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INTRODUCCIÓ 

 

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona ha triat el tema del racisme 

institucional per treballar-lo els anys 2020 i 2021. Com la mateixa Angela Davis 

defensava en una conferència en línia recent, actualment estem vivint a escala 

global un enfortiment dels moviments i dels discursos antiracistes que han 

tingut el seu punt àlgid en les mobilitzacions en protesta per l’assassinat de 

George Floyd als Estats Units, protestes que han tingut rèpliques arreu. En el 

context català i barceloní, aquesta dinàmica ja es podia veure els últims anys 

amb els moviments socials que demanaven el tancament dels centres 

d’internament d’immigrants (CIE), les mobilitzacions de les treballadores de les 

cures de majoria immigrant o els activismes de protesta per la Llei d’estrangeria 

i la política migratòria i de frontera que té conseqüències materials nefastes en 

les vides de moltes persones i comunitats de la ciutat.  

La majoria d’aquests moviments han assenyalat la dimensió institucional del 

racisme, així com el seu caràcter estructural, també han indicat el marc 

d’estrangeria i les diferents administracions i dispositius institucionals que hi 

participen, així com la ineficàcia de l’antiracisme convencional de les 

organitzacions no governamentals i de les polítiques d’inclusió i en favor de la 

diversitat o contra la discriminació.  

 

La resposta institucional a l’Estat espanyol a aquests reclams ha transitat per la 

inacció i el silenciament, passant per la instrumentalització i el blanquejament o 

la proposta de polítiques que es promouen com a antiracistes sense plantejar 

una agenda antiracista.1 Des del Consell Municipal d’Immigració es planteja 

establir una línia de treball institucional del tema recollint l’experiència municipal 

de les entitats de persones migrades i d’acollida i obrint noves vies i estratègies 

tenint en compte aquests reclams. És adient preguntar-se com es pot treballar 

                                                      
1
 La creació de la Direcció General per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Etnicoracial al 

Ministeri d’Igualtat ha comportat la realització d’activitats interessants com la setmana 
antiracista. Caldrà veure el potencial d’aquestes o altres iniciatives per impulsar canvis 
estructurals. 
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contra el racisme institucional i estructural des d’una institució com l’Ajuntament 

de Barcelona. Però el pas previ necessari és veure de quina manera es 

manifesta aquest racisme en la institució mateixa. 

La intenció d’aquest informe/investigació és aterrar com es manifesta el 

racisme institucional i estructural al nostre context a través de les entitats del 

Consell d’Immigració de Barcelona i les organitzacions que treballen sobre 

qüestions relacionades i desenvolupar una eina útil per proposar línies de 

treball viables i eficaces des de l’àmbit municipal que incideixin de forma directa 

o indirecta en les condicions materials de vida de les veïnes i veïns que estan 

en risc de patir racisme a la nostra ciutat, tot identificant els àmbits més 

importants on s’estiguin vulnerant drets. 

 

 

Estructura 

 

L’estructura del document respon a les diferents fases de treball. En el primer 

apartat, després d’aquest punt introductori, trobem un marc teòric que es 

pregunta sobre què entenem per racisme, racisme institucional y racisme 

estructural, així com de quina manera es manifesta segons la literatura 

especialitzada disponible. Acabem aquest apartat amb un estat de la qüestió 

tenint en compte els informes ja disponibles sobre la temàtica per tal de veure 

en quins àmbits s’han centrat i s’han ja assenyalat.  

 

En l’apartat següent, es presenta la metodologia i els resultats del treball de 

camp, tant de les entrevistes com dels grups de discussió, responent sobretot a 

les deteccions de formes de racisme estructural i institucional dels diferents 

actors i les possibilitats i els límits d’una política municipal per fer-hi front.  

 

Finalment, també hem cregut necessari presentar unes línies que han de guiar 

les accions de futur per incidir en el racisme institucional i estructural, ja que les 

propostes sorgides del procés d’investigació es veuen molt limitades per un 
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marc conceptual que no acaba d’entendre el racisme institucional i el seu 

funcionament. Per a aquest últim apartat de conclusions s’ha comptat amb les 

aportacions de les persones expertes i activistes entrevistades.  

 

 

Objectius 

 

Objectiu general 

 

Entendre com es manifesta el racisme institucional i estructural en l’àmbit 

municipal de la ciutat de Barcelona, i també com afecta a les condicions de vida 

de les persones migrades i racialitzades de la nostra ciutat. 

 

 

Objectius específics 

 

- Explorar en quins àmbits i institucions les entitats, les persones migrades 

i les persones expertes han detectat aquestes manifestacions. 

- Fer una diagnosi col·laborativa sobre aquests àmbits a escala municipal 

amb les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament. 

- Desvelar els discursos i les pràctiques de les treballadores i treballadors 

i els treballadors municipals, ja siguin negatius o positius. 

- Detectar les respostes al racisme que s’han donat, quins límits hi ha, 

quines possibilitats es podrien dibuixar “per a una Barcelona antiracista” i 

fer-hi propostes en conseqüència. 

- Traçar línies de treball futures per tal de construir una política antiracista 

amb propostes concretes.  
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MARC TEÒRIC 

 

Com hem comentat en la introducció d’aquest document, els moviments socials 

antiracistes i pels drets de les persones migrades i racialitzades al nostre 

territori han precipitat un debat públic sobre el racisme i, molt concretament, la 

seva dimensió institucional i estructural. Aquest debat es va introduint en l’àmbit 

acadèmic, que en el cas espanyol i català ha estat especialment refractari a la 

qüestió, amb algunes excepcions destacables, i en el debat polític i en la 

política institucional a través de persones que han participat d’aquests 

moviments i que fan política institucional, o bé persones que sense estar en 

aquests moviments s’han vist interpel·lades. 

A continuació, farem un repàs sobre què entenem per racisme, estructural i 

institucional, i també intentarem fer una petita genealogia del concepte. Ens 

aturarem en la concepció que ha guiat la investigació i que explica la 

interpretació dels resultats que fem. Es tracta d’una concepció ancorada en els 

moviments polítics per la justícia racial i en les perspectives crítiques que en 

deriven, ja que creiem que només així podrem arribar a entendre com opera el 

racisme estructural en les nostres societats, una comprensió que ens ajudi a 

ampliar la nostra capacitat d’imaginació política a l’hora de plantejar polítiques 

antiracistes reals, que incideixin en les condicions de vida de les persones 

racialitzades i que ens ajudin a pensar formes d’afavorir el desmantellament de 

l’ordre racial des de l’àmbit i el lloc en el qual desenvolupem la nostra feina o 

els nostres activismes, ja sigui la institució, les associacions o els col·lectius 

autònoms. 

 

 

Racisme: aspectes teòrics i conceptuals 

 

En el context de l’Estat espanyol, això que anomenem “racisme” ha estat 

tradicionalment entès com una forma de discriminació que troba la seva raó de 



 
    Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona 

 

 

 

 

6 
 

ser en l’expressió de prejudicis i estereotips socials. Aquest enfocament, que 

afavoreix la reproducció del racisme institucional (Ahmed, 2014), ha estat 

dominant en l’espai organitzatiu de l’activisme d’esquerres, de les 

organitzacions no governamentals, dels mitjans de comunicació i de les 

mateixes administracions públiques. 

 

Paral·lelament, els debats acadèmics des del camp de les ciències socials 

eurocentrades han buscat formes de categoritzar i definir el racisme d’acord 

amb el que han entès com a noves manifestacions i mutacions d’aquest. És 

evident que aquesta deriva s’entén per l’impuls antibiologicista posterior a la 

Segona Guerra Mundial, com a reacció davant els efectes del nazisme: 

“l’enfocament convencional europeu sobre el racisme ha estat particularment 

marcat pels horribles esdeveniments succeïts durant la Segona Guerra Mundial 

a les mans del nacionalsocialisme alemany” (Fernández, Jiménez i Motos, 

2014). 

 

Així, les discussions sobre un suposat “racisme sense raça” (Balibar, 1991), 

sobre un “racisme culturalista” essencialment diferent al biològic (Taguieff, 

1988) i fins i tot sobre formes de “fonamentalisme cultural” que, segons 

determinats estudiosos, no han de definir-se com racisme (Stolke, 1995), 

segueixen condicionant, entre d’altres discussions derivades de les anteriors, el 

panorama teòric espanyol i català actual. 

 

 

Racisme segons les Nacions Unides 

 

De fons, grans organismes internacionals com la UNESCO i les Nacions 

Unides presenten, a través de documents clau com la Declaració Universal dels 

Drets Humans, una comprensió del racisme desvinculada de les institucions 

pertanyents a les democràcies liberals actuals (Hesse, 2004). Aquesta 

perspectiva, promocionada de manera persistent pels estats moderns, mostra 
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els seus límits teòrics i polítics si ens aturem en una anàlisi de la seva 

genealogia conceptual. De fet, la preeminència d’aquest enfocament en el 

camp polític actual presenta límits i perills en contemplar-lo a la llum del seu 

caràcter eurocèntric (Maeso i Araujo, 2017; Hesse, 2004; Lentin, 2004). 

 

Es tracta d’una concepció limitada del racisme tal com mostra Aimé Césaire en 

el seu mític Discurs sobre el colonialisme. Césaire apuntava al centre del que 

considerava una falsa consciència sobre el problema racial de la qual 

habitualment han fet gala les nacions occidentals. Des del punt de vista de 

Césaire, el que Europa repudia des d’aquesta enganyosa fixació amb el binomi 

racisme-feixisme històric que cristal·litza en la seva obsessió amb el nazisme 

“no és la humiliació de l’home en si, sinó el crim contra l’home blanc, és la 

humiliació de l’home blanc, i haver aplicat a Europa procediments colonialistes 

que fins ara només concernien als àrabs d’Algèria, als coolies de la Índia i als 

negres d’Àfrica” (2006: 15).  

 

Fent èmfasi en la mateixa idea, Michel Wieviorka afirma el següent: “les 

expressions del mateix [el racisme] que més han sacsejat la consciència 

europea, i fins i tot mundial, no han tingut a veure amb els pobles colonitzats, 

que per descomptat amb freqüència han estat massacrats o esclavitzats, sinó 

amb els jueus, víctimes del nazisme [...]” (1991). 

 

La importància fonamental d’oferir eines conceptuals i polítiques per 

comprendre i combatre la relació entre relat racista i feixisme és evident, igual 

que l’existència d’un antisemitisme a Europa que encara perviu. No obstant 

això, a força de mostrar el racisme com una excepció vinculada als governs 

feixistes i als corrents ideològics pertanyents als nacionalismes d’extrema 

dreta, es corre el risc d’ocultar la relació entre el racisme i el llegat colonial del 

liberalisme (Hesse, 2004). A més, aquesta fixació reafirma, de nou, la primacia 

de l’experiència europea com a element privilegiat d’anàlisi i mesura del món, 

fins i tot com a mesura del patiment ocasionat pel racisme. Darrere d’aquesta 
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maniobra hi ha la tradicional deslegitimació de l’experiència dels pobles no 

blancs i les seves subjectivitats, com a efecte del racisme en el seu aspecte 

epistemològic. 

 

El nexe entre el colonialisme i l’imperialisme occidental, que fa possible la 

mateixa existència dels estats liberals, i el racisme és obviat, la qual cosa limita, 

encara més si és possible, la capacitat de les societats contemporànies per 

comprendre les arrels històriques del racisme institucional i les condicions de 

possibilitat que el mantenen actiu. Es tracta d’una estratègia a través de la qual 

els estats liberals —també els progressistes— intenten blindar-se davant la 

possibilitat d’una anàlisi antiracista que tingui en compte la seva dimensió 

institucional i estructural apuntant a la necessitat d’una transformació social 

radical. 

 

 

“Conferència mundial contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i 

les formes connexes d’intolerància”  

 

D’altra banda, els conceptes de “racisme institucional”, “racisme estructural”, 

“racisme sistèmic” i, fins i tot, “racisme d’estat” han començat a posar-se de 

moda, a vegades de manera cosmètica o blanquejada. De fet, encara és 

freqüent trobar resistències davant la simple possibilitat d’acceptar la seva 

existència. Aquest ha estat el cas del document de l’Informe de la “Conferència 

mundial contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i les formes 

connexes d’intolerància” (Durban, 2001). 

 

És cert que, en aquest cas, el paper del tràfic transatlàntic de persones 

esclavitzades i del colonialisme en la conformació del racisme modern és 

reconegut. No obstant això, no hi ha en el document ni un sol esment a la 

relació entre aquests fenòmens i la mateixa conformació de l’estat liberal 

modern actual. Així mateix, no hi ha en el text ni rastre dels conceptes de 
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“racisme institucional” o de “racisme estructural”. Com a màxim, s’esmenta, ja 

en l’Annex IV, dedicat a les paraules de Thabo Mbeki sobre la conferència de 

Durban, l’existència d’un “racisme institucionalitzat” (Annex IV, pàgina 148) que 

ve a reforçar la idea d’una excepcionalitat sud-africana. 

 

És interessant aturar-nos en les implicacions que té entendre d’aquesta manera 

la correlació entre racisme i institució. Quina és la diferència entre considerar 

que existeix un racisme institucional i negar aquesta idea i considerar que hi ha 

un procés mitjançant el qual el racisme s’institucionalitza. D’entrada, suposa 

una diferència pel que fa a on situem l’origen de racisme i això té implicacions 

en la nostra capacitat de veure i entendre les diferents dinàmiques, dispositius i 

formes del racisme i, per tant, de donar-hi resposta.  

 

El racisme institucional en el context europeu finalment ha estat reconegut 

oficialment el 2019 a través de la sentència del Tribunal Europeu de Drets 

Humans en el cas de Lingurar contra Romania, on es diu que existeix una 

discriminació, un tracte inhumà i degradant a causa del racisme institucional de 

l’estat exercit pels cossos de seguretat.2 Es tracta d’un cas de criminalització i 

violència policial a una família romaní. El cas no només identifica l’actuació 

policial com a racisme institucional sinó també el fet que Romania no 

investigués el caràcter discriminatori d’aquests fets. 

 

El racisme es consagra per mitjà de conseqüències materials, més enllà del 

seu encaix en l’univers teòric acadèmic. Per tant, és a través d’una anàlisi de 

les polítiques públiques concretes de “gestió de la diferència” que es pot 

descobrir la dimensió institucional del racisme, així com algunes de les formes 

                                                      
2
 Cas Lingurar v. Romania, sentència disponible a: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-192466%22]} A l’Estat espanyol se’n 
va fer ressò el jurista de l’Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) Francisco 
Fernández amb el comentari següent: 
https://derechosygarantias.wordpress.com/2019/04/18/caso-lingurar-contra-rumania-el-tribunal-
europeo-de-derechos-humanos-emplea-por-primera-vez-la-expresion-racismo-institucional/  

https://derechosygarantias.wordpress.com/2019/04/18/caso-lingurar-contra-rumania-el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-emplea-por-primera-vez-la-expresion-racismo-institucional/
https://derechosygarantias.wordpress.com/2019/04/18/caso-lingurar-contra-rumania-el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-emplea-por-primera-vez-la-expresion-racismo-institucional/
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a través de les quals racisme estructural i institucional es connecten component 

un tot. 

Podríem afirmar que la relació de retroalimentació entre aquestes dues 

manifestacions del racisme es mostra no com dos problemes paral·lels, sinó 

més aviat com part d’un cercle viciós (Aguilar i Buraschi, 2012). Per exemple, 

podem observar com el racisme social es converteix en racisme institucional a 

través de les pràctiques de les persones treballadores o equips tècnics que 

gestionen els diferents àmbits d’intervenció social provinents de les institucions. 

Al mateix temps, les mateixes polítiques socials sovint es mostren, sense 

importar el discurs “antiracista” d’alguns dels individus que les administren, com 

a instruments del racisme institucional (ibíd.). 

 

Ens referim a les polítiques d’integració i d’inclusió en totes les esferes; però, 

també, a les polítiques socials, educatives, culturals, laborals, d’habitatge; a les 

polítiques judicials i penitenciàries; a les polítiques migratòries i de gènere o al 

paper de les forces de seguretat en la política exterior i en el manteniment d’un 

ordre determinat cap a l’interior. En resum, el concepte dominant de racisme 

determina i influeix en les formes de govern i en el desenvolupament de les 

seves corresponents dinàmiques institucionals. 

 

 

Una perspectiva fanoniana del racisme 

 

Els últims anys els límits conceptuals i polítics de les perspectives descrites 

anteriorment han estat àmpliament debatuts (Aguilar i Buraschi, 2019). Davant 

d’aquesta concepció del racisme, el pes rau en l’àmbit interpersonal o social i 

que s’explica a través de les seves manifestacions més evidents, persones  

activistes i teòriques de l’antiracisme crític plantegen un canvi de direcció, com 

ja hem comentat. 
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No obstant això, és important assenyalar que aquestes crítiques no 

representen una novetat sense precedents, sinó que venen a reforçar el que ja 

ha estat teoritzat des d’Amèrica Llatina, els Estats Units, França o la Gran 

Bretanya des de l’anomenat “gir decolonial del pensament” (Dussel, 1994) o 

des dels feminismes negres, xicanos o descolonials. Des d’aquest punt de 

vista, el racisme és un patró del poder basat en la inferiorització/racialització-

deshumanització de l’altre que troba el seu motor històric en l’expansió colonial 

europea i en el naixement de l’estat modern occidental.  

 

És important recordar que el racisme no és un fenomen estàtic, sinó que les 

seves manifestacions evolucionen i muten d’acord amb les necessitats del 

poder i de la seva relació de dominació amb les poblacions que ha de 

disciplinar, controlar i freqüentment aniquilar. En paraules de Ramón 

Grosfoguel: “Depenent de les diferents històries colonials de les diverses 

regions del món, la jerarquia de superioritat/inferioritat sobre la línia del que és 

humà pot construir-se amb categories racials diverses. El racisme pot marcar 

per color, etnicitat, llengua, cultura o religió” (2012: 93). En el cas espanyol i 

català, tenint en compte les seves històries colonials és clau la islamofòbia 

(Adlbi Sibai, 2016; Amazian i Douhaibi, 2019), l’antigitanisme (Fernandez, 

2016) i la negrofòbia (Okenve, 2018), així com les deshumanitzacions del 

colonialisme a Abya Yala que ha estat àmpliament treballat per les autores 

descolonials (Sylvia Winter, Maldonado Torres, Quijano, etc.).3 

 

Així, podem observar com durant el segle XVI, l’emergent imperi espanyol —el 

primer estat modern d’Europa— utilitza un marcador de deshumanització 

principalment “religiós” que aviat, en la seva voluntat d’expulsar i dominar l’altre 

musulmà, jueu i gitano a l’interior, i de sotmetre i esclavitzar la població 

indígena i africana a l’exterior, mutarà en un marcador “racial”. En paraules de 

Nelson Maldonado Torres: “al segle XVI es trastoquen les coordenades 

                                                      
3
 Aquests només són alguns noms del nostre context i ancorats en la lluita antiracista que es 

dona aquí, n’hi ha molts d’altres des de diferents tradicions que plantegen horitzons 
descolonitzadors. 
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conceptuals que definien la lluita per l’imperi i les formes de classificació social 

al segle IV i en segles posteriors abans del ‘descobriment’ i conquesta de les 

Amèriques. La relació entre religió i imperi és al centre d’una transformació vital 

d’un sistema de poder basat en diferències religioses a un basat en diferències 

racials” (2008).  

 

Som conscients que aquests viratges no es donen de forma sobtada i que 

aquestes categories s’han de prendre amb precaució, tenint-ne en compte els 

límits, les imbricacions i les transformacions històriques graduals. No obstant 

això, una revisió descolonial de la història moderna ens ofereix claus 

substancials per desenvolupar una anàlisi crítica del racisme institucional com a 

ideologia i estructura de poder que limita el nostre present. 

 

Seguint pensadors com Césaire o Frantz Fanon, els intel·lectuals i militants 

descolonials “ conflueixen a argumentar que el colonialisme és la matriu en la 

qual emergeix i opera el racisme” (Restrepo, Rojas, 2010). És a aquest llegat 

racial el que va seguir operant després de la desaparició de les administracions 

colonials formals al qual aquest heterogeni grup crític anomena “la colonialitat 

del poder” (Quijano, 2000). Però la dimensió racial de la modernitat hereva del 

colonialisme històric no només és present a l’estat liberal, sinó que articula els 

camps del saber (Lander, 2001), de la mateixa constitució de la subjectivitat 

(Mignolo, 2000; Maldonado-Torres, 2007) i articula les relacions de gènere 

(Lugones, 2008), així com altres dimensions de la realitat social. 

 

Aquest petit i superficial rastreig sobre la forma en què entenem el racisme 

evoluciona al llarg d’una part de la nostra història moderna i torna a posar-nos 

en contacte amb la relació entre deshumanització i poder. Sense la institució, 

els prejudicis racials no tindrien el poder de determinar les condicions vitals i 

materials de grups humans al complet. És la institució la que confereix poder a 

aquests prejudicis, la qual els sistematitza, solidifica i converteix en estructures 

de poder amb la capacitat de subalternar, deshumanitzar i produir “mort 
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prematura” (Wilson Gilmore, 2018) en els grups humans codificats com a “no 

blancs”. Les pràctiques del racisme institucional poden ser la invisibilització, 

l’estigmatització, la discriminació, l’exclusió, l’explotació, l’agressió o el 

desposseïment (Aguilar i Buraschi, 2019). 

 

Podríem definir racialització com la forma en la qual la noció colonial de raça 

travessa, configura i defineix les identitats humanes en la societat moderna, així 

com en les pràctiques de l’estat i les seves institucions. Una comprensió 

limitada de la racialització consistiria a afirmar que la categoria raça constitueix 

un element pur i independent i que determina fonamentalment les identitats 

humanes en la seva dimensió cultural. No obstant això, així com el colonialisme 

institueix una complexa xarxa de jerarquies de poder imbricades entre si en què 

la raça té classe, gènere, sexualitat, espiritualitat, etc., la racialització opera en 

l’actualitat entrellaçada amb totes aquestes jerarquies i categories que 

constitueixen el poder en la nostra societat. Seguint Fanon, racialització és 

sinònim de deshumanització. 

 

 

Racisme institucional i racisme estructural 

 

La majoria dels experts coincideixen que el terme “racisme institucional” va ser 

encunyat per Stokely Carmichael i Charles Hamilton a l’històric assaig Black 

Power: The Politics of Liberation in America, publicat per primer cop el 1967. A 

l’inici del llibre, els autors contraposen dues formes d’entendre el racisme, la 

individual i la institucional. Tal com hem intentat mostrar, mentre que el racisme 

“individual” es manifesta de forma evident, a través, per exemple, d’un atemptat 

directe contra la integritat d’una persona no blanca, l’institucional és: “menys 

franc, molt més subtil, menys identificable en relació amb els individus 

específics que cometen els actes” (Carmichael i Hamilton, 1967: 10). 
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Aprofundint en l’aspecte anterior, el racisme individual és, segons aquest criteri, 

àmpliament condemnat per les majories socials. No obstant això, el racisme 

institucional i el paper de les elits en el seu fiançament és “sovint bastant subtil i 

indirecte” (Van Dijk, 2003), per la qual cosa no genera el mateix rebuig 

col·lectiu. Però per què el racisme institucional és tan difícil d’assenyalar, 

comprendre i combatre? És, potser, perquè resulta menys letal? Tot al contrari. 

Carmichael i Hamilton ho expressaven de manera clara referint-se a les 

estructures de caràcter polític que mantenien les penoses condicions materials 

de la població negra als Estats Units. 

 

És evident que les comparacions entre la situació nord-americana i l’existent a 

l’Estat espanyol mereixen matisos i advertències. Tanmateix, una lleugera 

anàlisi contextualitzada de la realitat autòctona proporciona una base real prou 

simptomàtica com perquè no sigui necessari buscar exemples del que s’ha 

descrit en altres territoris. 

 

Com hem afirmat anteriorment, són les institucions les que confereixen una 

dimensió material al racisme i el fan operatiu condicionant les vides d’aquelles 

comunitats que el pateixen. Els exemples són infinits. Els veïns d’un barri 

poden agredir una família no blanca que arriba al veïnat, però quins són els 

mecanismes que fan possible la mateixa existència de barris-gueto empobrits i 

poblats fonamentalment per comunitats no blanques? Un professor o 

professora d’institut pot desenvolupar una actitud racista cap a una alumna no 

blanca, però quina és l’estructura de poder que fa possible l’existència 

d’escoles amb instal·lacions deficients, temaris insuficients i professorat 

desmotivat en què la majoria indiscutible de l’alumnat és no blanc? Un jutge pot 

desenvolupar una actitud racista amb una persona no blanca, però què fa que 

hi hagi una sobrerepresentació de persones no blanques a les presons de 

l’Estat espanyol quan aquestes comunitats representen un percentatge 

minoritari de la població? 
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El racisme institucional “s’origina en el funcionament de forces consagrades i 

respectades de la societat” (Carmichael i Hamilton, 1967) naturalitzades i, per 

això, és tan difícil localitzar-les. Qüestionar la raó de ser d’aquests entramats 

implica interrogar des de la seva pròpia arrel una forma de societat i una 

racionalitat concreta que li atorga legitimitat moral i suport social, així com 

polític. 

 

Tradicionalment, per a les institucions liberals, és més senzill bolcar la seva 

atenció sobre el racisme entès com a discurs social. Fer el contrari seria 

qüestionar els seus propis fonaments i la seva genealogia històrica. Entenent i 

acceptant l’aspecte anterior, no ens queda una altra opció que exposar la 

dimensió racial que travessa la mateixa producció de narratives, “discursos i 

polítiques sobre integració”, “inclusió” i “cohesió social” (Maeso i Araujo, 2017). 

Aquesta tasca és especialment important, ja que és des d’aquestes narratives 

que les institucions, a través de programes d’intervenció social, cultural i 

política, es proposen atenuar els efectes d’allò que entenen per “racisme”. 

D’aquí que estiguem davant d’un problema de caràcter polític i institucional, i no 

personal o psicològic. 

 

En el seu llibre O que é racisme estructural, Silvio Almeida afirma que la raça 

és una relació social, cosa que significa que “es manifesta en actes concrets 

ocorreguts a l’interior d’una estructura social marcada per conflictes i 

antagonismes” (2018). El racisme és, llavors, una estructura de poder. 

 

És estructural perquè és un principi organitzador de les relacions socials, de les 

relacions econòmiques i de les nostres pròpies subjectivitats (de manera 

conscient i inconscient). I és institucional perquè té a veure amb el llegat 

colonial de l’estat modern, els tentacles d’acció són precisament les seves 

institucions, que s’encarreguen de reproduir aquestes estructures de poder i 

protegir els interessos del grup dominant. 
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Potser aquesta genealogia del racisme com a estructura de poder mundial pot 

ser confusa. De primer, insinuem que el racisme modern troba la seva matriu 

en el colonialisme, però més endavant afirmem que la raça es comença a 

gestar amb anterioritat. Segons Robinson i altres autors, és absurd imaginar 

que la raça es crea del no-res en l’instant en què la persona colonitzadora es 

troba amb la colonitzada. Que, de fet, el colonitzador és el producte d’una sèrie 

de complexes tensions i relacions de poder que s’han anat forjant a poc a poc 

en el si de la mateixa Europa. “El racisme modern està relacionat amb canvis 

graduals en la comprensió d’una varietat de nocions constitutives sobre la 

naturalesa dels éssers humans des de l’antiguitat. Això no vol dir que el 

racisme, en la forma que l’entenem avui, existís abans de l’inici de la 

modernitat” (Lentin, 2004). 

