents policies que actuen al municipi.
 Treballar de manera conjunta amb entitats i col·lectius així com amb equipaments,
programes i serveis municipals que tinguin contacte amb col·lectius susceptibles de patir
aquest tipus de discriminació, perquè en facin registre i notifiquin aquests casos.
 Buscar els mecanismes dins la competència municipal (mocions, decrets, ordenances i altres
eines de la normativa local) que vetllin per garantir un tracte igualitari i no discriminatori en
tots els àmbits, serveis, programes i actuacions de l’Ajuntament. I fer-ho des d’una
perspectiva àmplia que contempli tots els eixos de discriminació.
 Valorar la possibilitat, com ajuntament, de personar-se com acusació popular davant casos
greus de racisme i/o altres tipus de discriminació.
*4 Mesures o propostes que podrien incorporar les candidatures municipals per un abordatge
de la venda ambulant no autoritzada des dels drets humans i l'antiracisme:
 En primer lloc és necessària una mirada global sobre aquesta realitat que inclogui el racisme
social i institucional, ja que és un element estructural que influencia de manera directa en
totes les actuacions del col·lectiu i cap el col·lectiu.
 Cal qüestionar la gestió policial del conflicte i garantir una actuació que no vulneri els drets
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humans a l'hora de sancionar. Calen també mesures a curt termini, és imprescindible
assegurar la investigació, sanció i/o expulsió davant les situacions d'abús i discriminació
perpetrades pels agents.
Una revisió de la «marca de ciutat» que es vol projectar. La venda ambulant no autoritzada
forma part de les nostres ciutats, per això també té a veure amb el debat ampli i urgent sobre
el model turístic i de ciutat.
Donar resposta a les persones que volen seguir amb aquesta activitat, buscant alternatives
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