
#BCNCIUTATDRETS
Dossier trimestral de la Direcció de Drets de Ciutadania

S E T  2 0 2 2  
N U M .  2  

El racisme i la
xenofòbia
encapçalen les
discriminacions a la
ciutat 

L’Observatori de les Discriminacions a

Barcelona presenta el seu quart
informe anual, que recull les dades, el

testimoniatge i les reflexions dels serveis

municipals i les entitats socials de la

ciutat que treballen en l’àmbit de la lluita

per la igualtat de tracte i en contra de les

discriminacions a Barcelona. 

L’informe s’ha elaborat a partir de dues

fonts d’informació principals i

complementàries: per una banda, les

dades de les situacions de discriminació

que han arribat a l'Oficina per la No

Discriminació i a les entitats socials que

formen part de la Taula d’entitats amb

Servei d’Atenció a Víctimes de

Discriminació (SAVD), que l’any 2021 han

pujat a 504 discriminacions; i per altra

banda, els resultats de l’enquesta de
relacions veïnals i convivència de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona

(ECAMB), que es fa cada dos anys i que

en l’edició del 2020 va incorporar dades

específiques sobre les discriminacions als

barris de la ciutat.  

Una de cada sis persones han
estat discriminades a Barcelona 

D’acord amb els resultats de l’ECAMB, el
16% de la població barcelonina va
estar subjecta a alguna forma de
discriminació durant l’any 2020 (any

de la darrera enquesta). 
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Pràcticament, doncs, són una de cada sis de les
persones adultes residents a Barcelona. No
obstant això, només el 33,7% de les persones
afectades per una acció discriminadora van optar
per explicar-ho. I, de les persones que sí que ho
van fer, la majoria ho van explicar a una persona
de confiança (familiar, amistat, etcètera) i
únicament el 4,8% de les persones discriminades
asseguren haver-ne informat una entitat social
(1,4%), un servei de l’Administració pública (1,6%)
o la policia o jutjats (2,7%). 

Per tant, és important assenyalar que degut als
alts nivells d’infradenúncia en les
discriminacions, les dades que ens arriben i que
es mostren a l’informe no representen la
fotografia completa de les discriminacions a la
ciutat. Però amb les dades de què sí disposem, a
l’informe intentem donar resposta a les següents
preguntes clau: 

Qui discrimina? 

Les persones particulars són les que més
discriminen segons les dades de l’OND i les
entitats de la Taula SAVD, i també segons els
resultats de l’ECAMB. Un terç dels casos de
discriminació atesos durant el 2021 han estat
exercits per un actor públic (Administració i
cossos policials). 

On tenen lloc les discriminacions? 

Ciutat Vella encapçala el nombre de situacions
reportades i se situa, amb 91 casos per 100.000
habitants, molt per sobre de l’Eixample i Sants-
Montjuïc, que en van registrar 27 i 26,
respectivament. Pel que fa als àmbits de
discriminació, observem que durant el 2021 es
van reportar més discriminacions en espais
públics (268) que privats (231). Pel que fa als
espais públics, destaquen les discriminacions a
carrers, parcs, platges i places, amb 141 casos,
i també els casos reportats a estacions o mitjans
de transport (37), que, tal com s’ha identificat en
informes anteriors, són un espai especialment
conflictiu. 

Com s’expressen aquestes
discriminacions? 

Del total de 504 casos, el 87,5% han estat
discriminacions directes, és a dir, situacions en
què s’ha tractat diferent, pitjor, una persona o
grup a causa de les seves característiques o
situacions personals; i el 12,5% han estat
indirectes, és a dir, situacions aparentment
neutres en què s’han tractat igual persones que 
tenen característiques o situacions personals
diferents, de manera que s’ha provocat un
impacte negatiu sobre una persona o un
col·lectiu determinat. Pel que fa a les
discriminacions directes, gairebé la meitat (48,8%)
són situacions que s’han expressat a través d’un
tracte diferenciat cap a una persona o
col·lectiu; en un 41,3% dels casos les
discriminacions s’han expressat a través d’una
agressió verbal (24,3%) o física (17%). 

Per quins motius es discrimina?  