 

De tots aquests matisos s’infereix que la complexitat de l’anàlisi sobre el 

racisme com a fenomen institucional i estructural ens obliga a afinar 

contínuament. D’aquí que una percepció del problema que “descuida els seus 

fonaments històrics profundament arrelats en les societats europees i 

institucions polítiques [...]”  (Maeso i Araujo, 2017) es tradueix en estratègies 

institucionals ineficaces. Només advertint aquestes arestes estarem en 

condicions d’organitzar projectes polítics per afrontar el racisme de manera 

més eficaç. No cal dir que, tot i que el debat sigui teòric, és el moviment 

antiracista internacional, en el combat directe amb les expressions més crues 

del racisme, el que ha desenvolupat els marcs intel·lectuals des dels quals 

partim. 

 

 

Estat de la qüestió en el nostre context  

 

Tenint en compte el caràcter d’aquest informe, la pregunta clau és com es 

manifesta el racisme institucional en el nostre context. En paraules d’Aguilar i 

Buraschi: “La dimensió institucional del racisme es produeix en diferents 
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àmbits, entre els quals podem destacar, per la seva importància, els següents: 

els discursos dels / de les representants institucionals i la utilització pública i 

amb fins electoralistes dels discursos xenòfobs, en particular dels discursos de 

«preferència nacional» ; les conductes discriminatòries dels funcionaris que 

representen la Llei i l’Estat: policia, funcionaris d’estrangeria, militars, etc.; les 

mesures, regulacions, lleis i decrets que limiten els drets socials, polítics, 

econòmics de les persones segons el seu lloc de naixement, «raça», «ètnia»; i 

el culturalisme i etnocentrisme que estructuren les polítiques socials i orienten 

la intervenció social dels professionals que treballen en contextos multiculturals 

en l’àmbit social, sanitari i educatiu” (Aguilar i Buraschi, 2012: 3). 

 

Segons l’últim informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, el 

percentatge més alt de denúncies registrat per motius de discriminació durant 

l’any 2019, un 33,4%, va tenir com a principals causes el racisme, la 

racialització i l’origen nacional/ètnic (OND: 39). Utilitzant un tipus d’enfocament 

interseccional, l’informe té en compte altres factors de discriminació com ara 

l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere, la discapacitat, 

la llengua, la posició socioeconòmica, la salut, la religió, el gènere, la ideologia i 

l’edat. És important recalcar que la perspectiva interseccional va ser posada en 

marxa per teòriques negres com Kimberlé Crenshaw no per construir 

departaments estancs amb cadascuna de les opressions, sinó per mostrar la 

complexitat amb la qual aquestes s’imbriquen. Això vol dir que la discriminació 

racial afecta i és inseparable, per exemple, de la discriminació socioeconòmica; 

al mateix temps, aquesta s’articula amb opressions com la negació de la 

llibertat religiosa, la qual cosa es mostra amb especial importància pel que fa a 

l’estudi de la islamofòbia. Aquests factors de complexitat ens obliguen a aplicar 

la mirada interseccional amb cautela per no seguir desplaçant cap a espais 

d’importància secundària el racisme institucional i estructural i, per 

conseqüència, les experiències de les persones racialitzades, homes-dones 

cis-trans, heteronormatives-heterodissidents, etc. 
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D’altra banda, SOS Racisme Catalunya presenta en el seu informe 

corresponent al 2020 l’existència de 590 casos de persones ateses per 

l’organització a causa de denúncies sobre casos de racisme. En aquest cas, 

l’entitat desglossa les denúncies en funció de les esferes socials en què s’han 

produït els casos, atorgant una visió panoràmica sobre com el racisme 

institucional es materialitza: les agressions entre particulars, les agressions 

protagonitzades per cossos de seguretat pública, la discriminació en l’accés als 

drets socials, en serveis privats, agressions i abusos de membres de seguretat 

privada, discursos d’odi, discriminació laboral, serveis públics i accions de 

l’extrema dreta. En aquest cas, com en l’anterior, hem de desenvolupar una 

mirada cautelosa i reconèixer que només un petit percentatge dels casos de 

racisme es transformen en denúncies concretes. Al mateix temps, el baix 

nombre de denúncies s’explica per l’absència de mecanismes efectius reals de 

protecció de les comunitats racialitzades davant el racisme institucional, com 

veurem més endavant. 

 

L’Informe de SOS Racisme demostra, per exemple, que la discriminació racial 

en l’accés i gaudi de l’habitatge representa una realitat quotidiana i 

invisibilitzada per les administracions de manera general. El fet que l’estat 

delegui la gestió de tot el que concerneix l’accés habitacional a entitats 

privades com les immobiliàries i els propietaris dificulta la visibilització de 

violentes dinàmiques racistes normalitzades que formen part de la quotidianitat 

a la qual les persones no blanques s’enfronten quan entren en contacte amb el 

mercat immobiliari. Un altre clar exemple que esmenta l’informe el constitueix el 

racisme policial, fenomen que les institucions tracten d’enfocar com un 

problema pedagògic que tan sols afecta determinats individus dins dels cossos 

de seguretat de l’estat. No obstant això, les parades policials per perfil racial i 

els abusos policials denunciats mostren un patró estructural inherent a les 

pràctiques dels cossos de seguretat que es complementa amb el racisme 

judicial i desemboca en aliances corporativistes i estratègies de protecció 

incondicional dels i les agents. Tot això desemboca, de nou, en la 
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infradenúncia, la qual cosa contribueix a través d’un cercle viciós a una 

invisibilització més gran del racisme estructural i institucional: “a partir de 

l’anàlisi del cercle viciós del racisme institucional i el racisme social, es mostra 

com les polítiques socials són, en nombroses ocasions, instruments de racisme 

institucional, independentment que el discurs doctrinari que en elles s’escrigui 

sigui de signe contrari” (Aguilar i Buraschi, 2012: 2). 

 

Una forma de racisme institucional clara és l’existència d’un centre 

d’internament d’estrangers a la ciutat. Aquesta qüestió ha estat objecte de 

moltes mobilitzacions ciutadanes, denúncies de col·lectius de persones 

migrades i d’ONG que treballen al voltant de la problemàtica, ja sigui fent 

denúncia o visites als interns i que en demanen el tancament definitiu. Segons 

l’Informe CIE del 2019 realitzat per MigraStudium,4 gairebé el 25% de les 

persones visitades manifestaven que se’ls va sol·licitar la documentació a la via 

pública o al transport públic. Aquesta realitat té una relació molt estreta amb les 

identificacions per perfil racial, posades de manifest per nombrosos estudis, 

d’entre els més recents, el de SOS Racisme Catalunya “Pareu de parar-me”.5 

 

 

Migració i règim de control migratori 

 

Fins ara hem utilitzat un marc situat en els estudis crítics sobre raça-racisme. 

És interessant incorporar quatre apunts sobre els estudis de les migracions o 

estudis migratoris, ja que la majoria de deteccions de dinàmiques racials fetes 

per les entitats i persones que han guiat aquest estudi tenen a veure amb 

qüestions de migració o règim de control migratori. No entrarem aquí en la 

                                                      
4
 Informe “Desenmascarar l’internament” de MigraStudium, disponible en l’enllaç següent: 

https://www.migrastudium.org/es/migra-studium-publica-el-informe-cie-2019-desenmascarar-el-
internamiento  
 
5
 Informe “Pareu de parar-me, l’aparença no és motiu” de SOS Racisme Catalunya. Disponible 

en l’enllaç següent: https://www.pareudepararme.org/  

 

https://www.migrastudium.org/es/migra-studium-publica-el-informe-cie-2019-desenmascarar-el-internamiento
https://www.migrastudium.org/es/migra-studium-publica-el-informe-cie-2019-desenmascarar-el-internamiento
https://www.pareudepararme.org/
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complexitat del tema ni en la limitació que sovint implica per pensar el racisme 

institucional i estructural.  

Com han assenyalat autores com Fatima Al Tayeb, Europa, tot i haver 

“inventat” la raça (pels processos històrics que ja hem explicat), s’ha pensat 

històricament com a blanca. Una blanquitud que vindria a ser trencada per les 

poblacions migrades en les últimes dècades. Aquesta és una fantasia que 

impregna els estudis i les polítiques migratòries que pretenen pensar la qüestió 

racial en termes de “qui ve de fora” i no com quelcom consubstancial a la idea 

mateixa d’Europa i a les diferents formes de blanquitud que l’habiten. 

 

En els estudis migratoris no sempre queda clara la relació entre racisme i 

migració. S’ha admès l’existència d’un racisme cultural vinculat a la migració i 

desvinculat de la construcció històrica de la identitat europea blanca i dels 

processos de deshumanització de l’altre. Aquest racisme cultural s’ha vinculat 

sovint a qüestions econòmiques i, per tant, vinculat a la qüestió de la raça.  

 

Tot i això, els últims anys, en el context europeu, també en l’espanyol, s’ha 

engegat un debat sobre la poca recerca existent en matèria de migració que 

tingui en compte les dinàmiques racials i els processos de racialització històrics 

i actuals, globals i locals. La refracció de la qüestió racial en estudis migratoris 

respon a dinàmiques d’invisibilització de la raça com a categoria analítica a les 

quals ja hem fet referència en els apartats anteriors. No obstant això, ens 

sembla interessant aprofundir una mica en la vinculació entre racisme i política 

migratòria o règim de control migratori, ja que és precisament en aquesta 

intersecció on s’han detectat més formes o dispositius de racisme institucional 

per part tant dels equips tècnics municipals com de les entitats i les persones 

expertes consultades.  

 

Com ja hem comentat, el racisme institucional es pot donar de moltes maneres 

diferents des dels marcs legals, les categories de significat fins a imaginaris i 

formes de mirar i entendre l’altre presents en la intervenció professional de les 
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treballadores i treballadors. L’àmbit de les polítiques migratòries ha estat 

denunciat com un dels marcs més violents pel que fa a deshumanització i 

retallada de drets de les persones migrades i/o racialitzades. Tanmateix, no 

hem de perdre de vista que la política migratòria s’inscriu dins d’un marc més 

ampli de racisme estructural ancorat en un llegat històric concret de 

racialització de l’altre.  

 

Aquest racisme estructural es basa, dins del marc migratori, en el fet que les 

migracions s’entenen dins d’aquest règim com a mà d’obra temporal, la qual 

cosa marca una diferenciació entre nacionals i no nacionals que s’hereta 

(Sayad, 1999) i dificulta els processos d’integració que també legitimen la 

segregació i la construcció de l’altre (Contreras, 2019). A més, hem de tenir en 

compte que aquesta temporalitat es tradueix en la tendència a la irregularitat 

que, com veurem, determina la legislació d’estrangeria espanyola. La presència 

de les persones migrades, i la seva descendència, sempre es pensa en termes 

d’il·legitimitat i anomalia. A més, hem de considerar que sovint ens els marcs 

normatius es relaciona ciutadania i nacionalitat fins al punt que es nega els 

drets de ciutadania a les persones migrades, quan no hauria de ser així, sigui 

quina sigui la seva condició administrativa davant de l’estat. Tenint en compte 

que aquest estudi es proposa pensar sobre política municipal, aquest és un 

punt important, atès que obre possibilitats més enllà dels marcs normatius 

estatals o autonòmics. 

 

Hem volgut incorporar una perspectiva més interseccional de les migracions, 

considerant  que hi ha nombrosos factors que impacten en les vides de les 

persones migrades i expliquen les situacions a les quals han de fer front (legal, 

econòmica, política, social...); i, com veurem, els imaginaris, discursos i 

pràctiques de les polítiques socials destinades a les persones migrades 

reprodueixen una racialització que també té, com ja hem dit, identitat de 

gènere, sexualitat, classe, etc. No obstant això, la manera com es pensen 

polítiques per a les persones migrades, quan es fa, es pensa en una persona 
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migrada homogènia, que acaba d’arribar, sense capacitat d’agència i sense 

recursos de cap mena, que fuig d’un context nefast i arriba a la terra de les 

oportunitats i la llibertat (El Mouali, 2021). Aquests imaginaris augmenten els 

nivells d’exclusió quan guien la pràctica professional. Tornarem a tractar 

aquesta qüestió al llarg dels apartats següents. 

 

La condició de persona migrada i, per tant, vulnerable a les legislacions i 

dispositius del racisme institucional, no s’abandona amb la nacionalització. 

Teòricament és així, però la realitat viscuda per moltes persones i denunciada 

per col·lectius i entitats és que hi ha una perfilació racial que estrangeritza de 

manera constant fins i tot a qui no ha conegut mai cap altre país sinó aquest 

però té un color de pell, religió, cultura, cognom, etc. que el delata com a no 

blanc - no espanyol - no català. El terme migrant implica una condició temporal 

i permanent alhora, ja que sempre té data de caducitat però al mateix temps es 

pot allargar cap a les generacions futures (Al Tayeb, 2015). D’aquesta manera, 

estrangeritzant constantment les generacions de persones no blanques se les 

exclou de la ciutadania, que es pensa com a blanca i cristiana. 

Quan parlem de racisme institucional, una de les seves formes o dimensions 

més evidents és el règim de frontera i de control de la migració. Com ja hem 

comentat, el fet que aquest informe es faci des del Consell d’Immigració 

privilegia qüestions del racisme institucional que tenen a veure amb les 

legislacions d’estrangeria i els processos de regularització d’acollida, camp en 

el qual desenvolupen la seva feina la majoria d’elles. 

 

És important, en aquest àmbit, malgrat que no era un objectiu de l’estudi fer 

una anàlisi exhaustiva del marc legal i normatiu, assenyalar els marcs legals 

que impacten de manera directa en les poblacions migrades i racialitzades de 

la ciutat i que limiten les possibilitats de resposta.  

 

Ens referim a la Llei d’estrangeria o LO 4/2000, modificada per la LO 8/2000 i la 

LO 14/2003. D’acord amb la Llei d’estrangeria, per treballar a Espanya cal tenir 
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un visat de residència i treball, que habilita la persona a residir al país i per 

exercir una activitat laboral o professional, ja sigui per compte aliè (entès com 

el fet que el treballador o treballadora té una oferta laboral de feina a Espanya) 

o propi (entès com el fet que la persona sol·licitant té un projecte comercial o 

activitat laboral que desenvoluparà de manera independent però degudament 

autoritzat per l’organisme laboral espanyol). Per poder fer la sol·licitud des del 

país d’origen s’ha de tenir una oferta de feina a l’Estat espanyol que no pot ser 

coberta per la població resident. Com han assenyalat entitats socials, persones 

activistes activistes i/o investigadores del camp social o altres agents socials, 

aquest requisit, gairebé impossible, empeny les persones a migrar de manera 

irregular.  

 

Un cop al territori, només es pot accedir a la regularitat a través de l’arrelament, 

ja sigui laboral o social. Les competències en qüestió d’arrelament les té la 

Generalitat de Catalunya que ha desenvolupat una normativa pròpia amb els 

requisits necessaris per poder acreditar aquest arrelament i tenir la possibilitat 

d’accedir a la regularització.  

 

Es pot fer un arrelament laboral, quan es pot demostrar una relació laboral 

d’almenys sis mesos i que s’ha estat en territori espanyol durant un període 

mínim de dos anys i un certificat de no tenir antecedents penals en el país 

d’origen. Fins fa poc s’havia de demandar l’ocupador per poder utilitzar aquesta 

via. Sovint els canvis es produeixen en la jurisprudència, com és el cas de la 

sentència del Tribunal Suprem STS 1184/2021 que amplia la possibilitat de 

poder demanar un arrelament laboral presentant qualsevol document que 

demostri una relació laboral de com a mínim sis mesos, sense necessitat de 

demandar l’ocupador. I també incorpora la possibilitat de demanar l’arrelament 

laboral a qui hagi treballat sis mesos de manera regular i hagi caigut en situació 

d’irregularitat sobrevinguda. 
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L’arrelament social, en canvi, demana un contracte laboral de com a mínim un 

any de durada a jornada completa o dos de mitja jornada amb la mateixa 

activitat si és en l’àmbit agrícola, a part dels altres criteris. Tornarem a parlar 

sobre l’arrelament al llarg dels punts següents ja que és un dels mecanismes 

que es deleguen en els ajuntaments. 

Les situacions i casuístiques que crea aquest marc legal i normatiu són molt 

variades i, sovint, se’n creen de noves segons les necessitats dels fluxos 

migratoris que no té en compte i les dinàmiques socioeconòmiques i polítiques 

globals canviants. 

 

Tanmateix, també s’ha de considerar que els drets de les persones migrades 

es regulen en funció de les necessitats del mercat laboral, des d’una 

perspectiva instrumental i que la regularitat administrativa està molt relacionada 

amb aquest fet. Un exemple molt clar que hem pogut veure durant la situació 

de crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 és la negativa del govern 

estatal a acceptar les demandes de regularització excepcional de la campanya 

RegularizaciónYa, protagonitzada per entitats i col·lectius de persones 

migrades i d’acollida, en contraposició a la regularització instrumental i temporal 

de joves extutelats per treballar a la campanya agrícola davant de la 

impossibilitat d’arribada de treballadors i treballadores mitjançant la 

contractació en origen a causa del tancament de fronteres. Es va fer mitjançant 

el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig. Amb aquest reial decret s’hi podien 

acollir tots aquells estrangers a partir de la majoria d’edat que haguessin tingut 

anteriorment un permís de residència; per tant, que estaven en irregularitat 

sobrevinguda. Després de l’acabament de la seva vigència, a tots els joves 

d’entre 18 i 21 anys que haguessin treballat en la temporada agrària se’ls 

permetia poder accedir a una autorització de residència i treball que tindria una 

vigència de dos anys renovables dos més, vàlida a tot el territori nacional i 

sense límits sectorials o d’activitat. 
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En relació amb el marc legal migratori tenim el de la protecció a la infància, i 

molt específicament, el de protecció a la infància migrada sense referents 

familiars adults al territori.6 La regulació dels drets i procediments dels infants 

migrants es fa a través de la legislació migratòria o amb base en aquesta 

normativa. Especialment, segons el que estableix el Reglament 557/201110 de 

la Llei d’estrangeria,, en els articles 190 a 198. Un tema important és que la 

majoria dels articles es destinen a regular la repatriació dels menors al seu país 

d’origen, deixant clara quina és la prioritat de l’estat en aquest àmbit. Un cop 

els infants són acceptats en el territori, l’òrgan encarregat de protegir-los a 

Catalunya és la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(DGAIA). La DGAIA delega algunes funcions en els ajuntaments. Explorarem 

aquest tema més endavant. 

Per acabar aquest epígraf, hem de fer referència a l’existència dels centres 

d’internament per a estrangers (CIE) que tenen la funció de servir de presons 

per a persones que estan en situació administrativa irregular abans de la seva 

expulsió del territori espanyol, criminalitzant així la migració. Cal assenyalar que 

per a aquest informe hem deixat fora el marc d’asil per qüestions de 

possibilitats temporals i materials. 

  

                                                      
6
 Per saber més aspectes sobre els marcs jurídics i institucionals que regulen i impacten en els 

infants i joves migrats podeu consultar l’informe de les Nacions Unides Los derechos de los 
niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española (disponible a 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/informe-ninos-migrantes-no-
acompanados.pdf) o el de Save the Children Los más solos (disponible a 
https://www.savethechildren.es/los-mas-solos)  

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/informe-ninos-migrantes-no-acompanados.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/informe-ninos-migrantes-no-acompanados.pdf
https://www.savethechildren.es/los-mas-solos
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ASPECTES METODOLÒGICS 

 

Punts de partida 

 

Aquest informe parteix d’una jornada de treball amb les entitats d’aquest 

Consell (entitats de persones migrades o que treballen en l’acollida de 

persones migrades) per tal de delimitar els temes o aspectes concrets per 

investigar tenint en compte l’amplitud de l’encàrrec i les seves limitacions 

materials i temporals. Aquest fet ha suposat que ens ha obligat a treballar amb 

categories que limiten la comprensió del racisme institucional i estructural o que 

el circumscriuen a unes realitats molt concretes, la del règim de control 

migratori. Estem parlant de la categoria d’immigrant/migrant/persona migrada. 

No es tenen en compte les formes de racisme institucional i estructural que 

viuen i a les quals fan front persones racialitzades sense un bagatge migratori 

propi o familiar, com les persones gitanes, afrodescendents o persones amb 

algun origen familiar en altres contextos i que no s’identifiquen amb la categoria 

de migrant. 

 

A més, hem de tenir en compte que la mostra que pot derivar d’aquest òrgan 

municipal de participació és molt limitada també pel que fa a representació de 

les realitats migrants o migrades de la ciutat. D’especial menció són les famílies 

i persones roma i romaneses que viuen a la ciutat i que no són tingudes en 

compte en la majoria d’estudis i propostes amb algunes excepcions com, per 

exemple, l’estudi Discriminació i poble gitano a la ciutat de Barcelona. 

 
Es tracta d’un grup racialitzat amb una experiència de migració comunitària 

marcada per una legislació i un antigitanisme estructural que els situa en 

condicions d’especial precarietat vital i que, com veurem en els resultats del 

treball de camp, també han de fer front a dinàmiques del racisme institucional 

en els serveis municipals pensats per a ells.  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/INFORME%20DISCRIMINACIÓ%20I%20COMUNITAT%20GITANA%20%20AJ%20BCN.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/INFORME%20DISCRIMINACIÓ%20I%20COMUNITAT%20GITANA%20%20AJ%20BCN.pdf
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Hem intentat sortir d’aquestes categories limitants, tot i que ha estat en alguns 

casos molt difícil, ja que les polítiques públiques destinades a les persones amb 

bagatge migratori o racialitzades se situen en aquest marc, deixant de banda 

una comprensió més global i complexa de la racialització, que ens ajudi a 

pensar la qüestió del racisme estructural, sense caure en l’estrangerització 

constant de les persones no blanques. 

 

Pel que fa a les dificultats, hem d’assenyalar l’obligació de fer el treball de camp 

en línia a causa de les restriccions derivades de la pandèmia per la covid-19. 

Aquest fet ha dificultat la realització del treball de camp tot i que també ha 

possibilitat la participació d’algunes persones que, potser per qüestions de 

mobilitat, no haguessin pogut assistir als grups de discussió, per exemple. 

 

Un altre tema important és la impossibilitat d’obtenir dades quantitatives 

disgregades per raça o origen ètnic en el context espanyol. La Llei orgànica de 

protecció de dades de 2019 (article 9)7 regula que les dades sensibles com 

l’origen ètnic o racial només es podran tractar amb consentiment explícit de 

l’interessat/ada a més d’altres circumstàncies. Aquesta normativa ens impedeix 

recollir i tenir dades pel que fa la discriminació i la justícia racial i ens impedeix 

poder justificar polítiques públiques per fer-hi front. Actualment no podem tenir 

dades numèriques de la incidència del racisme institucional ni a Barcelona ni en 

tot l’Estat espanyol.  

 

 

 

 

 

 

Metodologia i tècniques de recerca 

                                                      
7
 Disponible a: https://protecciondatos-lopd.com/empresas/wp-content/uploads/2019/08/BOCG-

12-A-13-1.pdf  

 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/wp-content/uploads/2019/08/BOCG-12-A-13-1.pdf
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/wp-content/uploads/2019/08/BOCG-12-A-13-1.pdf
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S’ha optat per una metodologia qualitativa i exploratòria que ens permeti fer 

una primera aproximació a les realitats del racisme estructural i institucional de 

la ciutat des de diferents perspectives: de les persones expertes en el tema i 

activistes que han assenyalat diferents formes de manifestació, les entitats de 

persones migrades i d’acollida i els equips professionals dels serveis i espais 

municipals. 

 

La proposta metodològica inicial recollia posar èmfasi en aquest tercer agent o 

actor per dos motius: per tal d’entendre com es veu el racisme des de dins de 

les institucions que el produeixen i per obrir un espai de reflexió sobre la 

pràctica professional i d’intervenció social que ens permetés treure conclusions 

sobre les dinàmiques institucionals del racisme mentre ens ajudés a pensar 

maneres de fer-hi front des de la pràctica professional quotidiana. Aquest últim 

punt responia sobretot a la necessitat de fugir de posicions esmunyedisses que 

es limiten a assenyalar el racisme de les legislacions d’estrangeria o els marcs 

legals estatals i no acaten i treballen en els mecanismes municipals que o bé 

col·laboren amb aquest règim legal de discriminació o bé són formes pròpies 

sobre les quals es pot actuar.  

 

Les tècniques de recerca utilitzades han estat l’entrevista semiestructurada (la 

majoria en línia) i el grup de discussió (també en línia). En l’última part del 

treball de camp s’ha usat també el qüestionari com a complement per fomentar 

la participació entre les entitats del Consell que ho han desitjat. 

S’ha treballat en diferents fases que detallem a continuació: 

 

 

 

 

FASE I – Documental i d’exploració col·laborativa amb les entitats del Consell 

Municipal d’Immigració 
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Pel que fa a la fase documental ens proposem fer un marc teòric sobre el 

racisme institucional posant èmfasi en el desenvolupament històric del terme i 

anant cap a una proposta d’abordatge des de l’àmbit municipal. Què significa 

racisme institucional a la ciutat de Barcelona, quins dispositius el configurarien, 

quines respostes s’han donat, quins límits hi ha, quines possibilitats es podrien 

dibuixar “per a una Barcelona antiracista”. En aquesta fase es perfilaran els 

eixos temàtics i les eines de la recerca juntament amb l’equip coordinador de la 

investigació i es revisaran els informes existents sobre racisme a Catalunya i, 

especialment, aquells que fan referència a la ciutat de Barcelona (informes de 

l’OND, de SOS Racisme Catalunya). 

En aquesta primera fase també va tenir lloc la sessió de treball amb el CMIB (el 

18 de novembre 2020) per tal de presentar la proposta metodològica i plantejar 

col·lectivament els temes i àmbits d’investigació. 

 

 

FASE II – Treball de camp a través d’entrevistes semiestructurades a 

professionals de l’Ajuntament, entitats que treballen el tema i persones 

expertes 

 

En la fase d’investigació empírica s’han realitzat 34 entrevistes a treballadores i 

treballadors de l’Administració municipal, activistes, responsables d’entitats de 

persones migrades o que treballen amb persones migrades i expertes en la 

temàtica. D’un total de 34 entrevistes (on han participat 43 persones ja que 

algunes han estat en grup), s’han dut a terme 28 entrevistes a professionals 

municipals. A continuació, presentem els perfils professionals, les àrees i 

serveis municipals en els quals es desenvolupen i els barris i districtes on es 

troben: 
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Segons perfil 

professional 
Àrees i serveis 

Barris i districtes 

(dels serveis) 

- 14 a perfils de 

caps, persones 

coordinadores, 

directors/es, 

comissionats/es o 

assessors/es 

- 13 a perfils de 

persones tècniques, 

educadors/es i/o 

professionals 

d’atenció directa 

- 1 grupal a síndica 

de greuges 

municipal 

Oficines d’atenció ciutadana, 

Habitatge, Oficina per la No 

Discriminació (OND), Punt 

d’Informació a Joves, 

Barcelona Activa, Servei de 

gestió de conflictes, Guàrdia 

Urbana, Servei d’Atenció a 

Immigrants, Emigrants i 

Refugiats (SAIER), Direcció 

de Serveis d’Immigració i 

Refugi, Consell de Dones, 

Consell LGBT, Serveis 

Socials, Equips d’Atenció a la 

Infància i a l’Adolescència, 

Punts d’Informació i Atenció 

de les Dones (PIAD), Servei 

d’Atenció, Recuperació i 

Acollida (SARA), Unitat 

Municipal contra el Tràfic 

d’Éssers Humans (UTEH) 

Sant Martí 

Ciutat Vella 

Nou Barris 

Sant Andreu 

La Sagrada Família 

L’Eixample 

 

La forma en què s’han pensat i dut a terme les entrevistes responia a la 

necessitat d’evitar que es poguessin donar actituds a la defensiva o 

resistències en percebre aquest informe com una fiscalització o una acusació 

de racisme cap als individus que formen part de les institucions. Tenint en 

compte la nostra experiència prèvia i el clima, a vegades, tens, que sol envoltar 

les converses sobre racisme institucional en el nostre context, aquesta era una 
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realitat possible a la qual s’havia d’afegir el fet que qui investiga i fa les 

preguntes és una dona racialitzada. 

