EL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA CONDEMNA ELS ACTES RACISTES I
RECLAMA IMPLICACIÓ D’INSTITUCIONS, ENTITATS I CIUTADANS

Considerem que la pràctica esportiva és i ha de ser una bona eina d’aprenentatge social, de
convivència i d’integració. Finalitat que persegueix el Club Atlético Rosario Central i molts altres clubs
esportius de la ciutat i que no pot ser malmesa per grups o comportaments racistes.
El dissabte dia 10 de gener va tenir lloc una salvatge agressió a 10 membres del Club Atlético Rosario
Central, entitat membre del Consell Municipal d’Immigració, en el transcurs d’un partit de futbol de
tercera regional, entre l’esmentat Club i l’equip de futbol Bada Bing. L’equip Bada Bing ha
protagonitzat en diverses ocasions altercats racistes així com és habitual que els seus seguidors
utilitzin les amenaces i insults. Per aquest motiu, i preveient que era un partit d’alt risc, el Club Atlético
Rosario Central va demanar, abans del partit, l’assistència d’un delegat federatiu i la dels Mossos
d’Esquadra.
Durant les agressions es va trucar a Mossos D’Esquadra i Guardia Urbana, personant-se un cotxe de la
Guardia Urbana, moment en el qual van parar les agressions. Inexplicablement els Mossos d’Esquadra
no es van presentar.
El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Denuncia aquests actes racistes i Reclama la
implicació d’Institucions, entitats i ciutadans per posar les mesures adequades per prevenir i evitar
actes i/o agressions racistes.
Fem una crida al món de l’esport català per tal d’eliminar qualsevol acte o comportament racista
en qualsevol manifestació esportiva.
Això comporta que, davant de situacions com aquesta, es preguin mesures preventives de seguretat,
com les que es van reclamar a la Federació Catalana de Futbol.
Reclamem:
Una acció contundent i inequívoca de la Federació Catalana de Futbol en contra de
qualsevol acte racista.
L’expulsió del Bada Bing de la Lliga de 3ª regional. Un equip format per ex-jugadors d’un
equip anteriorment expulsat i que ha protagonitzat altercats en almenys quatre partits
d’aquesta temporada.
La retirada definitiva de la fitxa federativa d’aquells jugadors, tècnics i directius que es
provi la seva implicació en aquests fets o d’altres similars de violència o xenofòbia.
Que la Federació Catalana de Futbol expulsi als jugadors, tècnics i directius que utilitzen
sistemàticament l’amenaça, el insult o agressió racista i que apliqui la Llei contra el
racisme a l’esport de forma efectiva i contundent, i , a més, sancioni a l’entitat
corresponent.
Que continuïn les investigacions, es facin les detencions oportunes i s’apliquin les
sancions corresponents; així com s’aclareixi el perquè no van assistir els Mossos
d’Esquadra i es depurin les responsabilitats.
Que davant de qualsevol agressió racista les forces de seguretat actuïn amb
contundència i això comporta la detenció immediata dels agressors i el seu processament
judicial.

Per últim, volem donar el nostre suport i mostrar la nostra solidaritat al Club Atlético
Rosario Central, col·laborant en aquelles mesures que consideri oportunes, i, així mateix, els
demanem que meditin la decisió de retirar-se de la Lliga de la Federació Catalana de Futbol.

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA
ENTITATS QUE FORMEN PART DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ:

Fedelatina
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Associació Sociocultural IBN BATUTA
CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració
Associació de la Comunitat Dominicana a Catalunya
Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones Pakistaneses
Casal Argentí a Barcelona
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos
AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA
Asociación General de Mujeres Empresarias Chinas y Españolas
Asociacion Intercambio Cultural Chino-España
Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals
Transsexuals Immigrants (ACATHI)
Associació Catalunya-Líban
Associació Cultural Rhombe
Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya
Associació de Nubios en Catalunya
Associació de Treballadors Immigrants Marroquins a Catalunya (ATIMCA)
Associació de Treballadors Pakistanesos
Associació d'Immigrants Sahrauís (AISAC)
Associació Estudiants i Joves de Guinea Equatorial (AEJGE)
Associació Romanesa de Catalunya (ASOCROM)
Associació Wafae
Associación de Paisanos de Zhejiang en Catalunya
Casa Eslava
Centro Boliviano Catalán
Centro Filipino-Tuluyan San Benito
Centro Peruano de Barcelona
Club Atlético Rosario Central
Colectivo Al Hanan
Colectivo Tripartito (Angola-Congo-RD Congo)
Consell de la Joventut de Barcelona
Federació de Col·lectius Immigrants a Catalunya (FCIC)
Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya (FASAMCAT)
Fundación Juan Pablo II
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