L’índex global de discriminació que s’elabora a
partir de l’enquesta de l’ECAMB assenyala el
gènere com el principal motiu de discriminació
als barris, ja que el 7,7% de les barcelonines
enquestades expliquen haver experimentat
alguna forma de discriminació al seu barri de
residència pel sol fet de ser dones. Si
contrastem aquestes dades amb les situacions
de discriminació i violència masclista que
s’han registrat i atès des dels serveis
municipals disponibles a la ciutat (com poden
ser els PIAD, el SARA, l’UTEH o el SAS, entre
d’altres), observem com, efectivament, les xifres
de discriminacions de gènere, incloent la seva
expressió més extrema, com és la violència
masclista, són les més elevades (almenys de les
xifres de què disposem). 

Si ens fixem, però, en les discriminacions que
s’han registrat i atès des de l’Oficina per la
No Discriminació o alguna de les entitats
socials que formen part de la Taula d’entitats
amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació
(SAVD), els casos que més s’han recollit són
discriminacions racistes i xenòfobes, seguides
de les discriminacions vinculades a l’LGTBI-fòbia
i a l’aporofòbia, tal i com mostra el següent
gràfic:   
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Quina resposta es dona a les víctimes de
discriminació? 

Les respostes davant dels 504 casos de
discriminació atesos per part de l’OND i les
entitats de la Taula SAVD durant el 2021 s’han
centrat principalment en oferir una orientació
jurídica i un acompanyament psicosocial a la
víctima, en el 57% i 47% dels casos,
respectivament. Altres actuacions que també
s’han posat a disposició de les víctimes són els
processos de mediació (21%) o la incidència
pública (10%), entre d’altres actuacions; 159 dels
casos reportats van acabar en denúncia
administrativa (92 casos) o penal (67 casos), el
31,5% del total. 

Discriminacions en l’accés a l’habitatge 

Finalment, cada informe dedica un apartat a un
tema monogràfic, que l’any 2021 van ser les
discriminacions en l’habitatge, entès en un sentit
ampli, que va des de l’accés a una llar fins a la
convivència dins dels habitatges i amb les
comunitats veïnals.  

Davant la manca de dades i proves de
discriminació en l’àmbit de l’accés a l’habitatge a
Barcelona, l’Ajuntament va encarregar l’any 2020
un estudi, “La clau pot ser un nom”, que
confirma que les persones amb noms àrabs
obtenen un 18,8% menys de respostes que les
parelles amb noms percebuts com a autòctons
quan contacten una immobiliària interessant-se
per un pis. L’any 2021 va encarregar un segon
estudi, titulat “Discriminació a la carta”, que
conclou que fins a un 86% de les peticions
discriminatòries de la propietat obtenen el
resultat esperat d’excloure la població migrada
com a llogatera de l’immoble per part dels agents
immobiliaris. 

En paral·lel a la recollida de dades, l’any 2021
l’Ajuntament va imposar una sanció de
45.000 euros després que la propietat d’un pis
de la Barceloneta i l’empresa que el
comercialitzava neguessin la possibilitat de llogar-
lo a una persona d’origen marroquí. És la primera
vegada que un ajuntament sanciona per
discriminació directa en l’accés a l’habitatge per
raó d’origen. 

Per a més informació, podeu consultar
l’informe complet aquí.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/INFORME_DISCRIMINACIONS_BCN2021_CA.pdf


Kartik Raj és investigador de Human Rights Watch
(una ONG internacional de drets humans), que ara
viu i treballa a Barcelona. El seu treball es centra
en l’impacte de la pobresa i la desigualtat en els
drets humans, principalment a la Unió Europea i al
Regne Unit. Acaba de publicar un informe sobre la
pobresa i les “debilitats del sistema de seguretat
social a Espanya”. 

Podeu llegir l’entrevista sencera en aquest
enllaç.

El teu focus de feina principal són la
pobresa i la desigualtat. Quina és la relació
entre aquestes i els drets humans? 
Crec que és molt important pensar en els drets
humans i en què signifiquen en un marc històric.
Moltes de les principals organitzacions
internacionals de drets humans, particularment
al món occidental, s’han centrat molt en els drets
civils i polítics d’una manera que potser ha
descuidat els drets econòmics i socioculturals. I
això va ser en part efecte de la guerra freda,
perquè a Occident li importaven més els
primers. Però gradualment es va comprendre
que aquestes dues coses van juntes; no hi ha
divisió entre elles. 