 

Pel que fa a les entrevistes a persones expertes i entitats que treballen el tema 

del racisme, s’han realitzat un total de nou entrevistes (dues de les quals 

grupals). S’ha buscat sobretot entitats que treballen concretament el tema del 

racisme institucional i perfils de persones expertes racialitzades i que porten a 

terme un treball d’investigació i anàlisi del racisme. 

 

Els perfils de les persones entrevistades ens informen dels límits racials i 

identitaris que componen l’Ajuntament, ja que un 75% són persones blanques i 

només un 25% tenen bagatge migratori i/o són racialitzades. Pel que fa a la 

identitat de gènere, eren un 80% dones cis i un 20% homes cis. No hi ha hagut 

participació de persones no binàries, ni per part de les entitats ni per part dels 

equips professionals municipals. 

 

 

FASE III – Discussió de resultats preliminars 

 

S’ha considerat oportú realitzar dos grups de discussió amb les entitats del 

Consell els dies 13 i 19 d’abril de 2021 per poder discutir els resultats de la fase 

anterior. Tenint en compte la situació organitzativa de moltes de les entitats de 

persones migrades de la ciutat, que no disposen d’estructura suficient per 

desenvolupar les seves activitats, la participació en aquest estudi també ha 

estat molt desigual. És per això que s’ha optat per incentivar la seva 

participació a través de qüestionaris breus que podien realitzar per WhatsApp o 

per correu electrònic (en total s’han respost nou qüestionaris). Es preguntava 

tant per formes de racisme institucional i estructural detectades com per 

propostes d’acció política futura des del municipi en aquest tema. 
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FASE IV – Anàlisi de resultats i informe final 

 

S’ha dut a terme una anàlisi del contingut de les entrevistes i dels grups de 

discussió tenint en compte el marc conceptual del qual hem partit i les formes 

de racisme assenyalades per les entitats i les persones activistes i expertes.  

 

S’han fet reunions periòdiques amb l’equip tècnic municipal encarregat del 

projecte per tal d’anar delimitant aquells temes i resultats en els quals es podia 

incidir des de l’Ajuntament i per anar valorant les propostes sorgides. 
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DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

El treball de camp s’ha centrat en dos grans eixos: quins mecanismes del 

racisme estructural i institucional havien detectat les persones participants en la 

investigació i quines propostes d’acció antiracista proposaven per dur a terme 

des de la política municipal.  

 

Pel que fa als mecanismes detectats per les persones entrevistades, trobem 

certa centralitat de les violències derivades de la legislació i el marc 

d’estrangeria, així com altres dispositius institucionals com els cossos de 

seguretat o les polítiques socials i d’acollida. D’altra banda, els resultats ens 

constaten que el marc conceptual des del qual els equips professionals pensen 

sobre la qüestió poques vegades situa el racisme en la seva dimensió 

estructural i institucional. És per això que hem cregut convenient incorporar 

punts sobre les percepcions i les narratives que tenen, ja que suposen 

obstacles importants a treballar per tal de poder detectar certes dinàmiques i 

pensar polítiques públiques antiracistes. Ho veurem en els apartats següents. 

 

 

Racisme institucional i estructural percebut 

 

Violències derivades de la llei d’estrangeria i les polítiques migratòries 

 

Si pensem en les formes de racisme institucional i estructural que es donen a la 

ciutat i que impacten en les veïnes i veïns  amb orígens diversos o que formen 

part de comunitats històricament racialitzades, hem de tenir en compte que hi 

ha mecanismes i formes que van més enllà de l’àmbit municipal i que tenen a 

veure amb les altres administracions i institucions, ja siguin estatals o 

autonòmiques.  
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Les persones participants assenyalen, sobretot, les dinàmiques derivades de la 

Llei d’estrangeria, així com totes les violències burocràtiques que comporten els 

tràmits als quals aquesta obliga.  

 

Sí existe un racismo institucional y estructural en la ciudad de Barcelona. 

Los inmigrantes son primeros víctimas en este caso, sobre todo los sin 

papeles, no tienen derecho de trabajar dignamente, no tienen acceso a 

la seguridad social, vivienda, etc.  (entitat de persones migrades) 

 

Aquest marc legal situa les persones migrades, sobretot les que estan en 

situació administrativa irregularitzada, en una situació de no drets. Les 

competències en aquest àmbit són de l’estat i de la Generalitat de Catalunya i 

convé assenyalar-les. Les competències de la Generalitat en aquest àmbit 

incloent-hi dues qüestions importants: els informes d’arrelament i els processos 

de reagrupament familiar. Ambdós processos es deleguen en els equips 

tècnics municipals que tenen la funció d’acompanyar els dos expedients i de 

proposar-ne la validació o la denegació. Tot i que l’última paraula la té la 

Generalitat de Catalunya, els equips tècnics municipals tenen un paper 

important en la facilitació o obstaculització dels tràmits. 

 

 

Tendència a la irregularitat 

 

Una de les problemàtiques més recurrents en els discursos, tant de les entitats 

com del personal municipal, són les cites d’estrangeria. S’ha assenyalat la poca 

disponibilitat de cites per fer tràmits d’estrangeria com a violència burocràtica 

que en precipita d’altres, ja que possibilita la compravenda de cites i dificulta els 

processos de regularització i de manteniment de la regularitat. Durant l’estat 

d’alarma per conseqüència de la pandèmia de la covid-19 es van viure 

moments d’especial dificultat, tot i que s’havia decretat una suspensió 

administrativa per la qual tots els tràmits quedaven ajornats. Les entitats 
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indiquen que es van viure moments d’especial confusió, perquè la institució no 

va posar els recursos suficients per informar els seus treballadors i fer efectiva 

aquesta suspensió. Aquesta falta de formació i omissió pel que fa a qüestions 

d’estrangeria mostra un abandonament que provoca situacions de més 

vulnerabilització de les persones migrades. 

 

Aquest any ha estat especialment marcat per la gran dificultat de 

renovacions de les targetes vermelles, TIE... sobretot perquè no hi havia 

cites. Això pot tenir un efecte amb altres administracions, com per 

exemple el SEPE, ja que ens hem trobat amb situacions en les quals 

s’ha hagut de mediar amb els professionals d’aquesta administració per 

recordar-los que les targetes quedaven renovades automàticament per 

ordre del Ministeri. El fet que no hi hagi cites per a les renovacions és un 

clar exemple de racisme institucional. El fet que des del SEPE no 

estiguin informats sobre la validesa de les targetes d’estranger és també 

racisme institucional, podríem dir, per omissió, per no informar els seus 

treballadors de les diferents realitats administratives que es poden 

trobar. Totes aquestes dificultats per a la realització de tràmits per 

motius aliens a les dones fan que aquestes, tot i tenir un grau 

d’autonomia elevat, hagin de recórrer a les professionals de l’entitat per 

solucionar-ho, per veure’s indefenses enfront d’aquestes barreres. 

(entitat d’acollida) 

 

A més, el fet que molts dels tràmits tinguin algun punt o tot el procediment 

telemàtic crea una dificultat afegida, ja que obliga a tenir un dispositiu amb 

connexió a internet, així com una identitat virtual vàlida. 
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Arrelament 

 

Des del 2006 la Generalitat de Catalunya inicia el circuit d’acollida format per 

quatre mòduls que la persona migrada ha de fer per poder entendre com 

funciona la vida aquí —treball, llengua, societat i gènere (aquesta última 

afegida recentment)— i acreditar el seu arrelament i integració en el territori. 

Abans d’aquest moment hi havia una persona tècnica d’immigració que 

acompanyava els processos de regularització i els tràmits requerits per 

estrangeria. A partir d’aquest moment, s’afegeix l’obligació d’acreditar 

coneixements en els àmbits esmentats a través de la realització d’aquests 

cursos i els certificats oficials que s’expedeixen. 

 

Les persones activistes han denunciat com aquests nous requisits han situat 

les persones migrades en la irregularitat i la precarietat, ja que no s’ha facilitat 

ni posat els recursos suficients: el nombre de places per fer aquests cursos és 

molt menor a la demanda, els horaris d’assistència a classe no són flexibles ni 

tenen en compte les realitats de les persones destinatàries, etc. 

 

Jo penso que el servei d’acollida i la figura del tècnic d’acollida és un 

invent de la Generalitat que ven amb el discurs de l’acollida i la 

integració i l’acomodació de les persones migrades en la societat 

d’acollida i obstaculitza encara més els processos de regularització. 

(experta i activista) 

 

Jo com a professional que he estat en els dos moments, abans se li 

demanava al migrant per regularitzar-se 3 anys d’antiguitat, un contracte 

de treball i un informe de l’Ajuntament que digui i demostri l’arrelament. 

Amb el servei d’acollida s’afegeix obligatòriament coneixement de la 

societat, la llengua catalana i castellana. Això significava que sí o sí 

havia de fer classes de català. Això dificulta molt perquè no hi ha prou 

oferta i per moltes persones han d’escollir o fer la feina o anar a les 
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classes de català i castellà, perquè significa anar a classes durant 4 

mesos per poder tenir el certificat de 45 hores. Això per a persones que 

treballen al camp o en els sectors en els quals poden trobar oportunitats 

és molt difícil. Necessites mitjans econòmics per poder subsistir aquests 

mesos. (equips municipals) 

 

Mai s’ha pensat a fer cursos en horaris adequats ni facilitar a la gent 

poder anar a les classes. Solen obrir les preinscripcions durant uns dies 

a l’any i se solen omplir el primer dia, les primeres hores. Et deixen en la 

llista d’espera i no informen a la gent que això no et garanteix res, que el 

següent cop que obrin inscripcions hauràs de tornar a presentar-te, que 

no et truquen. Molta gent es pensa que sí i no tornen a venir a apuntar-

se cada cop. Passen els anys i quan van a fer l’arrelament encara no 

tens els certificats de llengua. (entitat d’acollida) 

 

Recollint aquesta queixa de les entitats, des de la Direcció d’Immigració i Asil 

de l’Ajuntament ens han informat que s’ha defensat davant del Consorci de 

Normalització Lingüística que els nivells més bàsics que tenen a veure amb la 

usabilitat del llenguatge es puguin donar per part de les entitats. L’obstacle amb 

què es troben les entitats és que els cursos han d’estar homologats per poder 

ser vàlids.  

 

Des de la Direcció es pronuncien a favor de l’obligatorietat d’acreditar el 

coneixement de la llengua per tenir accés a un procés de regularització però 

veuen una incongruència en l’acció de la Generalitat en no posar els recursos 

suficients per poder accedir a aquests coneixements:  

 

Nosaltres el que creiem és que [pel que fa a] un criteri de la llengua que 

és obligatòria per part de la Generalitat de Catalunya, i que nosaltres 

compartim evidentment, no hi hagi una oferta suficient. Aquí està l’estira-

i-arronsa que tenim amb el Consorci. Per començar, el Consorci hauria 
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de tenir la capacitat d’oferir cursos suficients i, si no la té, hauria de 

buscar la col·laboració publicoprivada, com fem amb altres àrees i que 

entrin les entitats. Des de la Taula per la Llengua és el que hem 

defensat. Perquè ara mateix no hi ha ni l’oferta suficient ni té les 

característiques adequades perquè no preveu els horaris que tenen les 

persones que els necessiten com per exemple les persones migrades 

que treballen en les cures, etc. Hem demanat cursos de català en 

dissabte per facilitar que les persones puguin fer-los i la resposta que 

se’ns ha donat és que ells, per qüestions d’horaris de professorat, no 

poden i que els paguem nosaltres. Llavors, ara mateix des de la Direcció 

d’Immigració estem fent els cursos, ara mateix, el pressupost, només 

podem oferir 20 cursos des de l’Ajuntament. (figura directiva) 

 

Segons les entrevistes realitzades, els ajuntaments decideixen quant de temps 

has d’estar empadronat en un territori abans de poder tramitar-hi un expedient 

d’arrelament, per exemple.  

 

Hi ha ajuntaments que han arribat a demanar fins a un any. Normalment 

demanen 6 mesos perquè diuen que han de poder demostrar que 

coneixen el municipi i que hi estan arrelats. (entitat d’acollida) 

 

Es fa una entrevista d’arrelament amb la persona i dir si és favorable o 

no. Com ha de ser aquesta entrevista és una cosa que decideix cada 

ajuntament, i a vegades fins i tot depèn del tarannà de cada treballador, 

cadascun la fa com vol i depèn de la seva subjectivitat, quin dia té i de 

quin humor està. Pot facilitar o dificultar, per exemple, li pots ensenyar a 

la persona una fotografia de l’hospital del barri i preguntar-li què és, tu 

esculls quina foto li ensenyes, li pots ensenyar la foto de l’entrada o la 

foto de la porta del darrere, que ni jo sé com és. (equips municipals) 
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A més, també ens asseguren que les preguntes d’arrelament depenen del 

tècnic o tècnica, no hi ha un protocol clar i deixen la porta oberta a possibles 

discriminacions si el treballador o treballadora té prejudicis racials.  

 

De fet, tot i que estigui definit el tècnic sempre té l’opció de dir que la 

persona no es comunica bé i això és un motiu suficient per denegar 

l’arrelament. A més, tu decideixes el llenguatge que utilitzes amb la 

persona i fer-te entendre o no. (equips municipals) 

 

A aquests obstacles que denuncien els equips municipals com entitats i 

activistes, s’hi ha d’afegir el fet que demanar un nivell de coneixement de 

llengua i societat de destinació és en si una política racista que vincula l’accés 

a drets socials bàsics a un nivell d’integració, sigui el que sigui. 

 

 

Reagrupament 

 

El tràmit municipal en l’àmbit del reagrupament és el dels informes d’habitatge 

necessaris per poder acreditar unes condicions de vida necessàries per poder 

reagrupar els familiars. La Generalitat va decidir que el pis o habitació ha de 

tenir un nombre concret de metres quadrats. La legislació d’estrangeria no diu 

res concret, només diu que hi hagi habitacions suficients per a tota la família. 

La Generalitat decideix quants metres ha de tenir una habitació perquè hi 

càpiguen una o dues persones. 

  

Això ha provocat que es trigués molts anys a poder reagrupar una part 

de la família i ho van anar canviant gràcies a les queixes de les persones 

migrades i d’algunes sentències que van sortir en contra d’aquesta 

normativa. Després ho han canviat deixant fer excepcions si són 

familiars de línia directa, des de fa dos o tres anys. Una altra cosa és 

que si tu entres en un pis on encara hi hagi gent empadronada, el procés 
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per treure-les del padró dura 6 mesos. Això afecta l’informe d’habitatge 

perquè si hi consta aquesta gent prèvia, no et surt positivament l’informe 

d’habitatge o si li fas positiu, la Generalitat te’l denega. (experta i 

activista) 

 

A més, gran part de les informacions sobre estrangeria són parcials i difícils de 

comprendre, i els equips municipals reconeixen no tenir suficient informació i 

formació sobre totes les casuístiques. També expliquen que el llenguatge usat 

en les normatives d’estrangeria és especialment rebuscat, sospiten que per 

posar-ho encara més difícil a les persones: 

 

Entenc la part normativa, els motius darrere la legislació. Però, clar, 

quan llegeixes la llei hi ha d’haver el menor buit possible. Però sí que 

s’hauria de poder traduir de manera més senzilla per a qui l’ha d’aplicar 

o fer servir. El llenguatge administratiu és molt complicat però el de la 

legislació d’estrangeria ho és molt més. Sembla molt enrevessat i les 

persones no l’entenen. Nosaltres només podem donar una informació 

genèrica perquè no tramitem res d’estrangeria. Tenim una informació per 

donar però no estem preparades per informar i fer comprendre totes les 

casuístiques de la legislació. Potser el servei d’atenció a les persones 

immigrades sí. Nosaltres no sabem què dir i tenim por de donar 

informacions que després poden ser errònies. Quan venen persones per 

deixar documentació que té a veure amb el tema d’estrangeria, moltes 

vegades no sabem si és correcta o no, ens porten documents que potser 

no calen però que els seus advocats els diuen que sí. (equips 

municipals) 

 

Des de la Direcció, se’ns ha informat de les dificultats estructurals per poder 

oferir aquest coneixement i formació continuada al personal per qüestions de 

pressupost i de falta d’equips professionals que puguin assumir la tasca. No 

obstant això, sí que se’n veu la necessitat:  
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Però el tema de la formació transversal en matèria d’estrangeria i 

acollida als diferents serveis de l’Ajuntament és un punt que recollim al 

Pla d’acollida perquè el que hem de trencar és la idea de pensar que 

l’atenció a les persones migrades ha de ser una qüestió d’un servei únic. 

 

Una formació que es pensa com un pas per a la transversalització de la qüestió 

de la migració a tots els àmbits i àrees municipals: 

 

A Barcelona hi ha un 28% de persones que no han nascut a la ciutat, cal 

que treballem la qüestió d’una manera diferent. Cada departament ha de 

pensar com reconvertir-se per adaptar-se a la realitat actual de la ciutat i 

atendre la població que tenim, cal un canvi estructural. (figura directiva) 

 

Totes aquestes dificultats assenyalen una tendència a obstaculitzar els 

processos de regularització i reagrupament que facilita la irregularitat que 

denuncien les persones crítiques que treballen dins de l’Administració: 

 

Moltes vegades s’intenta vendre que amb aquestes mesures la 

Generalitat volia facilitar i no és veritat, el que ha fet és dificultar encara 

més. Perquè per molt que com a professionals intentem facilitar o ser 

flexibles tenint en compte que les realitats són complexes, no et deixen 

perquè la Generalitat té l’última paraula i tendeixen a denegar i posar 

obstacles. No és que tu menteixis, és que expliques les situacions que la 

normativa i la legislació no té en compte ni coneix però els que estan per 

sobre agafen els protocols i els activen de manera rígida (equips 

municipals) 

 

El programa de reagrupament, per exemple, van molt justos per podar 

acompanyar les famílies i les criatures que arriben perquè ens 

estalviaríem molts problemes. Nosaltres ens trobem amb nois que els 

cauen hòsties per totes bandes. I no passaria si les companyes que 
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porten els reagrupaments tinguessin recursos per fer un 

acompanyament en l’acollida a aquests fills. (equips municipals) 

 

 

Discriminacions en el tracte 

 

La forma de racisme més detectada i a la qual més al·ludeixen totes les 

participants d’aquest informe és la discriminació en el tracte i l’atenció. Més 

enllà dels efectes emocionals i psicològics d’aquest tracte, que pot ser fins i tot 

humiliant, la discriminació s’expressa en dificultar l’accés a ajudes socials. 

 

Las trabajadoras sociales de los servicios tienen mucho poder porque 

deciden sobre temas que pueden parecer pequeños, pero tienen un gran 

impacto. Por ejemplo, estuvimos acompañando una mujer boliviana que 

había ido a solicitar una ayuda y que nos comentaba que una 

trabajadora social no se la quiso dar pero que a una compañera suya 

con la misma situación sí se la había dado otra trabajadora. Además, 

que la que se lo negó a ella lo hacía con discursos racistas, que se los 

suelta ahí y la humilla. (experta i activista) 

 

Les entitats que acompanyen les persones migrades en els diferents processos 

i tramitacions han detectat una diferència en el tracte depenent de si la persona 

usuària va sola o acompanyada. Aquesta necessitat d’acompanyament 

alimenta la idea de la persona migrada sense iniciativa ni empoderament i les 

fa dependents. 

 

Mi compañera que es migrante y trabajadora social hace 

acompañamientos y que desde su rol profesional, pero con la 

perspectiva de una mujer migrante puede ir y decirle a la trabajadora 

social e interpelarla por la función que hace y decirle cuál es tu trabajo 

como trabajadora social. (experta i activista) 
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Hem preguntat a l’Àrea de Drets Socials sobre aquestes discriminacions en el 

tracte. Ens han defensat que no és una qüestió estructural de les institucions 

sinó una qüestió individual i personal i s’apunta al treball en equip, reflexiu i la 

formació continuada com a solució: 

 

Al final pot passar que una persona per les seves vivències, 

experiències, marc ideològic, conceptual o cultural o de formació, aquest 

prejudici estigui actuant però a la pràctica professional hauríem de tenir 

eines que són el treball en equip, coordinar amb els altres, la formació 

continuada, la supervisió, que ens han d’ajudar a identificar i aïllar això. I 

això no és formació d’un curs que facis, la informació et pot canviar les 

teves percepcions i marcs de creences. Si tu fas un curs sobre els joves 

migrats sols i entenguis que hi ha moltes realitats, que no és només una. 

Però el que t’ajuda és que t’interroguis a tu sobre com et mous en els 

casos amb què treballes. (figura directiva) 

 

Un altre punt, sobre el qual parlarem més extensament en punts posteriors, és 

la necessitar d’incorporar persones racialitzades als equips professionals com a 

antídot per a aquestes discriminacions. No obstant això, es detecta que el 

principal obstacle per posar fi a aquestes actituds és que no hi ha mecanismes 

suficients per detectar-les, analitzar-les i donar-hi resposta. 

 

Jo puc dir que tenim un problema a serveis socials perquè a dins no 

tenim molta diversitat, necessitem un tipus de formació perquè hem de 

revisar els marcs conceptuals des dels quals estem treballant però per 

casos concrets necessito que les denúncies siguin concretes per poder 

parlar amb centres i direccions concretes. (figura directiva) 
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Barreres en l’accés a unes condicions de vida dignes 

 

La discriminació racial és una forma en la qual el racisme es manifesta. Aquest 

és el punt més destacat de totes les entrevistes, tant amb els i les treballadores 

de l’Ajuntament com amb les entitats del Consell i fora del Consell que treballen 

amb qüestions afins a la temàtica.  

 

S’han pogut detectar els següents mecanismes d’expulsió de les persones 

racialitzades, i especialment les migrades, dels sistemes de protecció social. 

Hem posat l’èmfasi en aquells serveis que han participat en l’informe i aquells 

temes que van sorgir en la primera jornada de treball amb les entitats del 

Consell Municipal d’Immigració, com a més preocupants. Es poden resumir en 

dos punts clau: les dificultats d’accés i la tendència a l’expulsió, que s’expliquen 

per diversos motius, alguns estructurals, d’altres concrets o contextuals, que 

intentarem esbossar a continuació. 

 

 

Serveis Socials 

 

L’accés a les ajudes socials està molt limitat per les persones migrades, 

especialment les irregularitzades. Una persona que no té documentació regular 

no té dret a les prestacions, només té accés a prestacions que tinguin a veure 

amb els infants: de menjador o de material escolar, que són ajudes mínimes 

que no arriben a cobrir les necessitats. 

 

Si no tenen documentació atenem igual tot i que hi ha certs recursos, 

tràmits o itineraris laborals que no podem fer. Però els atenem igualment 

amb els recursos dels quals disposem. Ens trobem molt limitats. (equips 

municipals) 
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Aquesta derivació a entitats externes amb programes específics és una 

pràctica constant de l’Administració cap a les persones migrades. 

 

Les persones entrevistades assenyalen la saturació dels serveis, la falta de 

recursos i la manera en la qual s’ha pensat els serveis i els espais com a 

barreres o dificultats d’accés primordial de les persones migrades i 

racialitzades. 

 

La falta de recursos suficients en els diferents serveis de l’Ajuntament fa que es 

percebin les prestacions socials com un premi a la bona conducta. En alguns 

casos aquest fet provoca situacions de discriminació entre els treballadors de 

l’Ajuntament i les persones usuàries, ja que s’elaboren plans de treball amb 

biaixos racistes per tal que la persona pugui obtenir la prestació. Fins i tot, s’ha 

manifestat en algunes entrevistes que es busca que la persona usuària sigui 

submisa a les demandes del personal municipal i no se’n busca 

l’empoderament per tal que surti de la situació. 

 

Quan hi vas per primera vegada et fan tot un perfil i et pregunten coses 

de la teva família i de tu mateixa. Et pregunten sobre el teu país d’origen, 

la família que tens allà, a què es dediquen, etc. I les frases de “estàs 

segura que vols quedar-te aquí? No estaries millor al Marroc on hi ha la 

teva família, els teus fills estarien millor..., ara no hi ha feina, no tens 

papers...” i esperen que tu facis el paper de dir això a les persones 

migrades que venen a buscar una ajuda. (entitat de persones migrades) 

 

Hi ha un marge de la intervenció en el que la persona professional és la 

que decideix, si no compromet el pressupost. (equips municipals) 

 

Tant les entitats com les activistes confirmen que sovint es recomana a les 

persones migrades que necessiten suport de serveis socials que tornin al seu 

país d’origen. 
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Jo a Acollida m’he trobat més d’un cas en el qual al Pla de treball consta 

tornar al país. Especialment amb la situació de crisi s’està acceptant 

molt aquest discurs. I, clar, si la treballadora que acompanya les famílies 

té aquest discurs moltes vegades perquè els diuen de més amunt que ja 

no poden dedicar més recursos a aquesta família. La Direcció els posa 

topes de temps i recursos que poden dedicar a un cas i acaben adoptant 

aquesta mena de discursos. Serveis Socials no diu directament “cada 

uno a su país”, però sí que pren una decisió econòmica que ja no donarà 

més suport a tal família. (entitat d’acollida) 

 

Des de Serveis Socials ens informen que sovint, si no es pot millorar la situació 

de la família i ja no disposen de més recursos, es recomana que busquin suport 

en els vincles familiars. Se sol preguntar per on tenen aquests vincles. 

 

 

Infància en risc 

 

Una de les problemàtiques que s’ha assenyalat com a importants des de les 

entitats del Consell i que hem explorat ha estat el tracte a les famílies amb 

orígens migratoris, i, concretament, les retirades de criatures. Des dels 

moviments socials s’ha assenyalat la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la 

Infància i a l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya) com a responsable 

de retirades injustes i basades en prejudicis racials i, concretament, Serveis 

Socials com a braç executor d’aquestes retirades.  

 

El que hem trobat és que si bé és competència de la Generalitat, sí que es 

delega en els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA, de 

competència municipal) el seguiment i l’avaluació de cada família i són els que 

proposen i demostren documentalment la necessitat d’una retirada. 

Les treballadores comenten que la majoria de deteccions es dona en casos de 

“necessitats educatives especials” en els centres educatius a través dels EAP, 
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Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, que envien els casos 

d’especial risc i vulnerabilitat a les EAIA. 

 

Com a mecanismes del racisme estructural i institucional en aquest àmbit, és 

necessari assenyalar els indicadors de risc i els factors de vulnerabilitat amb els 

quals els equips professionals treballen, així com el paper que tenen els seus 

prejudicis culturals en la construcció de la sospita (terme que utilitzen elles 

mateixes) sobre determinades famílies a l’hora de decidir què és una situació 

de risc i què suposa més vulnerabilitat. 

 

Nosaltres tenim un seguit de factors que intervenen a l’hora de valorar el 

risc. Aquests factors ens els dona la DGAIA i és un test que van omplint, 

i dona un nivell de risc, i segons si es lleu, mitjà o greu ens els deriven a 

nosaltres o a l’EAIA. Nosaltres treballem amb indicadors de risc que ens 

ajuden a valorar la situació però també tenim factors de protecció. Amb 

això i amb el coneixement que tenim de la família i del treball que hem 

fet fins al moment, podem valorar el risc. Sense el coneixement de les 

famílies no es pot fer la valoració. (equips municipals) 

 

A més, els plans de treball que se solen traçar ja sigui des de Serveis Socials 

com des de les EAIA també solen estar condicionats per aquests prejudicis i 

sovint tendeixen a “corregir” dinàmiques familiars culturalment diverses 

emparades en expressions com “aquí les coses no es poden fer així” o “als 

seus països això és normal però aquí no”. 

 

Les persones que treballen en aquest àmbit que hem pogut entrevistar 

al·leguen que “tot està establert i justificat a través dels indicadors de 

desemparament”. Són processos objectivitzats a través de protocols i eines de 

treball per poder valorar si existeix o no una situació de desemparament, des 

de la forma i contingut de les entrevistes amb les famílies, les tasques de 
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seguiment i visites al domicili com la documentació per aportar en el moment 

de proposar una retirada. 

 

Tots aquests mecanismes estan emparats en el fet que la legislació actual de la 

infància es basa en “l'interès superior del menor”; aquest interès està estipulat a 

través del que entenem per desemparament, vulnerabilitat i negligència, tant en 

els instruments de treball de les professionals com en els seus imaginaris i 

idees. 

 

No obstant això, també ens han assenyalat que existeix un marge d’actuació a 

discreció de la professional que, tot i estar també inclòs en la normativa i els 

marcs conceptuals i d’anàlisi de la legislació, deixa lloc a la subjectivitat i, 

eventualment, a la discriminació.  

 

No és gens fàcil perquè depèn molt del criteri professional, et pots trobar 

gent que simplement aplica els protocols i li és igual l’impacte que pugui 

tenir i d’altres que intenten fer altres tipus de feina. I no és fàcil perquè 

estem treballant amb una qüestió delicada com és la infància. Quan de 

temps li dones a una família perquè entengui que les nenes han d’anar a 

escola? No ens enganyem, jo el que haig de fer és convèncer-los perquè 

vagin a escola. No volem ser paternalistes tampoc. Em sento en terreny 

fanganós  (equips municipals) 

 

També se’ns ha alertat de la possibilitat que la rigidesa, tècnica i conceptual, 

dels protocols i dels mecanismes amb els quals treballen, puguin incórrer en 

dinàmiques racistes, i en caldria la revisió constant. 

 

Sempre s’ha d’anar fent una revisió dels protocols. Però també és 

important tenir en compte que són eines orientatives, no definitives. No 

es tracta d’una sentència, són eines per anar treballant i hem d’entendre 

que són eines limitades i intentar que no siguin tan rígides i incorporar 
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perspectives que ens ajudin a pensar si la meva intervenció és racista o 

paternalista. (equips municipals) 

 

Per exemple, jo tinc un cas d’unes nenes que tenen un cas d’absentisme 

de l’escola molt greu. Hem intentat treballar el tema amb els pares, hem 

fet un pla de treball però no estan responent. No obstant, jo que els 

conec no tinc cap dubte que els pares s’estimen i estimen les filles i les 

cuiden. A vegades és el xoc entre la llei, el sistema, la cultura i la família. 

Per nosaltres és un cas molt complex, perquè hi ha aquest absentisme 

però sabem que no és una família maltractadora, tot i que hi ha una mica 

de negligència. Llavors, si fem un cribratge potser ens sortiria un risc 

però és difícil perquè sabem que no és A o B. (equips municipals) 

 

Les EAIA elaboren els informes de proposta de les retirades, però qui les firma i 

dona cobertura legal és l’equip jurídic de la DGAIA. Abans de la proposta es 

treballa sobre un compromís socioeducatiu (COSE) que les famílies han de 

signar assegurant que es comprometen a respectar-lo. Per arribar a aquest 

compromís s’analitza la família i es determina si compleix els requisits. Sovint 

aquesta anàlisi està basada en una manera molt concreta d’entendre la família, 

patriarcal i eurocèntrica, on no tenen cabuda les altres formes de família com la 

monoparental, criances col·lectives o famílies racialitzades i culturalment 

diverses.  

 

Els casos de retirades d’emergència, o exprés de 48 hores, les porta a terme la 

Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI). 

 

Després d’una retirada, els menors solen anar a un centre. Les entitats han 

denunciat les violències que viuen els menors en aquests centres. No obstant 

això, no és un tema que els EAIA o la DGAIA tinguin en compte en els seus 

instruments de treball per tal de protegir el o la menor. 
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El fet que hi hagi un EAIA per districte, menys al Raval i a Sant Andreu, on n’hi 

ha dos, podria ser un indicador que inconscientment s’associa a la població 

migrada amb més problemàtica amb infància en situació de vulnerabilitat; en 

aquest cas, s’hauria de revisar si és degut a biaixos i/o prejudicis o per alguna 

raó diagnosticada i fonamentada. Segons la treballadora amb la qual hem 

parlat, es tracta de territoris especialment complicats perquè hi ha moltes 

famílies d’origen pakistanès, de Bangladesh i les Filipines en el primer cas, i de 

famílies d’origen llatinoamericà en el segon. Veiem en aquest relat una 

vinculació directa entre la vulnerabilitat o el risc i les famílies migrades. 

L’explicació que ens dona és de caràcter culturalista: 

 

Hi ha cultures que tenen més tolerància cultural a certes cures dels 

nens. En el cas del Raval tenim molts matrimonis acordats, de dones 

que venen aquí casades i no saben com cuidar els fills i els marits 

s’enfaden i hi ha violència. Llavors tenim criatures descuidades i 

violència intrafamiliar. En famílies llatines tenim el càstig físic com a 

disciplina educativa o, fins i tot, més tolerància als abusos sexuals 

(equips municipals) 

 

Des de Drets Socials ens asseguren que no els arriben denúncies ni queixes 

de les famílies a Barcelona i es pregunten sobre si el motiu és que no estan 

funcionant els mecanismes de denúncia. A l’hora de pensar sobre les 

denúncies socials que han portat a terme diferents entitats i que hem recollit en 

la investigació, se’ns parla de dues qüestions clau: el judici basat en criteris 

morals propis de les treballadores i les categories binàries, dicotòmiques i 

criminalitzadores que poden estar operant a través dels instruments de treball. 

 

També sé que hi ha por a la institució per experiències passades, per 

por que et treguin les criatures, però la institució no vol treure criatures, 

el que vol es acompanyar, fins i tot quan es té elements per sospitar 

però fins que no tens tots els elements sobre la taula no es fa res, el que 
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anem treballant és la vinculació amb serveis, l’escolarització de les 

criatures, etc. Una altra cosa és que tu et puguis sentir jutjada en un 

moment concret per les circumstàncies concretes que estàs vivint. Jo 

sempre he defensat que una circumstància concreta no vol dir sempre 

negligència amb els fills, amb el tema de la drogodependència. Aquí 

entra en joc el poder ampliar la mirada per poder tenir un abordatge molt 

més acurat. (figura directiva) 

 

Pel que fa als instruments de treball s’està fent una revisió dels indicadors 

usats per la DGAIA per poder delimitar i aïllar aquells aspectes que tracen 

categories patriarcals sobre les maternitats i les famílies. 

 

S’està fent un treball fa uns mesos de revisió de protocols de la DGAIA a 

instància i pagat per l’Ajuntament amb una consultoria externa experta 

en gènere. I estem revisant tota la visió binària i el llenguatge tan jurídic 

dels protocols. No sé fins a quin punt estan mirant en aquest procés el 

tema racial perquè estan molt dirigits a revisar aquesta visió de la 

culpabilització de la mare, però entenc que entra també el tema del 

racisme. Es revisarà especialment el concepte de la bona i la mala mare, 

com es generen categories i calaixos per mirar i actuar en temes socials 

quan no hauria de ser així. En les qüestions socials no hi ha calaixos, és 

tot molt més dinàmic. No podem funcionar amb categories fixes per 

intervenir. El tema de la interseccionalitat pel que fa a gènere i migració 

és molt important per a serveis socials i hem de poder treballar d’una 

altra manera. (figura directiva) 

 

Un cas específic és el de les famílies romaneses gitanes que viuen en 

assentaments, especialment al districte de Sant Martí. Hi ha un servei específic 

per a aquestes famílies, que està externalitzat a una empresa privada, 

inicialment SISFARUM, ara SISFA. En aquest cas depèn del departament de 

Sensellarisme. 



 
    Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona 

 

 

 

 

52 
 

La sospita de les treballadores és que hi ha “tràfic infantil” amb nens i nenes 

sense edat penal per cometre robatoris. Aquesta és una de les formes 

d’antigitanisme institucional més denunciades per les famílies romaneses al 

llarg de tot el territori europeu. Es tracta d’un relat criminalitzador i no deixa de 

ser perillós que sigui reproduït pels equips tècnics municipals i d’àrees de 

serveis socials.8 

 

Tot i que la realitat dels assentaments és complexa i respon a qüestions 

estructurals, aquí només recollirem el que té a veure amb infància romaní. Des 

de l’àrea de Sensellarisme ens han explicat que sovint la ciutadania (entesa 

com a categoria excloent on les persones migrades en queden fora) exerceix 

pressió social perquè es doni una resposta segura i punitiva al fenomen. 

També s’afirma que no es pot solucionar la situació de les persones que viuen 

en aquests assentaments des de la intervenció social. 

 

A les famílies roma l’únic que se’ls podria oferir és recursos d’habitatge i 

processos d’inserció laboral a llarg termini. Necessitem disposar de 

pisos i d’una intervenció a llarg termini. Actualment no tenim pisos ni 

persones amb les quals tinguem un vincle de llarga durada, només amb 

unes quantes famílies gitanes. I per ser sincers, no tenim alternatives 

laborals per a aquestes famílies. I jo soc molt escèptic amb l’opció de les 

cooperatives. Que l’Administració munti cooperatives perquè la gent es 

faci cooperativista, això no funciona (figura directiva) 

 

 

 

 

                                                      
8
 Per tenir més informació sobre aquest tema, podeu consultar l’informe sobre la temàtica 

Fluxos migratoris de la població rom/gitana romanesa a la ciutat de Barcelona i dinàmiques 
d’assentament, encarregat per l’Ajuntament i disponible a l’enllaç següent: 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/diagnostic-
fluxos-migratoris-rrom-assentaments-irregulars.pdf    

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/diagnostic-fluxos-migratoris-rrom-assentaments-irregulars.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/diagnostic-fluxos-migratoris-rrom-assentaments-irregulars.pdf
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SAIER, Servei d’atenció a les persones migrades 

 

El SAIER dona servei (atenció social, psicològica, jurídica, etc.) a les persones 

migrades en els dos primers anys d’arribada al territori espanyol.  

 

Les atendemos los dos primeros años, cuando ya pasan a servicios 

sociales si necesitan porque entendemos que ya saben cómo funciona 

el sistema español. (equips municipals) 

 

També hi ha un servei per als que fa més de dos anys que han arribat però que 

estan en situació irregular i de carrer (SIS). A Serveis Socials s’atén les 

persones que fa més de dos anys que han arribat i que tenen una situació 

administrativa tant regular com irregular. Malgrat això, al municipi de Barcelona 

no es demana estar regularitzat per ser atès, tot i que alguns professionals i 

oficines segueixen enviant les persones sense papers al SAIER. Les 

participants han assenyalat l’existència d’un servei específic per a persones 

migrades. En relació amb aquest servei, algunes persones entrevistades 

apunten, d’altra banda, l’efecte que pot tenir un servei específic per a persones 

migrades a reforçar el racisme institucional: 

 

Ja estem establint aquí una diferència. Estableix una diferència i 

d’alguna manera ja t’està dient qui és un ciutadà de segona i qui un 

ciutadà de primera. (entitat d’acollida) 

 

Aquest fet provoca, a més, que els professionals d’altres serveis derivin les 

persones migrades al SAIER per qüestions que no són les seves funcions. S’ha 

convertit en una mena de calaix de sastre on enviar les persones quan no 

s’està capacitat per ajudar-les i això explicaria, en part, la saturació dels 

serveis: 
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Yo lo que detecto es que no han podido solventar la situación o 

necesidad de personas migrantes y ponen como excusa la “barrera 

idiomática” que es como la varita mágica para dejar el caso sin atender y 

te lo derivan al SAIER. Me sorprende mucho que lo hacen mucho los 

servicios sociales, que tienen un servicio de interpretación, o de salud, 

que vienen con un informe en el que dicen que se ha hecho una 

exploración y nada más por “barrera idiomática” y nos los derivan porque 

“somos el servicio de los inmigrantes”. A veces tenemos la sensación de 

que es para quitárselos de encima. Y nosotras nos sentimos impotentes 

porque no tenemos nada que ofrecer ni podemos hacer nada. Cuando 

hay servicios de interpretación, no los suelen usar porque no son 

cómodos, la intervención suele durar más y no ven la necesidad de 

usarlos. Además, suelen ser por teléfono y no es cómodo. (entitat 

d’acollida) 

 

 

Oficines d’atenció ciutadana: padró 

 

La funció principal del padró consisteix a conèixer la població real d’un municipi 

per poder programar i organitzar els transports públics, els serveis educatius, 

sanitaris, socials, etc., ja que tota la població, nacionals i estrangers (regulars o 

no), acudiran a aquests serveis. Per tant, el padró és la porta d’entrada als 

drets civils i socials i el reconeixement de la presència o existència de totes les 

persones que viuen en un territori. Ara, la realitat actual en moltes localitats pel 

que fa a l’empadronament de les persones immigrades mostra com en alguns 

casos és molt difícil aconseguir empadronar-se, els terminis de la tramitació 

s’allarguen molt o, directament, es nega el dret al padró. 

 

L’accés de les persones immigrades a un contracte de lloguer no és una tasca 

fàcil com veurem més endavant i, per això, molts lloguen habitacions i/o viuen 

en pisos ocupats, etc. on no es poden empadronar. La precarietat econòmica i 
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el racisme estructural de la societat expliquen les dificultats per trobar habitació 

(per qüestions de racisme) o bé que no es permeti el padró en el pis on viuen 

(per sobreocupació, perquè el titular del pis no hi està interessat).  

 

En algunes ocasions les persones amb les quals treballem es troben 

amb grans dificultats per accedir als serveis socials bàsics. Aquests no 

tenen en compte la mobilitat d’habitatge i la dificultat per a 

l’empadronament. Els mateixos serveis socials de la ciutat de Barcelona 

tenen criteris diferents d’accés, uns per empadronament, els altres per 

lloc de residència. Des de SICAR cat facilitem l’empadronament a la 

nostra entitat (per les grans dificultats per empadronar-se a altres llocs), 

cosa que dificulta l’accés a serveis socials en el lloc de residència, que 

és on té sentit la intervenció (criteri de proximitat) (entitat d’acollida) 

 

Per tant, és necessari revisar la visibilitat i funcionament del circuit 

d’empadronament sense domicili fix, que tot i que en origen estava pensat per 

a persones sense llar, els últims anys constitueix una mesura per donar 

respostes a les altres casuístiques esmentades. Tant les entitats com les 

professionals entrevistades valoren positivament l’aposta municipal per l’ús del 

padró sense domicili fix com a via d’accés als drets bàsics. No obstant això, 

assenyalen que de moment no s’han posat les eines necessàries per tal 

d’agilitzar i facilitar el procés. Les dificultats en l’empadronament es tradueixen 

en terminis llargs, sistemes burocràtics més severs i embolicats per a les 

persones migrades, necessitat de tutela dels serveis socials o de les entitats 

d’acollida,9 entre d’altres. 

 

 Han de rebre una trucada per part de l’Ajuntament que han de confirmar 

que es volen empadronar amb la direcció del padró. Si no agafen 

                                                      
9
 Actualment s’està estudiant com agilitzar el procés a través d’un estudi diagnòstic encarregat 

per l’Àrea de Drets de Ciutadania. S’està detectant on s’encallen les sol·licituds per intentar 
posar-hi solució, tot i que implica altres departaments i dinàmiques de l’Ajuntament que 
dificulten el procés. 
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aquesta trucada i no l’entenen perquè és en català, per exemple, perden 

l’empadronament. (equips municipals) 

 

Tot el temps que triguen a fer el padró és temps perdut a l’hora de 

comptabilitzar-se per a l’arrelament social.  Ens han arribat casos de 

persones que han esperat nou mesos o any i mig. Es van endarrerint 

tots els processos d’arrelament al territori, sense que existeixi cap tipus 

de document que li permeti a la persona demostrar que estava al 

territori. L’arrelament de tres anys, hi ha sis mesos de marge que pots 

demostrar per altres vies. Però no és segur que t’acceptin la forma en la 

qual ho puguis demostrar. I tot i que les persones guarden documents 

per poder demostrar aquest arrelament, és viure amb la incertesa durant 

tres anys de si finalment te l’acceptaran o no. Nosaltres acompanyem 

una noia que ho té tot guardat, el visat, el bitllet del viatge, tot el temps 

que porta aquí, però fins que passin els tres anys no sabrà si li ho 

acceptaran o no. Perquè, a més, et caldrà tenir una oferta de treball a 

jornada completa. D’un any sencer. És un maltractament institucional ja 

que actualment amb la crisi que hi ha és molt difícil trobar un contracte 

així. (entitat d’acollida) 

 

Si bé la normativa del padró diu de manera explícita que la sobreocupació no 

és motiu suficient per no empadronar una persona, com a conseqüència de 

normatives d’habitatge, es realitzen inspeccions, innecessàries des del punt de 

vista d’empadronament, que dificulten aquest procés. 

 

A més, les treballadores de les oficines d’atenció ciutadana assenyalen que 

sovint no poden exercir el seu rol com a facilitadores de l’accés al padró i 

només poden ser tramitadores per les dificultats burocràtiques i la poca 

flexibilitat que se’ls atorga. Denuncien que el protocol és massa poc flexible per 

atendre realitats que es presenten. A més, l’Administració sol incorporar una 

problemàtica quan ja fa temps que s’ha detectat i les professionals han de 
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posar solució segons la seva inventiva o dir que no poden fer-hi res. També 

assenyalen el llenguatge de l’Administració, que és especialment retorçat en el 

marc d’estrangeria, cosa que els dificulta poder oferir una atenció eficaç. La 

poca o nul·la formació dels professionals en qüestions d’estrangeria els 

impedeix poder acompanyar les persones migrades en els processos 

d’empadronament. 

 

Al marge del padró, l’accés als tràmits disponibles a les oficines d’atenció 

ciutadana és cada vegada més complicat per diferents factors clau: 

 

- El fet que els tràmits s’han de fer de forma telemàtica. 

- Es necessita disposar d’un document d’identitat vàlid. Les identitats 

digitals acceptades són DNI o NIE, no s’accepta passaport. 

- Les dificultats idiomàtiques. 

- La saturació del servei en temporades concretes. 

- El fet que només es recullen sol·licituds i no es finalitzen tràmits, més 

enllà del padró. 

 

 

Habitatge 

 

L’accés desigual a l’habitatge per part de les persones migrades i/o 

racialitzades es manifesta en processos de segregació en barris, guetització de 

certes comunitats racialitzades en habitatges de pitjor qualitat i barris amb 

menys serveis i infraestructures i amb un accés deficient als serveis bàsics. La 

segregació racial de la ciutat també implica més pressió i control policial en 

determinades zones. En les entrevistes realitzades hi ha, en general, una 

manca de comprensió d’aquests mecanismes i la qüestió de l’habitatge es veu 

exclusivament en termes d’accés al mercat privat o públic d’habitatge. 

Un fenomen marcat per la qüestió racial és el dels desnonaments. No tenim 

dades del nombre de desnonaments de famílies immigrades i racialitzades que 
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es produeixen diàriament a la ciutat, tot i que les organitzacions en favor del 

dret a l’habitatge així ho manifesten. Les activistes entrevistades han manifestat 

la necessitat de revisar els protocols de resposta a les situacions d’emergència 

habitacional que es viuen i els recursos que s’hi destinen, així com el parc 

d’habitatge públic disponible, que és molt deficient. 

 

Com ens han explicat les treballadores de les oficines d’Habitatge, el model 

d’habitatge a Barcelona històricament ha facilitat l’infrahabitatge, el lloguer 

d’habitatges de mala qualitat i la guetització de les persones migrades. 

 

Jo crec que és un tema d’història de la ciutat. Moviments socials que 

tenen a veure amb com es va situant la població quan arriba a la ciutat i 

que té a veure amb nivell adquisitiu i tipus d’habitatge i urbanisme. 

Moltes vegades l’estructura urbanística de la ciutat marca. A Ciutat Vella 

tenim propietats verticals que volen lloguers de flux de gent que va i ve. 

És un barri que té una capacitat d’absorbir gent que necessita un lloguer 

i altres barris en què és més fàcil trobar propietat i no tant opcions de 

lloguer. La gent quan arriba a la ciutat es sol col·locar on hi ha gent de la 

seva pròpia comunitat. (equips municipals) 

 

En el cas de les polítiques d’habitatge, una bona pràctica ha estat permetre que 

les persones sense documentació reglada puguin accedir al parc d’habitatge 

públic. Tanmateix, com ens han assenyalat les treballadores, “es pot entrar 

sense papers però mai et tocarà”: 

 

Últimament diuen que no es pot limitar el dret a l’habitatge a la situació 

administrativa. Però és una mica trampa perquè el mateix reglament de 

la protecció oficial et fa presentar els teus ingressos reglats. Et demanen 

documentació i requisits per entrar en un bombo i depenent dels 

requisits que compleixis entres en un bombo més gran o més petit. Si no 

tens ingressos, no tens papers, etc. Cauràs en un bombo molt més gran 
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i amb menys possibilitats que et toquin. O sigui que podràs entrar en el 

bombo sense papers però potser mai et toca. També depèn dels 

requisits de cada promoció d’habitatge. (equips municipals) 

 

I també destaquen que un col·lectiu amb necessitats habitacionals urgents com 

els joves extutelats no són considerats vulnerables ni persones en risc perquè 

són joves, esborrant els eixos de classe i raça que expliquen la seva situació, i 

queden fora de les poques oportunitats que existeixen. 

 

Si ens fixem en el mercat privat de l’habitatge, ens trobem amb formes de 

racisme a les immobiliàries que no s’estan denunciant degudament. Les 

entitats defensen que les administracions estan eludint la seva responsabilitat i 

enviant els casos a Consum.  

 

Demanen que reconeguin la seva responsabilitat i es plantegi sancionar 

administrativament les immobiliàries que discriminin. 

 

La Administración elude su obligación de garantizar el acceso a la 

vivienda. Nosotras, los casos que les llevamos nos llevan todo el rato a 

Consumo. No se nos da otra respuesta. Ahora estamos en esta primera 

fase que es que la Administración reconozca sus propias competencias, 

que es su responsabilidad garantizar el acceso a la vivienda 

independientemente de la situación administrativa de las personas 

(entitat d’acollida) 

 

Con el racismo de las inmobiliarias, la respuesta que nos dan es que esa 

persona cambie de domicilio o que se vaya a otra inmobiliaria. No se 

contempla que se pueda sancionar a esta inmobiliaria (entitat d’acollida) 
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Els darrers anys l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat una línia de treball per 

revertir la discriminació en l’accés a l’habitatge que ha passat per la recerca 

d’evidències d’aquesta situació i la sanció administrativa per discriminació en 

habitatge.10 

 

Pel que fa a l’accés a les ajudes per pagar el lloguer o altres ajudes en l’àmbit 

de l’habitatge, es demana tenir la situació regularitzada: 

 

I també és veritat que si no tens la situació regularitzada, no tens accés 

a les ajudes que gestionem perquè es demanen uns requisits que 

contemplen la declaració de la renda, tenir uns ingressos determinats, 

etc. (equips municipals) 

 

La problemàtica de l’habitatge, que com hem vist en porta vinculades moltes 

altres ja que és un requisit important per al padró, la regularització i el 

reagrupament, a part de ser una necessitat bàsica. 

 

No tenim solucions per al problema de l’habitatge. Perquè la solució 

seria poder tenir un habitatge digne per a tota la població. L’Ajuntament 

només disposa del 2% de l’habitatge de la ciutat, la resta és de propietat 

privada. No és fàcil fer política d’habitatge en aquest sentit amb aquest 

panorama. (equips municipals) 

 

 

Mercat laboral 

 

Tenint en compte el moment de crisi econòmica en què ens trobem que ha 

aguditzat la situació de les persones racialitzades en matèria d’explotació, 

                                                      
10

 Es pot consultar l’estudi La clau pot ser un nom a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/la-clau-pot-ser-un-nom_992039   
Respecte a les sancions, se n’ha imposat una a un portal immobiliari per un anunci clarament 
discriminador, i un cas de discriminació directa per motius eticoracials. 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/la-clau-pot-ser-un-nom_992039
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expulsió i vulnerabilització constant en l’àmbit laboral, ens sembla que és un 

tema clau en el qual calen polítiques públiques per a les persones racialitzades.  

L’accés al món laboral es produeix en un mercat caracteritzat per una dualitat 

que té com a conseqüència que certs sectors estiguin molt racialitzats i 

generitzats; on les condicions laborals són més deficients i on és més fàcil 

trobar casos d’explotació: sector de serveis, sector de les cures, treball 

agrícola, etc.  

 

Como entidad, atendemos a mucha gente con problemas de salud, 

pensiones, trabajo, etc. Durante esta pandemia ha existido y aun 

[siguen] existiendo muchos problemas que creo que están relacionados 

con racismo: muchos trabajadores de servicio doméstico están 

despedidos en sus trabajos, se les reduce el salario pero con los mismos 

trabajos de antes, los salarios interprofesionales (Tabla de Salarios) no 

están cumplidos, siempre por debajo, los filipinos que están en paro y en 

ERTE están muy preocupados con la situación ahora, la gente joven 

están desilusionados porque parece que no tienen buen futuro. La gente 

no protesta, aceptan lo que ofrecen de trabajo y remuneración, porque 

tienen miedo de que les despidan. Son padres/madres de familias con 

hijos y padres mayores a su cargo a mantener. (entitat de persones 

migrades) 

 

Hem volgut parlar amb els àmbits de drets laborals i els programes específics 

per a persones migrades de Barcelona Activa, ja que creiem important poder 

pensar polítiques públiques antiracistes en aquest àmbit. No hem rebut 

resposta afirmativa de tots els àmbits, ja que, si bé es perceben actituds 

racistes en els processos de contractació per part de les empreses privades, 

per exemple, tanmateix no s’apunta al caràcter estructural d’aquesta 

racialització. Per les dades recollides amb Barcelona Activa, podem dir que 

actualment no hi ha programes dedicats a incidir en el mercat laboral 

racialment estructurat, en si. No obstant això, hi ha programes de formació i 
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ocupació en què hi ha un alt índex de persones migrades perquè són les 

persones més vulnerabilitzades o programes específics per regularitzar la 

població en situació administrativa irregular. Les persones migrades són ateses 

dins del marc de “persones en risc d’exclusió”. Per tant, quedarien fora de les 

polítiques específiques d’ocupació les persones racialitzades o amb bagatge 

migratori però que no entrarien dins de la categoria de risc d’exclusió. 

 

Pel que fa a la formació i les oportunitats que trobem a Barcelona Activa, les 

persones migrades i racialitzades tenen accés a feines poc valorades, amb 

poca formació, especialment de nivell 1, auxiliars de molt baixa qualificació. 

El fet que la regularització estigui vinculada al treball dins del marc normatiu 

d’estrangeria ha fet que s’hagin començat a desenvolupar programes per 

incentivar la regularització. Malgrat això, com ens comentava la persona 

responsable, de moment la resposta per part de les empreses privades no està 

sent positiva i només es pot dur a terme aquest tipus de processos amb 

contractació pública a través de les licitacions o els contractes amb entitats.  

Els processos de selecció es fan seguint els criteris de la legislació 

d’estrangeria per tal que siguin reeixits. 