Ara treballes en la pobresa alimentària.
Com la defineixes? 
De fet, no crec que valgui la pena centrar-se tant
en termes com la pobresa alimentària, la
pobresa energètica o la pobresa infantil. Quin és
el problema que les uneix a totes? És molt més
útil parlar de la pobresa en general, i, després, si
volem il·lustrar-la o veure com pot afectar una 

“La necessitat
d'ajuda alimentària
a Espanya és més
gran ara que al
2019”

E N T R E V I S T A  A  K A R T I K  R A J

 

persona, pensar-hi a través de la lent de
l’alimentació o la higiene. Fonamentalment, es
tracta de pobresa. 

Quina és la tendència a Europa? 
Als països d’Europa que vam observar [en la nostra
investigació] durant els mesos inicials de la
pandèmia vam veure un augment increïble de
persones que necessitaven ajuda alimentària
d’emergència: de bancs d’aliments, grups
comunitaris locals, esglésies, mesquites. Tots vam
poder entendre que hi va haver una aturada
econòmica que ningú esperava. La gent de sobte
no tenia diners, la gent que treballava al mercat
informal no tenia accés als suports de la seguretat
social que els governs van activar setmanes
després. Però no crec que ningú que estigués fora
d’aquest camp tingués idea de quant de temps
continuaria aquesta major necessitat d’ajuda
alimentària. I ha continuat. La necessitat d’ajuda
alimentària a Espanya és més gran ara que al 2019.
I això ens diu que l’impacte econòmic de la
pandèmia i el confinament encara es noten. 

En què s’ha centrat en nou informe sobre
Espanya? 
Hem publicat un informe sobre la pobresa, la
seguretat social i el dret a l’alimentació a Espanya
basat en investigacions a Madrid i a Barcelona. La
tesi bàsica és que Espanya ja tenia un sistema
d’assistència social relativament feble i algunes de
les taxes de pobresa més altes d’Europa. La
pandèmia va arribar i, malgrat els esforços del
govern central i alguns dels governs autonòmics
per implementar suport d’emergència i nous
programes com el programa d’ingrés mínim vital, la
pobresa ha empitjorat i més persones necessiten
ajuda alimentària ara que abans de la pandèmia. 
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https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/la-necessitat-dajuda-alimentaria-a-espanya-es-mes-gran-ara-que-al-2019_1196916


COMPTES DE PAGAMENT BÀSIC: SÓN UN DRET!
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Acte seguit es va formar una taula rodona per
abordar experiències i situacions en matèria
d’exclusió financera. La sessió pot ser
visualitzada novament aquí.

En aquest enllaç s’hi poden trobar el vídeo
divulgatiu i el fulletó amb tota la informació
detallada sobre què són els comptes de
pagament bàsic, com obrir-los i com reclamar-
los si te’ls deneguen.

A més a més, el 28 de setembre es farà una
formació per personal tècnic d'entitats i serveis
municipals per explicar detalls sobre els
mecanismes de sol·licitud i reclamacions en
relació amb els comptes de pagament bàsic.

No tinguin cap altre compte bancari a l’Estat
espanyol

No destinin l’ús del compte a la seva activitat
professional (sí que s’hi pot rebre la nòmina)

Siguin residents legals a la Unió Europea, o
siguin inexpulsables.

El compte de pagament bàsic és un tipus de
compte que permet dur a terme tots els serveis
bancaris bàsics i que respon a la necessitat de
combatre l’exclusió financera, garantint que
tothom pugui desenvolupar una vida econòmica
i social normalitzada. 

És un compte gratuït per a persones en
situació de vulnerabilitat d’accés a totes les
persones físiques i majors d’edat que:

I és que l’accés als serveis financers és vital per
l’accés a molts altres drets. Per aquest motiu, la
Direcció de Drets de Ciutadania ha posat en
marxa la campanya de garantia del dret al
compte de pagament bàsic. S’han elaborat una
sèrie de productes per divulgar l’existència
d’aquest dret, donar la informació necessària
sobre com accedir-hi i com poder reclamar-lo en
cas de denegació, i oferir l’assessorament de
l’Oficina per la No Discriminació en aquesta
matèria quan es donin situacions de
discriminació i vulneració del dret.

La campanya es va inaugurar amb una jornada
sobre els drets financers que va tenir lloc el
29 de juny de 2022. Va comptar amb una
ponència sobre l’exclusió financera de la mà de
Patricia Suárez, presidenta d'Asufin. 

https://www.youtube.com/watch?v=WckmH0YKpOg
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca/garantia-drets