 

D’altra banda, les dificultats d’homologacions de títols (temps, diners, dificultats 

burocràtiques, no es tenen en compte situacions particulars) fan que les 

persones que no tenen estudis cursats a l’Estat espanyol vegin minvades les 

seves oportunitats laborals. Així, ens trobem amb persones amb titulació 

universitària a les quals es col·loca en treballs de teleassistència i cures, prèvia 

formació en competències: 

 

Tot el tema d’homologacions és un altre motiu que la gent es quedi 

endarrere. Tenim moltes persones, per exemple en el Programa 

PROXIM (acompanyament a immigrants), n’hi ha que són universitaris 

però que no el té homologat perquè és molt complicat. Primer, pel cost 

econòmic; segon, perquè moltes vegades costa molt obtenir els papers 
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del país d’origen, els justificants (per huracans, necessiten el paper 

original i no tenen cap familiar que els hi organitzi...). Encara que tinguin 

els coneixements o competències, mai podran accedir a segons quins 

llocs a l’Administració pública mateix, com que és obligatori tenir la 

titulació per a cada tipus de categoria, doncs ja no accedeixen. En el 

Programa Passarel·les, per exemple, tenim un parell de certificats de 

professionalitat que són de nivell 2; perquè ofereixen molta sortida 

professional i és el de teleassistència (donen serveis telefònics, 

organitzen el tema de domicilis), és de nivell 2; cal tenir l’ESO, per tant, 

moltes persones d’aquestes immigrants universitàries ni tan sols hi 

podrien accedir. Llavors, per facilitar aquest tema, perquè després si 

dominen l’idioma seria una sortida factible, fem formació per fer el nivell 

de competències; o tens la formació o fas un examen que t’acrediti que 

tens la formació, no cal homologar els teus estudis. (equips municipals) 

 

L’única fórmula que s’ha trobat fins a aquest moment per intentar incidir en el 

món laboral són clàusules de responsabilitat social. Tot i això, no incorporen les 

persones migrades i racialitzades com a col·lectiu específic amb dificultats 

estructurals. 

 

 

L’Administració pública com a àmbit laboral 

 

Hem pogut detectar algunes qüestions laborals si veiem l’Ajuntament i 

l’Administració pública com a entorn laboral, com a empresa, i en relació amb 

les persones migrades i/o racialitzades. 

 

S’ha assenyalat la falta de representació diversa en la plantilla de l’Ajuntament, 

especialment en el funcionariat però també en els serveis externalitzats. Fins fa 

poc les persones amb bagatge migratori només podien accedir a feines de 

mediació o de traducció per a l’Administració pública, amb unes condicions 
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laborals molt poc desitjables (contractes d’unes hores a la setmana, en horaris 

inestables i amb una remuneració molt baixa). 

 

No crec que l’Ajuntament rebutgi de forma exprés persones 

racialitzades. Però no hi ha la mateixa proporció de persones 

racialitzades al carrer que a dins de l’Administració. No hi ha cap política 

destinada a canviar aquesta realitat. (equips municipals) 

 

Les persones que es troben en condicions d’entrar en altres sectors, com 

l’Administració pública, tampoc ho tenen fàcil. L’accés es troba davant una 

sèrie de barreres estructurals relacionades, en alguns casos, amb el no 

reconeixement dels seus títols acadèmics d’origen i també amb l’exigència 

d’obtenció de la nacionalitat espanyola. Les poques persones que han pogut 

accedir a aquest àmbit laboral no estan exemptes del tracte discriminatori 

perquè sovint es troben obligades a ocupar les esferes més baixes, menys 

remunerades i en sectors racialitzats (mediació intercultural, traducció i 

interpretació, educadors/es en centres de menors no acompanyats, etc.). 

 

Les poques persones racialitzades que treballen a l’Ajuntament (com a 

interines o com a externes) que hem pogut entrevistar descriuen l’Ajuntament 

com un entorn laboral racista i apunten a les següents qüestions clau. 

 

Consideren que no s’incorpora perfils de persones migrades amb esperit crític 

o una perspectiva transformadora sobre les polítiques públiques: 

 

Me doy cuenta después de muchos años trabajando en asociaciones de 

personas migrantes o de acogida llevando servicios externalizados y 

siendo una mujer migrante, me doy cuenta de que pocas veces se me 

ha contratado o reconocido como profesional. Necesitamos que se 

faciliten los mecanismos para incorporar perfiles profesionales de 

personas racializadas y se piense en para qué. Ser honestos y decidir si 
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solo queremos personas racializadas para cumplir con una cuota de 

color o para llevar a cabo políticas transformadoras. Porque es una 

realidad que muchos compañeros migrantes que están en las 

instituciones o en las asociaciones son muy integracionistas y no están 

interesados en el cambio de las políticas migratorias y el marco des del 

cual la institución piensa, se sitúa y se quiere relacionar o se acerca o 

quiere atraer a las personas migradas o racializadas. (experta i activista) 

 

En alguns casos que s’han pogut entrevistar, les persones perceben que els 

seus caps pensen que hi són per complir una quota i no se les té en compte 

per a possibles processos d’ascens i senten com a poc valorada la seva feina: 

 

Yo creo que no se valora mi perfil profesional para escalar, para subir. 

En mi caso no me han querido subir. A lo largo de estos años ha habido 

vacíos en coordinación y se les ha ofrecido a personas autóctonas que 

acaban de llegar. Y yo tenía más conocimientos y control de cómo 

funciona el servicio. A mí ni siquiera se me ha propuesto. Y ha pasado 

varias veces. Se le ofrece o alguien autóctono o a personas de otros 

países europeos. Yo creo que también es por la islamofobia, por el 

hecho de llevar velo. Hay la sensación de que cada cual está 

protegiendo su sitio de trabajo y su posición. Siempre tienes que 

demostrar más que otra persona, por el hecho de llevar hijab o llegas a 

un servicio y se piensan que eres una usuaria en vez de la persona 

técnica. (equips municipals) 

 

També posen de manifest que tenen una sobrecàrrega de feina ja que se’ls 

adjudica els expedients de totes les persones i famílies racialitzades perquè es 

pensa que “s’hi entendran millor”: 

 

Durante un año o más atendía a todas las personas que no sabían 

español o catalán. Y emocionalmente y físicamente era inasumible. 
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Suelen ser atenciones muy largas porque vienen con todas las dudas 

que no les han podido resolver otras profesionales con las que no se 

han podido comunicar (equips municipals) 

 

Se’ls considera problemàtics si verbalitzen malestar per tractament 

discriminatori o demanen una millora de les seves condicions laborals: 

 

Soy traductora, pero he terminado en el sector social por la necesidad 

de idioma del servicio. He hecho de mediadora antes, como freelance. 

Hay diferentes personas con idiomas extranjeros para que se pueda 

hacer la atención sin necesidad de traducción. Pero no podemos asumir 

el volumen de trabajo. Antiguamente había un plus por el idioma, pero 

actualmente no. Es una de nuestras demandas. Ahora hemos vuelto a 

abogar por el uso de intérpretes porque nos hemos quejado. Pero me 

han llegado a llamar la atención por ello y a decirme que estaba 

teniendo un perfil problemático. (equips municipals) 

 

Les persones entrevistades senten, a més inestabilitat, ja que pensen que 

només se les ha contractat per fer de traductores, tot i ser tècniques, i que quan 

no creguin que siguin útils se les farà fora: 

 

Ahora las nuevas contrataciones no son de personas inmigrantes porque 

se está volviendo a las intérpretes. También depende mucho de las 

personas que estén arriba, que quiera o no contratar a personas no 

autóctonas. Yo he escuchado que no se está contratando a personas 

migrantes porque suelen coger más bajas médicas en estos trabajos por 

la presión emocional a la que estamos sometidas” (equips municipals) 

 

Gran part de les persones no blanques que integren els equips tècnics 

municipals han estat contractades per entitats que porten serveis externalitzats, 

generalment serveis que donen algun tipus d’assistència a les persones 
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migrades i amb condicions laborals pitjors que el funcionariat o el personal 

laboral. Hi ha una iniciativa de l’actual comissionat de Diàleg Intercultural i 

Pluralisme Religiós per tal de normalitzar la plantilla de l’Ajuntament, ja que, 

com hem comentat, actualment no es correspon amb la diversitat cultural i 

racial existent a la ciutat; l’explicarem més endavant; per ara només direm que, 

en una entrevista amb ell, ens ha comentat les dificultats de canviar aquesta 

tendència i fer l’Administració pública menys blanca: Reglament de protecció de 

dades que no permet contractar segons nacionalitat, normativa de funcionariat 

que només en permet l’accés a persones amb nacionalitat espanyola, 

resistències internes dels departaments responsables, etc. De moment, 

l’estratègia que estan assajant respon a valorar en els processos de 

contractació on es pugui argumentar el coneixement de cultures i llengües de 

les comunitats de persones migrades de la ciutat: urdú, amazic, àrab, wòlof, 

etc. Recursos Humans, però, demana que es pugui argumentar per a cada lloc 

de treball, cosa que previsiblement facilitarà que els pocs llocs on puguin entrar 

persones migrades a treballar sigui en serveis destinats a persones migrades. 

 

 

Fronteres internes i dret a la ciutat 

 

Cossos de seguretat i perfil racial 

 

Les entitats han detectat mala praxi per motius racistes de la Guàrdia Urbana, 

així com un ús de l’Ordenança del civisme amb biaixos racistes com pot ser les 

accions policials destinades a corregir col·lectius concrets en el seu ús de 

l’espai públic: nois marroquins i l’ús de les platges, nois llatins i l’ús de parcs i 

jardins, venedors ambulants africans i l’ús de la via pública, famílies romaneses 

i la creació d’assentaments, etc. Aquestes actuacions, a més, suposen una 

educació de la resta de la ciutadania que circula pels carrers o transport públic 

sobre uns models concrets de criminalitat racialment marcats. 
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Un altre tema amb el qual ens trobem molt és que si ets un jove extutelat 

i tens qualsevol article que pugui ser susceptible de ser robat, et 

demanen que portis el tiquet de compra a sobre i, si no és així, te’l 

requisen fins que ho puguis demostrar. Si te l’han regalat o l’has comprat 

del Wallapop o el que sigui, no tens manera de demostrar que és teu. A 

part que si ets un jove autòcton no et demanen el tiquet de qualsevol 

cosa que portis a sobre. La presumpció d’innocència si ets racialitzat no 

existeix. Has de demostrar tu que no. (entitat d’acollida)  

 

Aquests controls, en barris de majoria immigrant o en els espais més 

concorreguts de les ciutats, construeixen unes fronteres que creen inseguretat i 

desprotecció en les persones, que es troben constantment sota l’amenaça de 

l’expulsió amb la presència d’un centre d’internament de persones estrangeres 

a la Zona Franca. 

 

Nosaltres tenim treballant amb nosaltres persones d’origen marroquí i 

els paren els cossos de seguretat. Als nois amb els quals treballen els 

paren molt i tenen ordres d’expulsió, entrades i sortides de les Corts 

constants, detencions. Tenim joves que han après a parlar amb Mossos i 

Policia Nacional. De tant en tant ens arriba que a algun li han pegat els 

Mossos, que l’han portat a no sé on i els han donat una pallissa. És molt 

difícil fer un seguiment d’aquestes coses i veure què és el que ha passat 

realment. Sempre ens diuen que se’ls han endut “por la cara”, fan servir 

aquesta expressió. És veritat que hi ha un racisme dins de la policia, que 

ens passa fins i tot als nostres professionals, que és molt greu. (equips 

municipals) 

 

No obstant això, des de la Guàrdia Urbana no accepten l’existència de perfils 

racials en el desenvolupament de la seva feina i afirmen el següent: 
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Hi ha una creença equivocada que es va a buscar una gent concreta 

sinó que es va a buscar una actitud infractora, però el que passa és que 

moltes vegades és coincident. (equips municipals) 

 

Nosaltres no tenim cap perfil racial identificat per fer una actuació. Les 

actuacions policials es fan segons els delictes penals o les infraccions 

administratives i ja està. No anem a buscar un tipus de persona concreta 

perquè és il·legal. (equips municipals) 

 

L’argument gira al voltant de la diversitat cultural existent al cos o les 

formacions en diversitat que hagin pogut rebre: 

 

En la pròxima convocatòria, per exemple, intentem incorporar diferents 

perfils de races, religions, etc. Que si hi ha dones musulmanes que es 

vulguin incorporar al cos, que no es vegin coartades per portar el vel, per 

exemple. La visió del cos és que les possibles discriminacions no entren 

en el cos. De fet, nosaltres fem moltes formacions en aquest tema 

perquè puguem detectar aquest tipus de discriminacions” (equips 

municipals) 

 

Tot i això, com hem vist en l’estat de la qüestió, i com confirmen les persones 

que han participat en aquesta investigació, es produeixen parades per perfil 

racial. 

 

Si hi ha algun ciutadà [que] considera que tenim alguna actitud que no 

seria l’adequada, nosaltres el que diem és que es denunciï. Sí que hem 

tingut alguna denúncia de SOS Racisme en un moment però entre zero i 

una. No tinc ara mateix les dades però entre zero i una. (equips 

municipals) 
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Transport públic i control migratori 

 

L’ús del perfilament racial i dels controls d’estrangeria en l’espai públic 

criminalitza les persones immigrades i atempta contra la seva llibertat de 

moviment, establint fronteres invisibles-internes a l’espai urbà. Se sol donar la 

col·laboració entre els diferents cossos de seguretat (Policia Nacional, Mossos 

d’Esquadra i policies locals) per dur a terme els controls de documentació. A 

més a més, sovint veiem com els treballadors i treballadores de la seguretat 

privada, sobretot del transport públic, exerceixen aquesta tasca parant els 

viatgers racialitzats i aprofitant els controls de bitllet del transport per contribuir 

a aquests controls policials. 

 

Es reparteixen moltes expulsions administratives a Barcelona al 

transport públic en parades demanant tiquets de viatge. Ens han arribat 

molts casos d’aquests l’últim any. El treballador de transport públic fa el 

control de bitllet; si no el porta, els cossos de seguretat fan control de 

documentació i, generalment, hi sol haver Policia Nacional fora de 

l’estació i el porten amb ells perquè li facin l’expulsió. Els joves que 

atenem els solen portar al cuartelillo de la Comissaria de les Corts o de 

Sant Martí, ara que amb la covid, el CIE està tancat, i surten amb una 

ordre d’expulsió. Vam tenir un cas fa un any i mig d’un noi que tot i portar 

bitllet de metro, li van demanar la documentació perquè van veure que 

s’havia posat nerviós; com que no en tenia el van portar al CIE i en un 

parell de dies el van posar en un vol de deportació al Marroc. I tot va 

començar al metro i portava un procés migratori de molts anys, des que 

era menor i havia estat tutelat. No sabem si hi ha algun tipus d’acord 

entre TMB i cossos de seguretat però és una cosa que passa molt, amb 

la qual ens trobem constantment. (entitat d’acollida) 
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Enfocament preventiu criminalitzador 

 

També s’ha detectat actuacions policials específiques destinades a poblacions 

racialitzades, sota el paradigma de la prevenció.  

 

Ciutat Vella i l’Eixample és on hi ha més volum d’afluència de persones i 

és on hi ha més incidència delictiva o infraccions administratives. És 

també on hi ha més gent d’origen migrat. El que intentem fer durant tot 

l’any és mantenir reunions amb associacions o entitats que siguin de 

cultures o centres de culte d’aquestes comunitats. Especialment els que 

tenen cultures que no són occidentals, que són diferents. Intentem tenir 

relació amb aquests espais. L’any passat amb la covid vam anar-hi molt 

per informar de les mesures. (equips municipals) 

 

Segons ens va informar la Guàrdia Urbana, va realitzar l’any passat més de 

cent contactes amb comunitats.  

 

Hi ha un compromís de mantenir una relació directa, especialment amb 

centres de culte musulmà, evangèlic, etc. Generem un vincle per 

treballar problemàtiques de forma conjunta i per explicar-los coses, 

també fer formacions amb ells sobre seguretat. (equips municipals) 

 

A la pregunta de si aquestes visites a determinats centres podien implicar un 

procés de criminalització, o es podria estar enviant un missatge que són 

comunitats per vigilar de forma especial, ens van respondre el següent: 

 

El missatge és oferir-nos, el suport i coneixement, i que ells ens 

expliquin necessitats i propostes. No hi ha un missatge victimitzador cap 

a aquestes persones. Moltes vegades el que fem es desactivar coses, o 

oferir solucions a coses concretes com que tinguin espais, etc. (equips 

municipals) 
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Totes aquestes actuacions policials afecten la manera en què les persones 

migrades i racialitzades viuen la ciutat, la seva mobilitat i la percepció que és té 

d’elles. Marca en l’espai públic la jerarquització racial i produeix i reprodueix el 

racisme estructural. 

 

 

Infància i adolescència migrada sense referents adults al territori 

 

Des del Servei de Detecció i Intervenció a l’Espai Públic treballen amb infància i 

joventut migrada. Treballen en espais públics per reduir l’impacte en el carrer i 

posant els menors en contacte amb entitats i serveis de la ciutat. Quan 

detecten un menor l’acompanyen als Mossos d’Esquadra, el contacten amb la 

DGAIA i en fan seguiment durant tres mesos.  

 

Denuncien la política de desterritorialitzar els joves de la Generalitat de 

Catalunya, i tot i que treballen de forma coordinada amb la DGAIA, sobretot en 

el retorn dels nois que s’escapen dels centres, són també una veu crítica que 

recull i trasllada les necessitats dels joves.   

 

Utilitzen al fórmula dels “escenaris” i treballen amb els joves segons l’escenari 

en el qual es troben: reducció de danys (salut mental i addiccions), atenció més 

especialitzada quan hi ha voluntat de canvi, es fan derivacions a altres 

recursos, salut mental. Denuncien que no hi ha recursos, i dels pocs que hi ha, 

necessites documentació per poder accedir-hi i pre-autonomia. 

 

Una de les problemàtiques que afecten els joves i menors, segons les persones 

professionals d’aquest servei, és que hi ha un desordre quant a l’atenció que es 

dona i caldria una reestructuració dels recursos per situar-los en cada escenari 

amb el qual treballen. 
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Veiem un desordre important quant a l’atenció que es dona, cal fer una 

reestructuració dels serveis i recursos disponibles. I la nostra proposta 

és que es faci segons aquests escenaris perquè no és el mateix 

intervenir amb un noi segons l’escenari en el qual ens trobem. (equips 

municipals) 

 

El sistema de protecció i els serveis als menors no estan preparats per 

atendre les situacions provocades pel règim de fronteres. El sistema de 

protecció fa aigües i demanen reduir el número de places i que siguin 

unitats de convivència; els nens que hagin estat tutelats haurien de tenir 

la nacionalitat espanyola de forma automàtica. (equips municipals) 

 

També assenyalen les polítiques de protecció al menor de la Generalitat com a 

productores de violències racistes en forma d’abandonament i desprotecció: 

 

Llavors ells venen a treballar i no parem de dir-los que facin formació, 

però els trenquem les expectatives perquè no els donem el permís de 

residència i treball. En principi, quan ets tutelat tens dret que et donin un 

permís d’un any i després has de renovar sol. I després que la DGAIA 

els sol fer amb efectes retroactius i, per tant, potser quan fas els 18 et 

queden 3 mesos de tarja. I surts al carrer amb un permís de residència a 

punt d’expirar. La DGAIA no té previsió per atendre tots els nois que té 

tutelats i en que compliran 18. El que han fet ara és allargar la mesura, 

permetre’ls estar després dels 18. (equips municipals) 

 

La meva experiència és que el circuit de protecció fa aigües per tot 

arreu, també per als menors del territori. És un problema social, que no 

ens en fem càrrec. No hi ha gaires famílies d’acollida, ni recursos ni 

formacions perquè una família vulgui acollir un noi a casa seva. Viure en 

una institució et marca molt, a nivell cognitiu i de cura, emocional, és 

molt difícil tenir referents i fer vincle en un centre. I és molt important 
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tenir-ho. Hem perdut la consciència més comunitària. (equips 

municipals) 

 

Des de l’àmbit municipal, un cop els i les joves que han estat tutelats són 

expulsats del circuit, els recursos que té l’Ajuntament per a les persones sense 

llar és l’únic amb el que poden treballar. Malgrat això, fins fa poc no tenia en 

compte el sensellarisme jove. Aquests recursos són insuficients. A més, alerten 

que el sistema de protecció aboca que els seus usuaris acabin en centres de 

justícia juvenil. Des de l’àrea de Sensellarisme ens ho han confirmat, en 

parlarem més endavant en aquest document. 

 

Justícia juvenil està pensat per a nois de territori perquè no tenim 

recursos per a quan ja surten dels centres educatius de justícia juvenil, 

perquè es pensava que ja tornarien al seu entorn. Ara tenim els centres 

plens de nois migrats que quan surten van al carrer perquè tenim 

disponibles només dotze places de recursos habitacionals. (equips 

municipals) 
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Lluitar contra el racisme des de la política municipal 

 

Els últims anys hem vist com alguns espais i àrees de l’Ajuntament han 

començat a incorporar alguns elements que es podrien encabir dins d’una 

perspectiva antiracista. De les entrevistes amb figures polítiques i directives, 

podem tenir una primera idea de quines són les polítiques i accions que des de 

les institucions municipals s’estan entenent com a antiracistes. No és l’objectiu 

d’aquest informe fer-ne una anàlisi, que caldria que fos molt més exhaustiva, 

però sí que les podem enumerar i pensar com a punts de partida de la política 

municipal en aquest àmbit.  

 

A grans trets es mouen entre millorar l’accés a drets i serveis municipals per a 

persones migrades, fer polítiques de representació per tal d’augmentar la 

diversitat racial i cultural dels diferents serveis municipals i formar i sensibilitzar 

els equips de funcionaris o la ciutadania en general sobre la diversitat i la 

interculturalitat. En aquest últim punt, s’han fet esforços per repensar sobretot 

la història recent de la ciutat en clau d’inclusió de les històries migrades i del 

poble gitano. Quedaria pendent indagar sobre fins a quin punt aquestes 

accions tenen un impacte en el racisme institucional o estructural i, sobretot, el 

seu desmantellament. 

 

A continuació, presentem algunes de les polítiques detectades durant la 

investigació, així com els comentaris de les persones entrevistades sobre les 

possibilitats d’una política municipal antiracista en aquesta moment i donades 

les condicions estructurals i organitzatives d’una institució com l’Ajuntament de 

Barcelona.  
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Possibilitats i límits estructurals 

 

De l’anàlisi de les entrevistes amb figures polítiques i directives dels diferents 

serveis consultats, se’n deriva que el principal obstacle per a una política en 

clau antiracista per garantir els drets de les persones migrades i/o racialitzades 

de la ciutat són el conjunt de legislacions i normatives que són competència o 

bé de l’estat o bé de la Generalitat. El poc marge d’acció de la política 

municipal obliga a buscar estratègies per pal·liar els efectes d’aquest marc 

legal i a assumir la impossibilitat d’una política estructural. 

 

Hem pogut establir converses sobretot amb persones encarregades de les 

polítiques socials i les polítiques d’acollida de l’Ajuntament i en tots els casos 

assenyalen la fallada de les polítiques d’acollida a escala estatal i autonòmica 

com a principals causants del racisme a la ciutat: 

 

En primer lloc, com que no estem fent unes polítiques d’acollida que 

estiguin donant unes opcions reals a les persones i en tenim moltes en 

situació d’irregularitat administrativa i sense cap opció de regularitzar-se, 

això genera com a resultat una circulació entre els diferents equipaments 

i serveis de persones a les quals tampoc s’està donant una resposta a 

les seves necessitats. (figura directiva) 

 

Com hem pogut veure més amunt, actualment als Serveis Socials, per 

exemple, s’atén les persones indistintament de la seva situació administrativa. 

No obstant això, l’atenció té límits institucionals que dificulten l’accés real i 

efectiu als serveis i a les prestacions: 

 

S’està atenent les persones en situació administrativa irregular, la 

pregunta és per què l’atens. L’objectiu és que la persona pugui tenir una 

autonomia financera-econòmica, residencial i personal-emocional-

psicològica. Al final, serveis socials només poden actuar en el tercer cas 
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creant espais de relació, una xarxa de vincles i de referències perquè la 

persona dugui a terme el seu projecte de vida. Però l’estabilitat 

econòmica i residencial no la poden proporcionar els serveis socials. 

Que això és una cosa que no és la funció de serveis socials. (figura 

directiva) 

 

Per tant, els límits institucionals a poder oferir unes condicions materials 

bàsiques de vida a les persones migrades quan és la mateixa institució la que 

els impossibilita poder proveir-se un mateix aquestes condicions bàsiques (ja 

que sense documentació no és possible ni treballar, ni llogar un pis ni accedir a 

drets universals bàsics com és el de la salut, etc) estan marcats per les 

diferents institucions que tenen competència en això, que s’ha denominat 

“gestió de la immigració”.  

 

Davant d’aquesta situació, la de la irregularitat administrativa, se’ns assegura 

que només es poden oferir serveis d’emergència o per a persones sense llar. 

 

Jo crec que també hem de tenir clar que això també genera molta 

desigualtat en els propis circuits d’atenció a les persones. En els centres 

d’atenció a persones sense llar, el 70% de les persones ateses són 

persones amb situació administrativa irregular. I aquí només pots anar 

de precari en precari. Això també genera un tensió en un sistema que no 

està donant resposta perquè ni des d’Europa ni des de l’estat no s’està 

donant una resposta d’acollida i això generen efectes de criminalització 

perquè generen vulnerabilitat criminològica. (figura directiva) 

 

La fallada o inexistència d’un marc que protegeixi el dret a la mobilitat real que 

posi en el centre les persones migrades se suma a un sistema de protecció, en 

el cas de la infància i el jovent migrant, que deshumanitza i exclou. En aquest 

últim cas, la competència és de la Generalitat de Catalunya.  
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Tot aquest sistema d’arribada i de protecció parcial a la infància és una 

màquina de generació de joves entre 18 i 20 i tants anys exclosos 

administrativament i del mercat laboral de manera estructural i a llarg 

termini.  Exclosos dels mecanismes de protecció social perquè només 

poden accedir als recursos d’emergència dels serveis socials com si 

fossin una persona sense sostre. Això ens porta que tinguem un 

increment molt important de joves atesos per recursos per a persones 

sense recursos habitacionals. (figura directiva) 

 

Davant d’aquesta situació, la política municipal ha optat per augmentar i enfortir 

els equips d’educadors i educadores de carrer. Les limitacions per a la 

intervenció social amb els joves tenen a veure, de nou, amb la tendència a 

mantenir les persones en situació administrativa irregular que, com s’ha dit, pot 

portar persones en situacions de més vulnerabilitat a haver de cometre 

activitats delictives per sobreviure. Els joves atesos per aquests equips sovint 

tenen antecedents policials que dificulten els processos de regularització o 

antecedents penals.  

 

Pel que fa als antecedents policials, hi ha un equip jurídic a l’Ajuntament 

que es dedica a treure els antecedents policials. Però els antecedents 

penals no es treuen i aquí tenim una limitació important amb alguns dels 

joves. (figura directiva) 

 

Des de l’Ajuntament ens han assegurat que els casos amb els quals acaba 

treballant l’equip municipal són els que han estat expulsats dels circuits de la 

Generalitat i no tenen cap possibilitat de tornar-hi. 

 

El que és important és que el sistema de protecció a la infància i els 

equips de la Generalitat acaben treballant amb els joves que tenen millor 

situació i els equips de carrer de l’Ajuntament treballen amb els que 

tenen pitjor situació. Per això insisteixo en el tema dels antecedents 
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penals, perquè els 60-70-100 dels 4.000-5.000 atesos eren els que 

estaven en situació mig de carrer o d’infrahabitatge, relacionats amb 

activitats delictives, etc. Són una proporció molt petita però són amb els 

que treballen preferentment els equips municipals. (figura directiva) 

 

Aquestes característiques limiten el tipus de feina que es pot desenvolupar dins 

d’una política social municipal: 

 

Per una banda, podem intentar fer un treball de desestigmatització des 

d’altres àmbits, però serveis socials atén els que acumulen més 

problemàtiques. (figura directiva) 

 

Per acabar, s’ha apuntat que sense canvis en el marc legal estatal i autonòmic, 

que facilitin la regularització, és molt difícil poder pensar i dur a terme polítiques 

municipals més enllà de mesures i programes que intenten buscar estratègies 

per acompanyar els processos de regularització ja sigui a través de recursos 

per a contractes de treball o a través de recursos d’acompanyament psicosocial 

que facilitin la construcció i manteniment de xarxes socials i familiars de suport. 

És a dir, la política municipal ha utilitzat espais i mecanismes ja existents per tal 

d’intentar donar respostes concretes a problemàtiques i realitats travessades 

pel racisme institucional i estructural, amb els límits que això comporta i 

assumint la impossibilitat marcada pel marc legal i normatiu vigent. 

 

Intentem buscar solucions per la porta del darrere. Si demanen un any 

de contracte per a la regularització, l’intentem pagar i fem un programa 

de formació i treball d’un any. Llavors el programa queda que el SOC fa 

un programa de sis mesos i nosaltres el complementem amb un 

programa de sis mesos més pagats per l’Ajuntament a través de 

Barcelona Activa. L’experiència diu que aquestes persones es busquen 

la vida quan acaben l’any per tal de no perdre la regularitat. (figura 

directiva) 
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Una altra limitació clau que hem de tenir en compte a l’hora de pensar i 

imaginar les possibilitats de política antiracista des d’un ajuntament són les 

competències i el tipus de polítiques que pot promoure i les possibilitats 

d’implementació de forma estructural en la institució. 

 

Els ajuntaments estan organitzats en prestació de serveis i promoció. 

Malauradament, les polítiques de promoció solen ser polítiques 

comunicatives. Llavors aquestes polítiques es transversalitzen: 

transversalitzen el feminisme, transversalitzem l’antigitanisme, 

transversalitzem l’antiracisme. I en què s’acaba concretant això? En 

formar la gent que treballa a l’Ajuntament, tant funcionaris com serveis 

externs, formar-los en la no-discriminació, en el feminisme, etc. S’acaba 

concretant en la formació. (figura directiva) 

 

Les possibilitats de promoció de l’antiracisme dins de les institucions municipals 

passen per la formació interna per tal que puguin adquirir un marc conceptual 

que possibiliti la detecció de dinàmiques i dispositius del racisme, així com 

poder fer una revisió de la pròpia pràctica professional. Es tracta de posar el 

tema en les agendes polítiques de forma transversal. Tanmateix, també se’ns 

han assenyalat obstacles estructurals i burocràtics que sovint poden dificultar o 

limitar els processos d’implementació de les diferents polítiques. 

 

Tu, de les polítiques pots fer molt: marcar línies, impulsar, però el que 

realment és un repte i requereix un foc lent és canviar la cultura 

organitzativa. I això no ho canvies amb una mesura de govern o amb un 

projecte. Amb un projecte pots situar el tema a l’agenda, pot ser un far. 

Però al final el que vols és canviar una cultura i uns valors i que tota 

l’estructura es faci seva aquesta cultura. (figura directiva) 

 

No tenir el suport de l’estructura municipal per promoure les diferents polítiques 

porta al fet que no es desenvolupin de forma integral o que ni tan sols es 
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desenvolupin en algun territori o àrea. Les persones entrevistades apunten que 

una bona manera de tenir l’adhesió en la qüestió de l’antiracisme és diversificar 

les plantilles laborals per tal que hi hagi més persones racialitzades o amb 

bagatge migratori i que es formi en perspectiva antiracista per tal que, com ha 

passat amb altres marcs, es transversalitzi la mirada i la necessitat de canvi en 

aquest àmbit. 

 

És complicat perquè has de crear un lideratge al teu voltant que perduri 

quan tu ja no hi siguis. Jo puc estar aquí quatre anys i generar unes 

idees, però si no aconsegueixo que hi hagi un ecosistema que perduri 

més enllà de la meva presència no hauré aconseguit res. Si no 

aconsegueixes que la gent de la maquinària es creguin el projecte i s’hi 

sumin, ho faran mentre hi siguis per imposició o faran el mínim i quan no 

hi siguis deixaran de fer-ho. El problema és que és de temps lent, has 

d’invertir molt de temps a generar confiança i adhesió de tots els equips 

per poder generar un canvi que realment tingui un efecte a nivell de 

condicions de les persones. (figura directiva) 

 

Aquesta formació i adhesió dels professionals té a veure amb la seva 

capacitació per començar a identificar el racisme (una de les dificultats amb les 

quals ens hem trobat en aquest estudi), així com millorar la capacitat d’imaginar 

polítiques per revertir el racisme des del marc municipal. 

 

Em costa imaginar unes polítiques i em fa molta ràbia perquè moltes 

vegades llancem eslògans i no ens parem a pensar què signifiquen. 

Com “Barcelona, ciutat d’acollida” on un 80% de les persones que estan 

en centres d’emergència de persones sense llar són persones irregulars. 

(figura directiva) 

 

Per acabar, una limitació clau per a les polítiques públiques, que ja hem 

esbossat al principi d’aquest document, és la impossibilitat de disposar de 
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dades disgregades per identitat etnoracial. Actualment, només podem saber 

nacionalitat i lloc de naixement. És impossible saber quin percentatge de 

persones gitanes estan a serveis socials perquè no tenim les dades etnoracials.  

 

Això pot ser com s’està emmascarant la realitat per no veure certes 

coses. Jo penso que tenir dades et permet veure si estem prejutjant o 

quines són les hipòtesis explicatives. Tenir identificats els factors que 

estan fent que les persones quedin molt més vulnerabilitzades et permet 

tenir un treball molt més acurat i individualitzat a l’hora de donar 

resposta. En el tema de les dades hi ha un recorregut de millora evident 

perquè si sabem que un 60% són dones, etc, perquè no podem saber 

dades pel que fa a migració i racialització. (figura directiva) 

 

Aquest fet està estretament relacionat amb, tal com apuntàvem en el marc 

teòric, la invisibilització de la qüestió racial en el context europeu en general i 

espanyol en particular. Una invisibilització que, a més, nega o eludeix la 

dimensió estructural del racisme i que la vincula només amb la migració i les 

persones demandants d’asil. Aquesta visió possibilita el manteniment d’un marc 

conceptual que segueix pensant i imaginant una comunitat de ciutadans blanca 

on arriben persones racialitzades. Aquesta ficció s’esvaeix quan esmentem el 

poble gitano, com ja hem comentat. Però més enllà d’això, també possibilita 

que les problemàtiques i necessitats de les persones racialitzades 

regularitzades, nacionalitzades o que han nascut directament espanyoles no 

tinguin lloc a les polítiques públiques, de cap administració.  

 

Com se’ns ha repetit al llarg de tota la investigació, les institucions es pensen 

com a blanques, estan compostes per persones blanques i es dirigeixen a un 

ciutadà blanc. Canviar això, més enllà de diversificar els equips professionals, 

com s’ha comentat, passa per canviar el marc des del qual es pensa i es fa 

política i si només ets capaç de veure la qüestió racial des d’una òptica 
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socioeconòmica o cultural, estàs legitimant i sent funcional al racisme 

estructural. 

 

 

Límits conceptuals i de comprensió del racisme 

 

És fonamental analitzar els marcs analítics amb els quals pensen les polítiques 

públiques i en els quals es tradueixen els plans i programes existents, així com 

aquells des dels quals opera la intervenció dels professionals de les 

institucions. Les polítiques sempre es dirigeixen a uns subjectes concrets amb 

categories tancades que exclouen moltes persones i s’obliden dels 

condicionants estructurals que les situen. És important entendre en què es 

pensa quan es diu migrant o en quin univers de significat se situen les 

persones entrevistades quan se’ls pregunta per formes de racisme que hagin 

pogut detectar. És igual d’important veure quines són les categories concretes 

amb les quals treballen, quines realitats descriuen i per què i quines altres en 

queden fora. A continuació presentem una anàlisi del marc analític que hem 

trobat en l’anàlisi del contingut del discurs de les persones entrevistades. 

 

Segons les entrevistes realitzades sembla que no es treballa el racisme, i 

encara menys des d’una perspectiva del racisme institucional o estructural. Els 

treballadors i treballadores manifesten que no estan prou preparats per detectar 

racismes en l’Administració i, en el cas de detectar-lo, no sabrien quines eines 

hi ha per donar-hi resposta. Els informes i eines de treball de què disposen no 

incorporen la perspectiva racial com a eix per tenir en compte. Això, sumat al 

fet que no tenen una mirada antiracista sobre la pròpia pràctica o sobre les 

realitats en les quals intervenen, dificulta que es puguin assenyalar 

problemàtiques derivades del racisme estructural.  

 

El racismo es un tema tabú, se da por hecho que no existe. De hecho, 

cuanto más visibilizamos un tema más se trabaja. Además, aquí se da la 
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idea de que somos un equipo diverso y entonces no hay racismo. 

(equips municipals) 

 

Recordem que la perspectiva de les entrevistes realitzades a les persones 

treballadores tenia com a objectiu principal fer una reflexió conjunta sobre la 

pròpia feina focalitzant-la en la qüestió del racisme. En la majoria dels casos, 

ha estat molt difícil perquè el marc des del qual pensen la qüestió està massa 

influenciat per retòriques de la diversitat o la vulnerabilitat social que 

invisibilitzen o neguen el racisme.  

 

Hi ha molts desnonaments a Ciutat Vella perquè és un tema estructural 

més que de racisme. Cada setmana tenim uns 8-10 desnonaments. Aquí 

és veritat que n’hi ha més de persones migrades però perquè hi ha més 

gruix de persones migrades. Però no diria que sigui perquè hi ha més 

marginació cap a determinades comunitats. (equips municipals) 

 

En aquells casos on sí que ha estat possible, reconeixen no tenir eines 

suficients i les que tenen (analítiques o discursives) les han adquirit fora de 

l’Administració i degut al seu interès personal (a través de lectures o 

assistència a cursos sobre antiracisme). 

 

El racisme és una realitat confirmada per totes les entrevistes realitzades. 

Aquesta realitat és percebuda com a inamovible, gairebé com una determinació 

natural. Només 6 persones de les 27 entrevistades assenyalen els motius 

estructurals que determinen aquesta situació de desigualtat. D’aquestes, 

només 2 apunten cap al paper que té el racisme institucional i estructural. La 

resta situa els condicionants en la pobresa, que també és una cosa que es 

percep com a inherent a la persona, o en la cultura de l’altre com a limitació al 

seu desenvolupament i progrés. 
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Jo crec que a nivell institucional hi ha un mur molt gran perquè la llei no 

és racista, tots som iguals davant la llei. Però a nivell personal sí que hi 

ha prejudicis. Les coses que són obertament racistes no hi ha debat, 

però en les subtileses moltes vegades no ho veiem. Jo moltes vegades 

veig petites actituds que sí que veig prejudicis per qüestions de raça 

però després també he vist gent que s’ha sentit ofesa per qüestions de 

raça, origen, religió i que no era així. És a nivell individual però clar, 

treballem a l’Administració, però com que ho portem a dins perquè hi ha 

una part sistèmica, tot i que siguem tots iguals davant la llei... (equips 

municipals) 

 

Les treballadores de l’Ajuntament que sí que veuen racisme en la societat no 

saben com detectar-lo en les institucions o en la seva pròpia pràctica 

professional quotidiana.  

 

A nivell de racisme n’hi ha segur, però és cert que no és una cosa que 

constantment surti a les converses. No és un tema que estigui a l’ordre 

del dia. Hauré de preguntar expressament als equips tècnics què han 

viscut en relació amb aquest tema, què els han relatat els usuaris (les 

persones que atenen) i sobretot a nivell laboral. És possible que moltes 

vegades hi sigui; a l’hora de fer un procés de selecció, a l’hora de 

seleccionar. Però clar, no ens n’assabentem perquè mai t’expliquen els 

motius. Per tant, és difícil detectar-ho. (equips municipals) 

 

No és una qüestió que hagin treballat com a equip ni de la qual hagin rebut 

formació suficient. Es considera que és la persona afectada la que ha 

d’expressar que ha patit una situació de discriminació racial perquè els equips 

no tenen les eines per detectar-ho. Ho solen relacionar amb la poca 

consciència que hi ha també en la societat amb el tema i creuen que és un 

tema que està començant a assenyalar-se i, com el feminisme, s’anirà 

introduint en les institucions en els pròxims anys. 
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A les entrevistes hem pogut observar com quan les treballadores ens relataven 

la seva feina, les eines que fan servir i els casos que han treballat, permea un 

imaginari colonial sobre l’altre, les seves decisions vitals i la seva cultura.  

 

Hem pogut recollir alguns d’aquests imaginaris: els discursos de les 

treballadores, la idea que les persones migrades, sobretot les que professen la 

religió islàmica, són més masclistes que la cultura dominant. Aquesta idea sol 

tenir un impacte en la forma amb la quals es treballa amb les persones 

migrades, en els seus plans de treball o en les dinàmiques que es donen entre 

professional i usuari. Aquesta idea té una contrapart que és la de la dona 

musulmana submisa i subjugada a l’home, que li treu agència i és tractada com 

algú que cal salvar de la seva pròpia cultura i religió. Hi ha una fixació per 

treure les dones, sobretot les pakistaneses, dels seus entorns familiars que es 

perceben com a perjudicials. 

 

Muchas veces escuchas prejuicios raciales y de género. Como por 

ejemplo que los hombres africanos preferirán hablar con un hombre o 

que respetará más su autoridad. O que las mujeres musulmanas 

preferirán hablar con una mujer por su religión. Son cosas que escuchas 

sobretodo de las personas autóctonas. (equips municipals) 

 

Moltes vegades es problematitza la cultura al·legant que necessiten formacions 

en diversitat, que necessiten idiomes, mediadors, etc. Manca una perspectiva 

global de les violències i dels sistemes d’opressió estructurals que expliquen 

les situacions en les quals es troben les persones racialitzades.  

 

Jo, com a mediadora, m’han cridat molts cops del circuit de violències 

perquè alguna dona venia a fer una denúncia. I jo els deia que 

tinguessin en compte com a treballadores l’impacte que té per a una 

dona si és reagrupada perquè el seu permís de residència depèn del 

permís del marit i també si al final la denúncia no acaba a favor de la 
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dona, que queda desemparada. Al principi, com que soc una dona 

marroquina i porto vel, moltes em deien que jo els deia això per evitar les 

denúncies perquè nosaltres no denunciem els nostres homes i som més 

permissives amb la violència. Van haver de passar els anys i que es 

veiés com les dones perdien el permís de residència i la quantitat de 

violències institucionals a què havien de fer front com a dones migrades 

perquè algunes d’aquestes treballadores m’escoltessin. I ara em truquen 

perquè reconeixen que els fa falta la meva mirada i perspectiva. (entitat 

d’acollida) 

 

Nosotras hicimos un informe sobre las mujeres migrantes y el circuito de 

violencias, del SARA concretamente, y ni siquiera se ha publicado el 

informe. En ese informe vimos claramente que todo el rato que las 

trabajadoras del SARA aludían a la cultura como explicación de la 

violencia o te dicen que las mujeres migrantes aguantan mucho la 

violencia. Nosotras intentamos hacerles ver que no se trata de aguantar, 

que ellas son conscientes del entramado de violencias que viven y 

tienen prioridades y estrategias propias. Les hicimos una propuesta 

formativa que no se ha realizado aún, y dicen que no tienen 

presupuesto. (experta i activista) 

 

Com ens comentava una treballadora municipal de l’àrea de Feminismes, “la 

interseccionalitat és una coletilla”, s’incorpora en el discurs i en les pràctiques 

comunicatives però no en la formulació de polítiques públiques. Es prefereix 

treballar qüestions de racismes individuals, que poden acabar en carrerons 

sense sortida que les incapacita per desenvolupar la seva feina com ens 

comentava una educadora que després de fer formacions sobre diversitat i 

eurocentrisme, no era capaç d’entendre quines dinàmiques de la seva 

intervenció eren racistes i quines no. 
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Es nota que les professionals han rebut formació en diversitat i interculturalitat. 

No obstant això, la seva comprensió només els serveix per afirmar que “les 

seves cultures són així” i no problematitza ni modifica les pràctiques 

institucionals i professionals cap a aquestes dones. No hi ha una detecció de 

necessitats o problemàtiques de les persones racialitzades. No acaben de 

veure la relació amb el caràcter estructural del racisme. 

 

La cultura pròpia es percep com a universal i la de l’altre com a particular i, a 

vegades, perjudicial. Això queda palès en el fet que la majoria de les persones 

entrevistades creuen que per poder entendre i treballar la qüestió del racisme 

estructural han de posar-se en contacte amb l’àrea d’Interculturalitat de 

l’Ajuntament. L’altre es troba relegat al compartiment de la diversitat i no hi ha 

un qüestionament de quina cultura predomina en els altres àmbits, 

especialment el de Cultura. Obliga les entitats de persones migrades a intentar 

preservar la pròpia cultura amb els seus propis mitjans, sense suport 

institucional suficient. 

 

La diferenciació entre població d’aquí i població de fora, nacionals i no 

nacionals, afavoreix una estrangerització constant de les persones percebudes 

com a no blanques, tant en els discursos de les persones que treballen a 

l’Ajuntament com en les formes de treballar. En el cas de les persones 

migrades, es tradueix en la irregularitat administrativa, la negació de drets, etc. 

En el cas de persones racialitzades o amb un bagatge familiar o personal 

migratori però amb situació regularitzada o nacionalitzats, es tradueix en menys 

oportunitats, deteriorament de les seves condicions de vida, els seus drets. En 

els dos casos s’ha de fer front constantment a l’estrangerització constant i a ser 

tractats com a individus externs a la societat, amb la retallada i negació de 

drets civils, polítics i socials que això comporta. 

 

S’ha preguntat tant en les entrevistes com a les entitats sobre mecanismes 

interns de detecció del racisme institucional, així com eines d’autoregulació en 
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aquest tema. Pel que ens han dit, de moment no n’hi ha. Sí que hi ha informes 

interns de cada servei elaborats pels caps i les direccions i amb poca devolució 

als treballadors i on es podrien incorporar anàlisis de l’activitat professional, els 

protocols i els marcs conceptuals des d’una perspectiva antiracista. Això no 

obstant, encara no és una realitat. 

 

No hi ha eines de supervisió externes dels professionals. Moltes 

vegades les eines d’avaluació les fem les mateixes tècniques i les 

donem als usuaris perquè les omplin, i què vols que et diguin, que no 

estan contents amb la teva feina quan els seus expedients depenen de 

tu? (equips municipals) 

 

Tampoc hi ha protocols d’actuació interna en cas de violència racista cap a una 

persona racialitzada treballadora municipal: 

 

No hay ningún protocolo de actuación para violencias racistas dentro de 

la administración, para las persones que trabajamos aquí. Si a mí como 

mujer negra me pasa algo con alguien no tengo donde ir, igual que 

existe el protocolo de violencia machista que va como va, para el tema 

racial no hay. (equips municipals) 

 

Malgrat això, ens interessava saber quines eines estaven utilitzant els equips 

municipals dels diferents serveis per fer front a les formes de racisme que han 

pogut detectar en les seves àrees, en l’Ajuntament com a institució. No ha estat 

fàcil a causa del que ja hem explicat sobre l’absència d’un marc conceptual 

teoricopolític des del qual llegir les realitat des del prisma racial. Tot i aquest 

obstacle, sí que hem pogut detectar formes subtils de fer front a les 

implicacions quotidianes de les dinàmiques racials estructurals. Es tracta de 

formes que no han estat sistematitzades i que solen dependre de la 

subjectivitat i voluntat de cada treballadora i que, sovint, topen amb els marcs 



 
    Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona 

 

 

 

 

90 
 

normatius i formes de treballar institucionalitzades que (re)produeixen les 

dinàmiques racials. 

 

Contrasta amb altres eixos d’opressió on les possibilitats de repensar les 

formes de treballar i les eines són més flexibles a adequar-se a les realitats, 

com en el cas de les violències de gènere o masclistes. En aquests casos, tot i 

quedar molta feina per fer, sí que s’han pogut trobar formes de, per exemple, 

impedir que la legislació d’estrangeria revictimitzi les dones migrades en 

situació de violència incoant-los un expedient d’expulsió en el moment de la 

denúncia, com havien denunciat les entitats i col·lectius de dones migrades. 

 

 

Polítiques i eines municipals existents11 

 

Com s’ha esmentat, hi ha marcs institucionals i polítiques que generen/reforcen 

el racisme estructural. El més important, el que regula l’accés a la condició de 

ciutadà (sigui resident o nacional), el qual limita l’accés a drets bàsics: 

ocupació, habitatge, salut, etc. Des de l’àmbit municipal s’han dissenyat 

polítiques i programes que de manera més o menys explícita intenten revertir 

aquestes i altres condicions que alimenten el racisme estructural. 

 

Parlarem del Programa Barcelona Interculturalitat, i el seu procés de diagnosi, 

revisió i renovació del pla, dels serveis de la Direcció d’Immigració i Refugi, 

d’algunes mesures de govern que promouen la plena ciutadania de les 

persones migrades, mesures de govern que promouen accions per garantir els 

drets de totes les persones en diferents àmbits (d’accés a la regularitat i 

prevenció d’irregularitat sobrevinguda, habitatge, ocupació, drets culturals, 

drets a la llibertat religiosa, etc.) o que van en la direcció d’establir línies de 

treball per dur a terme accions de prevenció de les discriminacions i els 

                                                      
11

 Aquest apartat s’ha elaborat amb el suport de l’equip tècnic de l’Àrea de Drets de 
Ciutadania de l’Ajuntament. 
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discursos d’odi, tant dins el mateix Ajuntament com de la ciutadania en general. 

D’aquesta manera, en apartats posteriors de l’informe podrem veure el 

“decalatge” entre les polítiques púbiques promogudes per l’Ajuntament de 

Barcelona en aquests àmbits i la realitat sobre el funcionament d’aquestes que 

expliquen entitats, activistes i professionals del mateix Ajuntament al llarg del 

document, on finalment intentarem explicar el motiu o motius d’aquest 

“decalatge”. 

 

A partir del treball de camp i les reunions amb l’equip tècnic de Drets de 

Ciutadania que han acompanyat el procés d’investigació, hem pogut detectar 

les polítiques següents (no pretén ser una llista exhaustiva ja que no hem pogut 

analitzar totes les polítiques ni tots els serveis). Les hem diferenciat segons si 

són polítiques encarades al foment de la igualtat de drets, serveis per millorar 

l’accés a la condició de ciutadà i serveis específics de prevenció i lluita contra el 

racisme. 

 

 

Polítiques transversals de foment de la diversitat i l’accés a drets:  

 

- Pla interculturalitat: L’Ajuntament de Barcelona va elaborar el primer pla 

Barcelona Intercultural l’any 2010, que ha marcat l’agenda intercultural 

aquests últims deu anys. En aquest pla se superava l’assimilacionisme i 

multiculturalisme per treballar sobre un model amb enfocament propi a 

partir dels principis de la igualtat, el reconeixement de la diversitat, la 

interacció positiva i el diàleg intercultural com a base per construir una 

societat inclusiva i cohesionada, marc que s’ha consolidat els últims 

anys. 

 

- Diversificar la plantilla de l’Administració: El comissionat de Diàleg 

Intercultural i Pluralisme Religiós ha engegat un procés de revisió de la 
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representativitat de les persones “d’origen divers” en l’Administració 

pública municipal: 

Quan vaig entrar a treballar com a comissionat em vaig adonar 

que no hi ha havia quasi persones d’origen migrant o divers a la 

plantilla de l’Ajuntament i les que hi ha, estan en condicions molt 

precàries 

 

El que va fer es recollir dades per nacionalitats de les persones que treballen a 

l’Ajuntament, intentant eludir la Llei de protecció de dades ja que, com hem dit, 

a l’Estat espanyol no es pot preguntar per origen racial o ètnic. Li van donar uns 

Excels on es deia el lloc de naixement de les 12.000 persones que treballen a 

l’Ajuntament. Només en va trobar 49 (un 0,27%) que havien nascut fora de 

l’Estat espanyol, la majoria dels quals eren d’altres països europeus. Considera 

que és un indicador clau tenint en compte que l’Administració pública és qui 

atén i serveix la ciutadania. Afirma que en els altres països europeus s’ha 

començat ja a treballar el tema perquè consideren que la poca representació es 

deu a una discriminació, que, d’una banda, respon a l’obligació de tenir 

nacionalitat espanyola per poder accedir al funcionariat, però hi ha altres 

limitacions i obstacles que dificulten l’accés. Considera que és un aspecte 

rellevant en termes de governança, ja que els treballadors tècnics prenen 

decisions rellevants per a la vida de totes les persones que viuen a la ciutat, 

una ciutat on s’estima que un de cada tres ciutadans té un origen divers. 

 

Hi ha tres tipus de treballadors a l’Ajuntament: funcionariat, laboral i 

externalitzat. En el primer cas, depèn de la Llei de funció pública que depèn de 

l’estat i de la Generalitat, però el personal laboral i externalitzat no, i aquí és on 

veu més possibilitats per incorporar professionals racialitzats. L’exploració de 

les possibilitats els ha portat a introduir que els idiomes més presents entre les 

poblacions migrades de la ciutat puntuïn en l’accés al funcionariat i que siguin 

un capital en els processos de contractació laboral i en els criteris de licitació de 

serveis externalitzats. A part de treballar en aquests instruments per destacar la 
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diversitat també es treballa a fer arribar els processos de selecció a la població 

racialitzada a través de millorar l’estratègia comunicativa municipal. 

Amb Recursos Humans s’està treballant en clàusules generals a través 

d’incorporar competències idiomàtiques i culturals (coneixement d’altres 

cultures). Tanmateix, els serveis jurídics obstaculitzen els processos ja que s’ha 

de justificar que aquestes competències són rellevants per a la posició on hi ha 

la vacant. Els obstacles que s’està trobant tenen a veure amb el fet que tots els 

àmbits tenen un biaix que en dificulta molt les possibilitats. 

 

Sobre la proposta en general en reconeix els límits pel que fa a posar fi al 

racisme institucional i estructural i que ha de ser una batalla amb altres batalles 

en altres àmbits i contextos. Alerta que pugui ser una estratègia de màrqueting 

que no acabi res de manera substancial, que les persones que entrin en les 

institucions s’integrin en les maneres de fer discriminatòries, que els primers a 

arribar ho puguin passar malament, ja que obrir espais és difícil i t’has de 

confrontar amb dinàmiques racistes quotidianes. 

 

- Barcelona, Ciutat de Drets: Sota aquesta mesura de govern es van dur 

a terme campanyes i jornades de sensibilització, així com estudis i plans 

d’acció per fer front a formes específiques de racisme a la ciutat. És el 

cas del Pla contra la islamofòbia o el Pla contra l’antigitanisme. Dels 

eixos temàtics prioritzats en aquesta mesura n’hi ha dos que tenen 

especialment a veure amb els temes que ocupen aquests documents i 

són el discurs de l’odi i discriminació: el racisme, la xenofòbia, la 

islamofòbia, l’antisemitisme, l’LGTBI-fòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia... 

D’aquí va sorgir la mesura de govern del pla de formació interna en 

drets humans i diversitat. També s’ha treballat per incorporar la 

perspectiva de la diversitat i la igualtat a les escoles amb un pla pilot on 

han participat diverses escoles de la ciutat sota el paraigua d’“Escoles 

per la igualtat i la diversitat”, té el suport de diverses àrees de 
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l’Ajuntament, però és un programa del Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

 

Serveis i mesures orientats a facilitar l’accés als drets de ciutadania 

bàsics:  

- Serveis d’acollida: La primera política pública adreçada a garantir 

l’accés a drets i a la plena ciutadania de les persones migrades són els 

serveis especialitzats de la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi 

que té l’encàrrec d’atendre i acollir les persones que requereixen 

atenció específica per la seva situació respecte al fet migratori i a 

l’estrangeria. Aquesta direcció inclou diferents serveis i àrees que 

treballen l’acollida de persones migrades o demandants d’asil a la ciutat.  

Com hem pogut recollir en les entrevistes, actualment s’està treballant 

en un nou Pla d’acollida de la ciutat de Barcelona. Es troba en una fase 

de diagnosi perquè es vol que sigui un procés participatiu amb les 

entitats, els serveis i les persones que han passat per un procés 

migratori. Té un enfocament molt local perquè vol dedicar els esforços 

al que passa a la ciutat més que a qüestions globals on no es pot incidir. 

 

- Mesura de govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la 

irregularitat sobrevinguda que pretén afavorir i millorar els processos 

d’acollida i inclusió de les persones en situació irregular a la ciutat de 

Barcelona, aquesta mesura te cinc objectius principals:  garantir l’accés 

universal als serveis públics municipals i promoure l’accés a la resta de 

serveis, afavorir la regularització de les persones en situació irregular 

que viuen a la ciutat, detectar i evitar possibles situacions d’irregularitat 

sobrevinguda, acreditar el veïnatge dels veïns i veïnes a la ciutat de 

Barcelona en el marc dels procediments d’expulsió i/o internament, i 

promoure modificacions legislatives que permetin l’adopció de polítiques 

inclusives per a les persones en situació irregular, tant a l’Estat 

espanyol com a la Unió Europea. 
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- Polítiques d’ocupació: El programa preveu una intervenció sociolaboral 

amb enfocament integral i acompanyament personalitzat i jurídic amb el 

treball coordinat entre els diferents agents implicats, i amb el doble 

vessant de servei d’acompanyament en el procés de millora de 

l’ocupabilitat per a la inserció laboral.  

 

Aquest programa s’adreça específicament a persones en situació 

administrativa irregular i que compleixen els requisits per regularitzar-se per la 

via de l’arrelament social. A l’entrevista amb Barcelona Activa ens han informat 

sobre com ha funcionat i funciona aquest programa: 

 

Jo porto programes per a persones amb risc d’exclusió. Llavors un dels 

programes que porto es diu Pròxim (Programa per a immigrants), que és 

un programa d’inserció sociolaboral d’acompanyament a la recerca de 

feina per persones en situació administrativa irregular; regularitzar-se. 

En aquest programa només tenim persones en situació irregular que 

compleixin els requisits legals per regularitzar-se si trobem una empresa 

que el vulguin contractar durant un any, però ha de tenir els tres anys de 

residència al país. Si té el requeriment que es necessita legalment, 

l’atenem en el marc del programa. (equips municipals) 

 

Les persones ateses venen de programes i serveis que treballen amb aquest 

perfil de persones com el SAIER, Serveis Socials, el departament de sense llar 

i el departament d’espai públic, i després el Consorci d’Educació de Barcelona, 

que atenen els MENA.  

 

Llavors nosaltres el que fem és la doble línia d’intervenció; una és 

l’acompanyament a la recerca de feina, per millorar les competències, 

tècniques i estratègies de recerca de feina i l’altre que és 

acompanyament jurídic. Tenim una persona jurista, que fa 
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l’acompanyament de tots els papers que s’han de tenir per regularitzar-

se, tant a la persona com a l’empresa que vol contractar, perquè a 

vegades les empreses al final el que han de fer tampoc és tan complex. 

Les empreses fan coses molt més difícils que regularitzar persones però 

al no estar-hi acostumades no ho saben bé i llavors la jurista els ajuda 

en els diferents papers que han de fer i han de presentar. (equips 

municipals) 

 

Aquest programa va començar el 2019, amb una prova pilot. La primera edició 

2019/2020 va gestionar 125 expedients que complien amb els requisits que 

exigeix la legislació d’estrangeria. D’aquests finalment s’han pogut tramitar 82 

contractes fins al moment de l’entrevista. Això no obstant, la majoria dels 

expedients han hagut de fer servir subvencions públiques: 

 

La major part de contractes que hem aconseguit perquè el mercat laboral 

ara mateix i més amb el període covid, trobar empreses que facin contracte 

d’un any és quasi impossible. Molts d’aquests contractes són amb diferents 

subvencions que hem trobat, perquè l’empresa si li pagues quasi la major 

part del cost del contracte. Una part dels contractes són de plans 

d’ocupació (contracta el propi Ajuntament) i una altra part són contractats 

per entitats del tercer sector amb finançament públic (subvenció de 

l’Ajuntament). (equips municipals) 

 

- Sancions a les immobiliàries: Després de la detecció de la discriminació 

en l’accés al món immobiliari per part de l’Observatori de les 

Discriminacions de l’Ajuntament de Barcelona, adscrit a l’Oficina per la 

No Discriminació, i de la publicació de l’informe “El nom pot ser la 

clau”12 (impulsat per la Direcció de Drets de Ciutadania) s’estan duent a 

                                                      
12

 L’informe es pot consultar en l’enllaç següent: 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/LA_CLAU_POT_SER_UN_N
OM.pdf 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/LA_CLAU_POT_SER_UN_NOM.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/LA_CLAU_POT_SER_UN_NOM.pdf
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terme propostes de sancions a immobiliàries que discriminen persones 

racialitzades en l’accés al lloguer. En aquest informe es concloïa que es 

produeixen discriminacions en les respostes positives a veure un pis o 

llogar-lo depenent del nom de la persona que fa la sol·licitud. Per cada 

deu sol·licituds enviades, les sol·licituds de noms autòctons reben sis 

respostes, i les sol·licituds de noms àrabs, quatre. Després d’aquestes 

evidències l’equip jurídic de l’OND ha estudiat sancionar les 

immobiliàries que discriminen. És el cas del portal web Idealista i la 

immobiliària responsable que han estat sancionades administrativament 

per un anunci discriminatori que només acceptava sol·licituds de 

persones espanyoles.  

 

- Agilitzar el padró sense domicili fix: Com ja hem comentat, l’eina del 

padró sense domicili fix ha estat promoguda com a política antiracista o 

feta per a les persones migrades per les autoritats municipals. Malgrat 

això, les entitats denuncien la seva ineficàcia i la demora dels 

processos. Actualment, com ens han informat des de l’Àrea de Drets de 

Ciutadania, s’està treballant en un estudi per entendre en quins 

processos s’alenteix el procés de padró sense domicili fix i de quina 

manera es pot agilitzar, sobretot en casos on els terminis són importants 

per tal de regularitzar la situació administrativa. 

 

 

Serveis de denúncia del racisme:  

 

- Oficina per la No Discriminació: existent des del 1998. Tanmateix, a la 

Mesura de Govern Barcelona, Barcelona Ciutat de Drets es va impulsar 

crear una nova mesura de govern de redimensionar l’OND amb noves 

funcions i tasques i remodelació de l’espai. També va incorporar el 

naixement de la taula d’entitats i l’Observatori de les Discriminacions 

que està fent la tasca de reunir les entitats que tenen serveis d’atenció 
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en matèria de drets i no-discriminació i la recollida anual de les 

incidències que hi ha a la ciutat, així com altres aspectes com, per 

exemple, compartir metodologies, treballar aspectes com la 

infradenúncia, treballar en protocols de funcionament en els casos de 

racisme, per exemple, etc. 

  

En l’àmbit del racisme institucional l’OND disposa de protocols amb la síndica 

de greuges de Barcelona, unitats internes municipals (GUB, entre altres) i 

entitats externes (Irídia, per a casos de violència policial), que complementen la 

tasca que fa aquest servei.  

 

Tanmateix, el fenomen de la infradenúncia continua molt present. D’altra 

banda, en el nostre treball de camp han sorgit algunes qüestions que 

preocupen les entitats. Es tracta de les possibles actituds de descoratjament 

les causes de les quals caldria explorar:  

 

 Tenim un protocol de derivació amb l’OND. Vam anar amb un noi per 

denunciar un policia local per parar-lo per perfil racial i l’assessora 

jurídica de l’OND ens va dir que no ens recomanava denunciar perquè 

un treballador públic tenia més veu que aquell noi i que, a més, podria 

agafar represàlies contra ell si se’l torna a trobar pel carrer. Em va dir 

que m’explicava com funciona el circuit de la denúncia però el que farem 

és formar la policia. 

 

Altres situacions de descoratjament i, fins i tot, de càstig de la denúncia del 

racisme ja sigui per via penal, policial o mediàtica s’identifiquen en el 

funcionament d’altres serveis. Una de les entitats que treballen el tema de la 

discriminació ens en relatava un cas: 

 

Hem de tenir en compte que la gent naturalitza les discriminacions 

perquè no es denuncia ni una mínima part de tot el que succeeix. Només 
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hem tingut un cas els últims dos anys que sí que ha denunciat, una 

família del Marroc que van tenir un problema d’habitatge i va acabar a 

serveis socials, i els van donar com a recurs una habitació que no era 

digna. Ell va voler portar el cas a TV3 i els va dir que gravessin on i com 

els feia viure Serveis Socials. Nosaltres vam denunciar el cas perquè la 

seva treballadora social li deia al pare de la família que no havia mostrat 

prou interès d’integració en aquesta societat tot i que tenia documentació 

per provar tot el que havia fet de cursos del SOC, etc. I també li 

recriminava que baixava al Marroc amb una furgoneta a vendre la 

chatarra que recollia aquí. Li deia que si tenia diners per anar fins al 

Marroc, ja tenia diners per pagar-se el pis i que segur que guanyava 

prou en l’economia submergida i, a més, que aprofités i en un d’aquests 

viatges baixés tota la família que segur que al Marroc els aniria millor 

perquè segur que tenien una casa familiar al Marroc. Un cop va fer la 

denúncia mediàtica, el van reubicar tot i que els altres llocs tampoc 

complien les condicions mínimes. Al final li van dir que o deixava de 

denunciar en els mitjans de comunicació o el farien fora del programa. Li 

van fer firmar un paper on ell es comprometia a respectar els Serveis 

Socials. Quin és el concepte de respectar els serveis socials? No 

queixar-se? Ell es va negar a firmar el paper. Nosaltres vam investigar i 

ens van dir que és un document intern que es pot arribar a fer firmar si la 

situació és difícil i és un motiu al qual acollir-se per dir que no has 

complert amb el pla de treball i poder-lo expulsar del circuit de Serveis 

Socials. (entitat d’acollida) 

 

No només assenyalen la infradenúncia per vies penals i civils (per por a 

represàlies i la dilatació en el temps, amb l’agreujant de la vulnerabilitat de les 

víctimes), sinó també la infradenúncia en les mateixes oficines de no-

discriminació de les entitats: 
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Aquest fet es relaciona directament amb la poca credibilitat en trobar 

solució a les discriminacions, en la normalització d’aquestes violències 

(com les aturades policials per perfil ètnic) per part de persones 

afectades i per la sensació d’impunitat quan els mecanismes de 

denúncia policial no funcionen, especialment en aquelles persones en 

situació administrativa irregular, que han de valorar si anar o no a una 

comissaria a denunciar, amb grans possibilitats d’acabar rebent una 

ordre d’expulsió (entitat d’acollida) 

 

Aquesta impunitat es veu alimentada per les poques solucions que posa la 

institució i la ineficàcia de les ja existents. 

 

Vam voler contactar amb Serveis Socials però no ens van permetre fer 

una intermediació ni ens van voler atendre. Realment, tot i que existeixi 

legislació antidiscriminació, el que podem fer és molt poc, mediar en 

conflictes entre veïns, fer recomanacions, etc. Però hi ha casos que no 

pots denunciar ni és delicte, no està tipificat i queda impune (entitat 

d’acollida) 

 

Si ens fixem en les persones migrades o racialitzades sense nacionalitat 

espanyola, la possibilitat de la denúncia del racisme és encara menor, ja que 

podrien ser interceptades i acabar amb una ordre d’expulsió: 

 

Això passa molt més del que ens pensem i explica la infradenúncia que 

tenim. Hem tingut coneixement fa poc d’una dona a la qual li van donar 

una ordre d’expulsió quan va anar a apuntar al Registre Civil el seu 

nadó. Amb aquest tipus de casos sí que el Defensor del Pueblo i el 

síndic de greuges ha fet recomanacions perquè no vulnerin el dret a 

denunciar de les persones migrades present en l’Estatut de les persones 

migrades, però ells al·leguen que la Llei d’estrangeria està per sobre i 
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que han d’identificar les persones i que si no tenen documentació els 

han de tramitar una expulsió administrativa. (entitat d’acollida) 

 

Actualment, s’està treballant, des de l’Oficina per la No Discriminació, en un 

protocol contra el racisme per tal de coordinar millor el treball amb les entitats i 

millorar la capacitat de resposta tant de l’Ajuntament com de les organitzacions 

de la societat civil. 

Hem preguntat a les entitats que assenyalin accions ja en marxa que siguin 

positives. Ens han parlat dels diferents serveis de denúncia i acompanyament: 

de Bayt al-Thaqafa i SOS Racisme, així com els espais i meses de coordinació 

amb les institucions, especialment amb l’OND. SOS Racisme ens ha presentat 

el seu projecte “Transformem l’Administració pública” que s’ha implantat a 

Terrassa i que consisteix en un espai de reflexió i formació per a professionals 

de l’Ajuntament al voltant del racisme i la discriminació. 

 

L’aprovació de la llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no discriminació, es veu, per 

part dels equips municipals, com una oportunitat per millorar l’acció en aquesta 

matèria i superar molts dels límits apuntats anteriorment. 

 

També s’han assenyalat les activitats de revisió de la història colonial 

espanyola i catalana que s’estan organitzant els darrers anys a diferents 

equipaments de la ciutat, així com la inclusió de figures racialitzades en 

diferents àmbits del panorama cultural i associatiu de la ciutat. Tanmateix, 

alerten que aquesta inclusió no té en compte tota la diversitat i, a vegades, és 

instrumentalitzadora. 

 

 

Propostes i recomanacions d’acció futura 

 

Les recomanacions que sorgeixen d’aquesta investigació, tenint en compte la 

proposta metodològica i el treball de camp realitzat, se centraran en una revisió 
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interna de l’Ajuntament com a institució que ha de portar a una transformació 

de la política municipal per convertir-la en una eina contra el racisme 

estructural. Una revisió que ha de tenir diverses dimensions o àmbits: 

 

- Simbòlica-conceptual: repensar la forma en què es fa política, a qui va 

destinada, quins subjectes, etc. 

- Mecanismes i eines de recollida de dades i per a la incorporació de l’eix 

racial per pensar les problemàtiques socials i donar-hi resposta des de 

les polítiques públiques. 

 

- Àmbit professional: mecanismes de fiscalització antiracista.  

 
 

A continuació, presentem una relació de les propostes sorgides de les 

entrevistes i dels grups de discussió amb les entitats. Només hem preguntat 

per propostes que es puguin desenvolupar des de la política municipal. Les 

hem organitzat en els blocs següents: Formació antiracista, diversificació dels 

equips professionals, estudi i anàlisi del racisme, revisió de la pràctica 

professional i incidir en l’accés a drets. Més endavant, en el quadre resum de 

propostes, n’adreçarem algunes a altres administracions.   

 

 

Formació antiracista 

 

1. Formació específica sobre racisme, i especialment la dimensió 

institucional. 

2. Revisar les formacions sobre diversitat cultural que reben les 

treballadores i treballadors, així com incorporar-hi una perspectiva 

antiracista per tal d’evitar alimentar el racisme. 

3. Diversificació dels equips professionals: “Em sembla indispensable tenir 

als equips gent que pugui tenir altres tipus de mirades i que ens pugui 
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detectar quan estem sent racistes i quan estem sent paternalistes. Això 

estaria molt bé.” 

 

 

 

 

Estudi i anàlisi del racisme 

 

4. Incorporar l’indicador racial en els informes, mecanismes i els diferents 

programes. 

5. Analitzar cada context i com impacta en diferents grups.  

6. Investigació per poder incidir sobre els contextos i les problemàtiques. 

7. Desenvolupar estudis per entendre com afecta la raça a l’activitat, les 

oportunitats laborals, els salaris, etc. “Una anàlisi dels casos que hem 

portat a terme i veure quines son les dinàmiques” / “Fer una avaluació 

externa de quins són aquests indicadors de risc i com s’estan fent les 

quites de custòdia, a banda de seguir treballant a incidir a fer formacions 

especifiques per a aquests equips professionals”. 

 

 

Revisió de la pràctica professional 

 

8. Capacitar les treballadores de l’Ajuntament per detectar mecanismes 

institucionals del racisme. 

9. Establir mecanismes de detecció per part de les mateixes treballadores, així 

com espais de reflexió crítica sobre la pròpia feina. 

10. Aportar eines a les treballadores per entendre la dimensió estructural de les 

realitats socials amb les quals treballen per evitar caure en explicacions que 

assenyalen les cultures considerades no autòctones. “Hi ha una part 

interessant de fer, de tant en tant, una revisió dels prejudicis que tenim com 

a treballadores perquè som persones que treballem amb realitats molt 
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complexes, amb persones amb molta vulnerabilitat i moltes necessitats. 

Seria interessant oferir espais de revisió i de compartir perquè és molt fàcil 

anar incorporant prejudicis.” / “Hay muchas cuestiones cotidianas de la 

atención directa de las profesionales que son muy importantes y que 

necesitamos revisar la forma y los marcos des de los cuales trabajan. Hay 

que interpelar la profesionalidad de quien está ahí trabajando, como 

psicólogas, trabajadoras sociales. Des de donde hacen la intervención, es 

vital hacer formaciones que interpelen la actividad profesional.” 

11. Que el personal estigui realment preparat per treballar amb les persones 

migrades i racialitzades. Posar recursos, els que realment fan falta i no 

recursos que només reforcen retòriques discriminatòries. 

12. Establir un mecanisme de supervisió externa als diferents serveis i àrees en 

matèria de racisme i antiracisme que reculli casuístiques que tenen a veure 

amb fets com els descrits en l’informe. 

13. Assegurar-se que s’inclou l’eix racial en els informes i avaluacions que es 

porten a terme en els diferents àmbits. Per exemple, l’estudi que s’està 

elaborant sobre els indicadors de la DGAIA. 

 

 

Incidir en l’accés a drets 

 

14. Facilitar la regularització per via del treball domèstic o per via del treball del 

camp, que se sap com a Administració que és on hi ha feina per a la gent 

migrada i que no és possible la regularització ara mateix amb la legislació. 

O es flexibilitza la legislació o s’obliga els empresaris a fer contractes d’un 

any i a regularitzar els seus treballadors. 

15. Potenciar realment uns serveis de traducció correctes a cada equipament 

de serveis socials i OAC: posar més recursos en això, per exemple, i que 

sigui un recurs presencial i un servei més, tan important com altres.  
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Millorar els instruments de denúncia i resposta 

 

16. Crear una manera de poder denunciar sense exposar les persones. 

Mesures efectives per evitar la discriminació dels cossos de seguretat, que 

no quedi impune. Empoderament de les mateixes comunitats. Inclusió de la 

diversitat en tots els espais. 

17. Coneixement en l’àmbit intern del mateix Ajuntament dels diferents serveis, 

direccions, departaments i consells per poder treballar de manera més 

eficaç i transversal. 

 

En el darrer apartat de l’informe, pàgina 72, s’ha inclòs un QUADRE RESUM 

DE RESULTATS I PROPOSTES, que recull, a partir dels resultats de la 

recerca, la síntesi de qüestions principals detectades i les corresponents 

propostes, suggerides al llarg de l’informe, ja siguin d’àmbit municipal com les 

que serien competència d’altres actors. 
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SÍNTESI  

 

Hem presentat els resultats de la investigació recollint les percepcions dels 

equips professionals municipals als quals hem tingut accés, algunes figures 

polítiques i directives que es desenvolupen en l’àmbit de les polítiques 

migratòries i socials, de les entitats d’acollida i de persones migrades i de les 

expertes i activistes del nostre context amb les quals hem intercanviat punts de 

vista. Hem posat aquestes percepcions en diàleg per tal que aquest document 

serveixi per traçar línies d’acció futura i per repensar els espais als quals ens 

hem apropat des d’una perspectiva que inclogui la qüestió racial com a eix 

estructural que vertebra les nostres institucions, polítiques, imaginaris, 

percepcions, etc. 

 

Durant el procés d’elaboració de l’informe hem detectat mancances 

conceptuals i polítiques en els espais municipals consultats per tal de pensar i 

veure les dinàmiques del racisme institucional en un sentit ampli però també en 

el marc de les polítiques migratòries i d’acollida, àmbit on les entitats d’acollida i 

de persones migrades més han reflexionat i, per tant, tenen eines suficients per 

poder fer una diagnosi de les problemàtiques i propostes d’acció. Això no 

obstant, al llarg de la investigació, en totes les entrevistes, ha estat molt difícil 

que les persones entrevistades anessin més enllà de la dimensió social i 

individual del racisme per situar-se en una anàlisi del racisme institucional i 

estructural. 

 

Tanmateix, és interessant assenyalar que precisament el que es produeix és 

una imbricació entre el racisme institucional i el social, ja que en la majoria dels 

casos els imaginaris i construccions racistes sobre l’altre que circulen en la 

nostra societat tenen un efecte en les vides de les persones racialitzades 

perquè són produïts i reproduïts per les institucions. Tot i això, hi ha una altra 

realitat que alimenta aquesta primera i és l’estructura de la mateixa institució, 

construïda sobre les jerarquies racials i destinada a mantenir els privilegis d’uns 
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sobre els altres. Per tant, les actituds racistes individuals tenen impacte perquè 

hi ha una estructura i unes institucions que les emparen però, també, les 

institucions i les estructures poden seguir mantenint la jerarquia racial perquè té 

la col·laboració dels individus que hi treballen. A vegades aquesta col·laboració 

és conscient i manifesta i d’altres vegades, és sota la pressió de la por a 

represàlies o a perdre la feina. 

 

Com hem pogut comprovar en el marc teòric, hem partit d’un enfocament 

centrat en els estudis crítics sobre raça/racisme, elaborant una petita 

genealogia terminològica per tal de definir els conceptes racisme, racisme 

institucional i racisme estructural. Tenint en compte aquest punt de partida, 

hem tingut en compte aquells elements i components estructurals del sistema 

social que impedeixen a determinats grups tenir les mateixes oportunitats 

fixant-nos en aquelles polítiques i espais institucionals que confereixen una 

dimensió material al racisme i el fan operatiu condicionant les vides d’aquelles 

comunitats que el pateixen (Carmichael i Hamilton, 1967; Goldberg 2001; 

Hesse, 2004; Gilmore, 2018, entre d’altres), “el conjunto de políticas, prácticas 

y procedimientos que perjudican a grupos racializados impidiendo que puedan 

alcanzar una posición de igualdad” (Aguilar i Buraschi).  

 

La motivació de l’informe, tal com se’ns ha informat en l’encàrrec, era pensar 

en propostes d’acció i política antiracista des de l’àmbit municipal que incideixin 

en el racisme institucional des de les possibilitats d’un ajuntament com el de 

Barcelona. Una de les preguntes clau, per tant, era esbrinar quin marge d’acció 

existeix. Perquè això fos possible havíem de tenir uns interlocutors en els 

equips municipals que compartissin una visió i perspectiva sobre el racisme 

estructural. Com hem vist en els resultats, això ha estat complicat degut a les 

dificultats perquè s’entengués el concepte de racisme estructural que recull el 

marc teòric d’aquest informe i del qual hem parlat anteriorment. 
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A aquests límits de perspectiva, hi hem d’afegir límits organitzatius i 

estructurals de la institució municipal: el tipus de polítiques que es poden 

desenvolupar, el tipus de delegacions que fan altres administracions i el poc 

control sobre aquestes, la cultura organitzativa institucional que dificulta la 

posada en marxa de polítiques amb qüestions poc treballades en el nostre 

context com es la del racisme, el càlcul polític derivat de l’anterior. 

 

S’ha detectat, de manera conjunta amb les persones entrevistades, que el 

ciutadà prototípic pel qual es pensen les polítiques és un ciutadà blanc. Això 

queda palès en, per exemple, les polítiques de joventut que no estan pensades 

per a jovent racialitzat. Les professionals que treballen en aquest àmbit 

manifesten que no els arriben les necessitats de joves racialitzats i que els 

programes que han desenvolupat per apropar-s’hi no han tingut impacte. 

 

Les dificultats per abordar unes polítiques antiracistes o que vulguin incidir cap 

a la justícia racial es troben a l’Estat espanyol amb un inconvenient clau: la 

impossibilitat d’obtenir dades disgregades per l’eix racial. Només les podem 

tenir per nacionalitat i país de naixement, en alguns casos.  Això dificulta 

pensar i executar polítiques públiques destinades a desmantellar l’ordre racial 

vigent. 

 

També és absent en les polítiques socials destinades a persones en risc 

d’exclusió perquè no es recull com a eix d’opressió, com sí que passa amb 

altres sistemes d’opressió. Un cas clar és el de nois joves extutelats que estan 

en situació de carrer i que no poden accedir a habitatges d’emergència perquè 

són percebuts pel sistema com a joves i no es tenen en compte tots els eixos 

que expliquen la seva situació: joves, migrats sols en un societat racialment 

estructurada. 

 

Hem presentat els resultats segons els àmbits en els quals segons la 

bibliografia consultada es produeixen dinàmiques de racisme institucional i on 
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es deixen entreveure les jerarquies racials com a estructura. Ens hem fixat 

especialment en les polítiques socials i migratòries en el seu àmbit més 

municipal seguint les primeres reunions amb entitats del Consell Municipal 

d’Immigració i les deteccions fetes per entitats que treballen amb temes afins. 

Com ja hem dit, ens calen més i millors instruments per detectar i posar sobre 

la taula les formes de racisme institucional i estructural presents a la ciutat. No 

obstant això, les formes detectades en el transcurs d’aquesta investigació 

deixen entreveure algunes dimensions del racisme institucional que, seguint el 

marc teòric que hem presentat, ens ajudaran a pensar algunes accions per dur 

a terme a curt i mitjà termini des del municipalisme. 

 

 

Lleis i marcs normatius 

 

Com apunta la literatura especialitzada consultada, el racisme institucional es 

manifesta en les mesures, regulacions, lleis i decrets que limiten els drets 

socials, polítics, econòmics de les persones segons el seu lloc de naixement, 

raça o “ètnia”. En el nostre estudi hem vist com això es posa de manifest en les 

polítiques migratòries i socials que mantenen un ordre determinat entre la 

ciutadania a l’interior dels estats, nacions i municipis. Aquestes polítiques 

poden estar destinades tant a persones migrades com englobar-se dintre d’un 

racisme estructural que afecta totes les persones racialitzades, sigui quina sigui 

la seva situació administrativa i la vinculació que tinguin amb la idea de 

nacionalitat.  

La legislació d’estrangeria de competència estatal és el corpus legislatiu que 

més s’ha esmentat com a marc normatiu que condiciona la vida de les 

persones migrades en el context espanyol i que traça una línia clara entre 

nacionals i no nacionals. 
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Barreres en l’accés a serveis bàsics: violències burocràtiques i 

discriminacions en el tracte 

 

Les violències burocràtiques derivades dels tràmits vinculats a estrangeria o 

per accedir a drets i serveis bàsics són les més ateses per les entitats de 

persones migrades i d’acollida i també on veuen més possibilitats de millora.  

Tràmits que tenen a veure amb estrangeria: padró, informes d’habitatge. Tota 

la documentació es rep mitjançant les oficines d’atenció ciutadana; les 

treballadores apunten les problemàtiques següents: el fet que els tràmits s’han 

de fer de manera telemàtica, es necessita disposar d’un document d’identitat 

vàlid (les identitats digitals acceptades són DNI o NIE, no s’accepta passaport), 

les dificultats idiomàtiques, la saturació del servei en períodes concrets, el fet 

que només es recullen sol·licituds i no s’acaben tràmits, més enllà del padró. 

 

Totes aquestes dificultats indiquen una tendència a obstaculitzar els processos 

de regularització i reagrupament que facilita la irregularitat que denuncien les 

persones crítiques que treballen dins de l’Administració. 

 

Una de les barreres més detectades han estat les que suposen la discriminació 

en el tracte que acaben dificultant l’accés a tràmits. És especialment 

preocupant la dificultat per accedir a prestacions socials. Com hem dit, la falta 

de recursos suficients en els diferents serveis de l’Ajuntament fa que es 

percebin les prestacions com un premi a la bona conducta.  

 

Pel que fa a l’habitatge, existeix racisme en l’accés tant en l’àmbit públic com 

en l’àmbit privat. Caldria una revisió de plans d’habitatge per tal d’assegurar-ne 

el caràcter antiracista i incorporar la qüestió de la segregació racial de la ciutat 

a l’agenda política de la ciutat. 

 

Pel que fa a política laboral o d’ocupació, s’ha de revisar la perspectiva des de 

la qual es pensa en quins nínxols laborals incorporar les persones migrades i 



 
    Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona 

 

 

 

 

111 
 

racialitzades per tal de treballar en la igualtat d’oportunitats real i contra les 

situacions d’explotació. 

 

 

Plans i altres instruments de treball: biaixos i absència de l’eix racial 

 

També se’ns ha alertat de la possibilitat que la rigidesa, tècnica i conceptual, 

dels protocols i dels mecanismes amb els quals treballen, puguin incórrer en 

dinàmiques racistes, i en caldria la revisió constant. 

 

Caldria revisar els indicadors de risc i els factors de vulnerabilitat amb els quals 

les professionals treballen amb famílies i infants en situacions travessades per 

violències de classe i raça.  S’ha de tenir en compte molt especialment el paper 

que tenen els seus prejudicis culturals i explicacions culturalistes en la 

construcció de la sospita (terme que utilitzen elles mateixes) sobre 

determinades famílies a l’hora de decidir què és una situació de risc i què 

suposa més vulnerabilitat. S’han de posar mecanismes perquè aquesta anàlisi 

no estigui basada en una manera molt concreta d’entendre la família, patriarcal 

i eurocèntrica, on no tenen cabuda les altres formes de família com la 

monoparental, criances col·lectives o famílies racialitzades i culturalment 

diverses.  

 

Així mateix, caldria una revisió conceptual de categories que guien polítiques 

públiques com: l’interès superior del menor, la idea de ciutadania, la de 

vulnerabilitat o sospita. No menys important són les formes de culturalisme que 

hem pogut observar. És a dir, la problematització de la cultura per explicar 

fenòmens socials derivats de violències estructurals i interseccionals (gènere-

classe-raça). Com hem pogut mostrar en el marc teòric, una forma molt 

habitual de racisme institucional és el culturalisme i etnocentrisme que 

estructuren les polítiques socials i orienten la intervenció social dels 



 
    Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona 

 

 

 

 

112 
 

professionals que treballen en contextos multiculturals en l’àmbit social, sanitari 

i educatiu. 

 

 

Vigilància i control: cossos de seguretat i fronteres internes 

 

Les entitats han detectat mala praxi per motius racistes de la Guàrdia Urbana, 

així com un ús de l’Ordenança del civisme amb biaixos racistes com pot ser les 

accions policials destinades a “corregir” col·lectius concrets en el seu ús de 

l’espai públic. 

 

Aquests controls, en barris de majoria immigrant o en els espais més 

concorreguts de les ciutats, construeixen unes fronteres que creen inseguretat i 

desprotecció en les persones, que es troben constantment sota l’amenaça de 

l’expulsió amb la presència d’un centre d’internament de persones estrangeres 

a la Zona Franca. 

 

Cal una revisió i transparència dels protocols de col·laboració entre transport 

públic i els cossos de seguretat que es dediquen al control migratori a la ciutat 

per tal de fer-ne una valoració en clau de drets i antiracista. 
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Conclusions 

 

Per acabar, presentem unes idees base sorgides de la revisió bibliogràfica i la 

investigació empírica per tal de seguir treballant el tema. Les introduïm en 

aquest punt perquè són conclusions urgents que busquen ser punt de partida 

per repensar una possible política municipal en matèria de racisme 

institucional. Necessitem comprendre com les lleis i polítiques discriminatòries, 

que augmenten el racisme i la desigualtat socioeconòmica, estan connectades 

amb l’opressió històrica i com impedeixen la justícia i la igualtat reals. Com han 

assenyalat organitzacions de persones racialitzades arreu, això passa per un 

reconeixement i reparació significativa de les històries d’esclavitud, genocidi i 

colonialisme, especialment per la seva relació amb les violències estructurals 

en l’actualitat. I demana, també, abordar la qüestió del racisme estructural més 

enllà de l’experiència de la migració per tal d’incloure totes les formes de 

racialització-deshumanització actuals. 

 

S’ha de reconèixer, estudiar i abordar el caràcter racial de les desigualtats 

estructurals persistents en àrees clau com educació, habitatge, ocupació, salut, 

béns i serveis, etc. Abordar la brutalitat policial i la criminalització dels grups 

racialitzats com a factor clau per mantenir i fomentar les desigualtats racials a 

la ciutat, tot tenint en compte les interseccions de les desigualtats per als joves 

racialitzats, les dones, les persones no binàries i dissidents sexuals, etc. 

 

Un pas previ clau és plantejar formes d’incorporar la recopilació de dades 

disgregades per raça a la legislació existent, que és crucial per descobrir 

desigualtats estructurals i fer polítiques públiques.  

 

Pel que fa a les diferents discriminacions que es produeixen en els espais 

institucionals, calen mecanismes de revisió regular i independent sobre els 

diferents àmbits i serveis de l’Ajuntament, inclosa la policia, els serveis socials, 
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o les OAC, així com les entitats i empreses contractades per desenvolupar 

projectes o programes concrets. 

 

Cal pensar una política antiracista que posi el focus en el racisme institucional i 

estructural, amb mecanismes de seguiment i control per part de les entitats de 

persones migrades o expertes, tal com s’ha demanat en les reunions amb elles.  

I, finalment, cal una proposta política antiracista que busqui respostes a de 

quina manera les institucions municipals reprodueixen el racisme estructural i 

no plantejaments d’autopromoció de les accions mínimes desenvolupades i una 

sobrefixació en els límits i obstacles. L’antiracisme també exigeix i necessita 

polítiques valentes disposades a desmantellar l’estructura racial i a canviar-ho 

tot. 
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QUADRE RESUM DE RESULTATS I PROPOSTES13     

 

Recull la síntesi de qüestions principals detectades i les corresponents propostes, resultat de la recerca i suggerides al llarg de 

l’informe, ja siguin d’àmbit municipal com les que serien competència d’altres actors. 

CONCLUSIONS 
Racisme 

Institucional 
ESTAT 

ESPANYOL 

DINÀMIQUES DETECTADES PROPOSTES EN CONSEQÜÈNCIA 

Violències 
derivades de la 
llei d’estrangeria 
i les polítiques 
migratòries 

Situació administrativa de no drets  
1. Instar l’estat modificar la normativa d’estrangeria 

(el reglament, a curt termini) per garantir igualtat de 
drets i oportunitats a totes les persones. 

Dificultats per aconseguir cites per a la renovació de les targetes 
vermelles TIE 

2. Instar l’estat a solucionar la problemàtica actual 
amb les cites de renovació de targetes TIE. 

No coneixement per part dels equips del SEPE de la renovació 
automàtica de les targetes 

3. Instar l’estat a formar els seus equips de 
funcionariat en qüestió d’estrangeria. 

Existència del CIE 4. Instar l’estat a tancar el CIE. 

Bretxa digital degut al fet que aquests tràmits han d’emplenar-se en 
molts casos telemàticament i no tothom disposa d’un dispositiu adequat 
per dur-los a terme. 

5. Instar l’estat a garantir l’accés igualitari a la 
realització de tràmits mitjançant implantar altres 
possibilitats per fer-los o bé amb dispositius 
electrònics públics a les seus dels organismes on 
es fan aquests tràmits. 

Mercat laboral 

Problemàtiques i dificultats a l’hora d’homologar els títols dels països 
d’origen de les persones migrades i que repercuteix a l’hora de trobar 
feina no precaritzada i participar en programes d’inserció laboral 

6. Instar l’estat a flexibilitzar i abaratir aquests 
processos. 

Administració 
pública com a 
àmbit laboral 

Falta de representació de la diversitat a les plantilles de les 
administracions públiques, lligat al fet que cal ser de nacionalitat 
espanyola per poder presentar-se a oposicions.  

7. Instar l’estat a buscar la manera de flexibilitzar 
aquesta norma. 

                                                      
13

 Quadre elaborat conjuntament amb l’equip tècnic de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament com a procés de sistematització de resultats i destinat a facilitar la 
discussió i elaboració de propostes i accions concretes per treballar en el futur. S’ha elaborat a partir de l’apartat de propostes i recomanacions, on s’inclouen 
les accions recollides durant la investigació. 
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CONCLUSIONS 
GENERALITAT DE 

CATALUNYA 
DINÀMIQUES DETECTADES PROPOSTES EN CONSEQÜÈNCIA 

Arrelament 

Obligació d’acreditacions de llengua: falta d’oferta formativa en 
català i també horaris per dur-la a terme; en conseqüència, 
dificulten els processos de regularització, dificultats en el procés de 
preinscripció. 

8. Instar la Generalitat o convenir amb ella des de 
l’Ajuntament, augment de cursos de català en 
diferents franges horàries o bé convenir amb les 
entitats que ho facin i siguin homologables els títols 
que aquestes expedeixin. 

9. Instar la Generalitat a pensar altres mètodes de 
preinscripció accessibles a totes les persones. 

Reagrupament La Generalitat estableix el nombre de metres quadrats que ha de 
tenir un pis per poder reagrupar. 

10. Instar la Generalitat a revisar aquest criteri ja que 
pot deixar moltes famílies sense reagrupar. 

Mercat laboral 

Problemàtiques i dificultats a l’hora d’homologar els títols dels 
països d’origen de les persones migrades i que repercuteix a l’hora 
de trobar feina no precaritzada i participar en programes d’inserció 
laboral. 

11. Instar la Generalitat a flexibilitzar i abaratir aquests 
processos. 
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CONCLUSIONS R.I 
AJUNTAMENT DE 

BARCELONA 
DINÀMIQUES DETECTADES PROPOSTES EN CONSEQÜÈNCIA 

Infància en situació de 
risc 

Retirades de custòdia injustes i basades en prejudicis racials.  
Els indicadors de risc i els factors de vulnerabilitat amb què 
treballen els i les professionals poden estar basats en una manera 
molt concreta d’entendre la família, patriarcal i eurocèntrica, on no 
tenen cabuda les altres formes de família com la monoparental, 
criances col·lectives o famílies racialitzades i culturalment diverses.  

12. Revisió dels factors de risc que marca la DGAIA 
per als informes de desemparament, 
coordinació amb Ajuntament de Barcelona per 
revisar-los conjuntament. 

Padró 

Dificultats d’empadronament per raons de racisme   
13. Denúncia a immobiliàries o propietaris que no 

garanteixen l’accés a l’habitatge 

El termini del tràmit de baixa del padró pot durar fins a 6 mesos. 
Dificulta que altres persones es puguin empadronar en l’habitatge. 

14. Normativa i circuits d’empadronament que 
recullin la realitat de la ciutadania 

Complexitat administrativa del tràmit per a persones amb dificultats 
d’acreditació de residència (circuit, comprovacions, inspeccions) 

15. Simplificació de circuits d’empadronament per a 
persones amb dificultat d’acreditar residència 

Arrelament 

Necessitat d’acreditacions de llengua: falta d’oferta formativa en 
català i també horaris per dur-la a terme; en conseqüència, 
dificulten els processos de regularització, dificultats en el procés de 
preinscripció 

16. Tot i que es competència de la Generalitat, com 
a proposta municipal seria augmentar el 
pressupost de cursos de català i augmentar el 
nombre de cursos que es fan actualment.  
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CONCLUSIONS R.I 
AJUNTAMENT DE 

BARCELONA 
DINÀMIQUES DETECTADES PROPOSTES EN CONSEQÜÈNCIA 

Entrevistes d’arrelament sense directrius establertes i, per tant, amb 
dependència directa del tècnic/a que faci l’entrevista (subjecte a 
possibles discriminacions i prejudicis depenent de les subjectivitats 
de cadascú) 

17. Coordinació amb el departament d’arrelaments 
per esbrinar de primera mà com es fan aquests 
informes i fer propostes per utilitzar uns 
protocols que objectivitzin l’entrevista i l’informe 
posterior. 

Coneixement de la 
realitat de la població 
migrada 

Falta formació de la llei d’estrangeria que dificulta que les persones 
que fan atenció al públic puguin informar (encara que no sigui 
competència Ajuntament) d’alguns tràmits d’estrangeria. 

18. Transversalitzar l’eix d’estrangeria (tal com s’ha 
fet amb feminismes) a totes les àrees de 
l’Ajuntament i donar formacions específiques en 
conseqüència, i trencar amb la idea que 
l’atenció a les persones migrades ha de ser una 
qüestió d’un servei únic. 

Atenció al públic (OAC, 
Serveis Socials...) 

Tracte desigual en funció de la persona que fa l’atenció 

19. Avaluació externa i objectiva del tracte que es 
donen a les oficines on es fa atenció directa per 
detectar les discriminacions, analitzar-les i 
donar-hi resposta. 

20. Formació en els àmbits d’estrangeria, 
antiracisme i interculturalitat, sobretot incidint en 
la part estructural del racisme 

21. Revisar les formacions sobre diversitat cultural 
que reben les treballadores, així com incorporar-
hi una perspectiva antiracista per tal d’evitar 
alimentar el racisme. 
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CONCLUSIONS R.I 
AJUNTAMENT DE 

BARCELONA 
DINÀMIQUES DETECTADES PROPOSTES EN CONSEQÜÈNCIA 

22. Potenciar realment uns serveis de traducció 
correcta a cada equipament de serveis socials i 
OAC; posar més recursos en això, per exemple, 
i que sigui un recurs presencial i un servei més, 
tan important com altres.  

23. Necessitar d’incorporar persones racialitzades 
als equips professionals com a antídot per a 
aquestes discriminacions. 

Serveis socials i accés 
a ajudes socials 

En alguns casos i segons la persona que agafi el cas, s’elaboren 
plans de treball amb biaixos racistes per tal que la persona pugui 
obtenir la prestació. Fins i tot, s’ha manifestat en algunes 
entrevistes que es busca que la persona usuària sigui submisa a les 
demandes de les persones treballadores i no se’n busca 
l’empoderament per tal que surti de la situació. 

24. Unificar criteris per evitar al màxim que les 
propostes i els plans de treball quedin subjectes 
a la subjectivitat de cada una de les persones 
que treballen a Serveis Socials i per evitar 
aquests biaixos racistes. 

25. Realitzar una auditoria externa o una supervisió 
enfocada a avaluar quines sortides i plans de 
treball es fan a les famílies migrades per poder 
accedir a ajudes i prestacions socials. Aquesta 
auditoria hauria de tenir necessàriament una 
mirada antiracista, amb equips especialitzats. 
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CONCLUSIONS R.I 
AJUNTAMENT DE 

BARCELONA 
DINÀMIQUES DETECTADES PROPOSTES EN CONSEQÜÈNCIA 

Infància en situació de 
risc 

Els EAIA com a braç executor de les retirades de custòdia de 
famílies en situació de risc social, biaixos a l’hora d’avaluar els 
casos, a vegades molt lax i a vegades massa rígid en funció del 
indicadors de risc marcats per la Generalitat (vid. supra). 

26. Actualment s’està fent una revisió de protocols 
de la DGAIA a instància i pagat per l’Ajuntament 
amb una consultoria externa experta en gènere; 
una proposta seria incorporar l’eix racial en 
aquesta revisió per detectar quins mecanismes 
s’activen a l’hora de treure la custòdia d’un 
infant a una família d’origen migrant o 
racialitzada, per tal d’elevar propostes de 
modificació d’indicadors a la Generalitat. 

27. Grup de treball entitats —activistes i 
administracions públiques (Generalitat i 
ajuntaments)— per treballar i debatre sobre 
aquesta problemàtica i arribar a un consens 
sobre possibles solucions i mesures 
alternatives. 

Serveis i recursos per 
a persones migrades a 
Barcelona 

SAIER només fa atenció els dos primers anys i després és 
competència de Serveis Socials, però Serveis Socials sovint, per 
desconeixement, els torna a enviar al SAIER. 

28. Necessitat d’informar i formar sobre els serveis 
del mateix Ajuntament i també dels continguts 
que es treballen, per no passar la pilota d’un 
servei a un altre.  

Habitatge (mirar 
propostes mesura de 
govern, on hi ha 
propostes que van 
sortir a l’informe del 
CMIB del 2018) 

Els requisits per accedir a pisos de protecció oficial o ajuts 
econòmics en l’àmbit d’habitatge requereixen una situació 
d’ingressos regulars (sovint complicada per a persones migrants) i/o 
una situació regularitzada. La possibilitat d’èxit és molt limitada. 

29. Desenvolupar estudis sobre els requisits que 
s’estan demanant envers l’accés a pisos de 
protecció oficial i ajuts per pagar lloguer o altres, 
que permetin que persones no regularitzades hi 
puguin accedir i elevar-ho a l’administració 
competent. 



 
    Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona 

 

 

 

 

121 
 

CONCLUSIONS R.I 
AJUNTAMENT DE 

BARCELONA 
DINÀMIQUES DETECTADES PROPOSTES EN CONSEQÜÈNCIA 

Mercat laboral Problemàtica amb les convalidacions de títols 

30. Programa d’acompanyament i/o ajudes 
econòmiques per homologar títols, per tal que 
no sigui un obstacle a l’hora d’accedir al mercat 
laboral en condicions d’igualtat de drets i 
oportunitats. Actualment SAIER ja ofereix 
aquest acompanyament, per la qual cosa caldria 
reforçar el coneixement intern i extern d’aquest 
servei i augmentar-ne la capacitat.  

Desigualtat en l’accés al mercat laboral, especialment pel que fa a 
les persones migrades i/o racialitzades, les quals tenen accés a 
feines més precaritzades, i també les de Barcelona Activa, degut, 
entre d’altres, a la dificultat per homologar títols. 

31. Desenvolupar estudis per entendre com afecta 
la raça a l’activitat, les oportunitats laborals, els 
salaris, etc.  

Les clàusules de contractació social no donen punts pel fet de 
contractar persones migrades ni racialitzades; en aquest punt, els 
posen tots al sac de persones en situació de vulnerabilitat. 

32. Coordinar-nos amb Barcelona Activa per 
aconseguir que aquestes clàusules incorporin 
l’eix racial. 

Administració pública 
com a àmbit laboral 

Falta de representació diversa en la plantilla de l’Ajuntament 

33. Agilitzar i/o facilitar alguns requisits per part de 
l’Ajuntament, per exemple, facilitar cursos a 
aquelles persones de rerefons migratori ja 
nacionalitzades (requisit per accedir a la funció 
pública) i que sentin com una barrera el requisit 
del nivell C. 

34. Dur a terme campanyes informatives 
d’apropament a les comunitats migrades quan hi 
hagi processos selectius d’oposicions. 
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35. Incorporar als plecs de les clàusules de 
contractació de grans contractes de 
l’Ajuntament com a puntuació positiva el fet que 
hi hagi persones amb rerefons migratori a la 
plantilla o una quota pel programa al qual es 
presenta l’empresa, sobretot quan siguin 
programes que impliquen un canvi a l’hora de 
pensar la immigració. 

36. Transversalització de l’eix racial a l’estructura de 
l’Ajuntament, no únicament a les persones 
tècniques sinó especialment a persones 
directives que poden promoure i que són les 
que al final poden provocar canvis estructurals. 

Cossos de seguretat i 
perfil racial i transports 
públics  

Mala praxi per motius racistes de la Guàrdia Urbana denunciada 
per les entitats, així com un ús de l’Ordenança del civisme amb 
biaixos racistes  

37. Valorar l’adopció d’un protocol per a les parades 
amb perfil racial (per exemple, com el fet a 
Fuenlabrada).  

Controls policials freqüents en barris més concorreguts i amb més 
immigració, els quals creen inseguretat i desprotecció a les 
persones migrades que es troben constantment sota l’amenaça de 
l’expulsió amb la presència d’un centre d’internament de persones 
estrangeres a la Zona Franca. Coordinació entre serveis de 
vigilància privada i cossos policial en l’aplicació de control migratori. 

38. Revisió i transparència dels protocols de cossos 
de seguretat, i de col·laboració entre aquests i 
vigilants de transport públic, per tal de fer una 
valoració en clau de drets i antiracista. 
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Infància i adolescència 
sense referents 
familiars al territori 

Falta de places i recursos habitacionals per donar resposta a la 
necessitat del jove sense referents familiars d’un allotjament digne. 

39. Repensar programes d’accés a l’habitatge que 
tinguin en compte no només l’eix de joventut 
sinó també altres eixos com pot ser no tenir 
referents familiars al territori i estar en situació 
de vulnerabilitat. 

Mecanismes de 
detecció del racisme 
institucional 

Falta de mecanismes d’avaluació interna i retorn al personal 
municipal 

40. Posar eines de supervisió externa on, a banda 
de l’eix de gènere que en molts casos ja hi és, 
introduir l’eix racial.  

41. Aportar eines a les treballadores (de 
capacitació, de reflexió...) per entendre la 
dimensió estructural de les realitats socials amb 
les quals treballen per evitar caure en 
explicacions que senyalen les cultures 
considerades no autòctones. 

Elements quant a 
plans i programes i 
polítiques públiques 

Plans i programes pensats per a la societat majoritària que fa que 
molts d’aquests no arribin a les comunitats de persones migrades 
i/o racialitzades. 

42. Revisió conceptual de categories que guien 
polítiques públiques com: l’interès superior del 
menor, la idea de ciutadania, la de vulnerabilitat 
o sospita. 

43. Revisar des d’on pensem les polítiques 
públiques dels diferents àmbits concebuts per a 
la ciutadania en general, per exemple Joventut, 
on a l’informe ha quedat palès que no arriben a 
persones joves migrades i/o racialitzades. Fer 
una diagnosi de quina proporció està arribant 
als serveis generalistes, de persones migrades i 
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racialitzades i fer una anàlisi de les causes de la 
possible mancança i com arribar-hi. 

44. Reconeixement i reparació significativa de les 
històries d’injustícia contra persones 
racialitzades, esclavitud, genocidi i colonialisme 
i com condueixen a desigualtats estructurals en 
l’actualitat.  

45. Desenvolupar, executar i dotar de fons i 
estructura un pla municipal antiracista que posi 
el focus en el racisme institucional i estructural. - 
Amb mecanismes d’avaluació d’impacte i 
rendició de comptes, així com seguiment de les 
accions locals, de manera que se n’asseguri la 
implementació i s’aconsegueixin resultats. 

Impossibilitat de poder obtenir dades desagregades per eix racial 
per tal de poder pensar les polítiques i programes des d’una altra 
perspectiva. 

46. Incorporar l’indicador racial en els informes, 
mecanismes i els diferents programes. 
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GLOSSARI 

 

Raça: noció que es desenvolupa i sistematitza al llarg de la història colonial europea i 

que, utilitzant diferents marcadors com el color, la cultura, la religió o l’origen, organitza 

la divisió internacional del treball i les relacions de gènere a partir de la modernitat. La 

“raça”, per tant, no és una categoria abstracta, sinó que estructura la nostra comprensió 

de la dignitat humana situant els pobles no occidentals per sota del que Frantz Fanon 

va anomenar “la línia del que és humà” i atorgant un estatut d’humanitat indiscutible als 

pobles occidentals. 

 

Racisme: el racisme és un patró del poder basat en la inferiorització/racialització de 

l’altre/a que, després de gestar a poc a poc, en el si dels conflictes, tensions i relacions 

de poder en el si de la mateixa Europa, troba el seu motor històric fonamental en 

l’expansió colonial europea i en l’esclavitud transatlàntica i es globalitza a través del 

naixement de l’estat modern occidental. 

 

Racialització: procés mitjançant el qual la noció de “raça” es fa comprensible i 

construeix relacions materials de poder entre el grup occidental dominant construït com 

a blanc i les comunitats humanes pertanyents als pobles percebuts com a “no blancs”. 

També es pot afirmar que la “racialització” és la condició de possibilitat d’aquestes 

relacions de poder. Per tant, podem entendre la racialització com el procés de 

subalternització i deshumanització de les comunitats construïdes com a no blanques 

que es porta a terme a través de la història colonial, és a dir, per mitjà de la plantació, 

l’esclavitud i el genocidi. 

 

Racisme institucional: el racisme és sempre institucional, ja que són les institucions, 

com a braços del poder de l’estat modern, les que confereixen una qualitat material a la 

noció de raça i fan possible la racialització condicionant les vides dels que el pateixen. 

Els processos de deshumanització que en el passat van constituir la colònia, la 

plantació i el genocidi avui segueixen formant part de les nostres societats a través de 

mecanismes i dispositius de poder posats en marxa i solidificats per les institucions 

modernes (educació, policia, legislacions d’estrangeria, etc.). 
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Racisme estructural: el racisme és, també, una relació social que es manifesta en 

totes les esferes pròpies de la societat moderna com ara l’econòmica, la laboral, la 

cultural i que constitueix un principi organitzador de les nostres pròpies subjectivitats. 

Això vol dir que la institució genera, per mitjà dels seus aparells de poder, formes 

estratègiques a través de les quals mantenir i consolidar estructures socials basades en 

la racialització, mantenint uns imaginaris colonials que creen condicions materials 

desiguals. 

 

Antigitanisme: l’antigitanisme és una ideologia de tall racial compartida per àmplies 

capes de la societat majoritària europea i afermada pels estats nació occidentals que 

desemboca en una específica i particular forma de racisme i discriminació institucional i 

estructural dirigida cap a les poblacions definides com a romanís. 

 

Islamofòbia: forma específica de racisme estructural mitjançant la qual els musulmans 

o els que es perceben com a musulmans pateixen discriminació, estigmatització i 

exclusió en tots els àmbits de la vida, com ara l’ocupació, l’educació, la formació 

professional, els serveis i la participació política, però també de la violència. 
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ENTITATS QUE HAN PARTICIPAT EN L’ESTUDI 

 

- ACHATI  

- Fedelatina 

- Fundació BAYT AL-THAQAFA 

- Associació Punt de Referència 

- Catnova 

- SICAR, Adoratrius 

- LOS BOTIJAS 

- Casa Eslava 

- Asociación Cultural “Los Ríos” en Cataluña 

- ASOCROM 

- KALIPI - Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas  

- Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura 

- Associació Treballadors Pakistanesos  

- CCOO de Catalunya - Migracions  

- Centro Boliviano Catalán  

- FAHONCAT Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña  

- Xarxa 9 Barris Acull 

Altres entitats participants al estudi:  

- Associació Diàlegs de Dona 

- SOS Racisme Catalunya 

- Mares contra el Racisme 

- Espai la Tregua 

INVESTIGADORES I EXPERTES INDEPENDENTS ENTREVISTADES 
 

- Úrsula Santa Cruz 
- Fatiha el Mouali 

 

 

PROFESSIONALS DE L’AJUNTAMENT QUE HI HAN PARTICIPAT  

 

Vegeu el quadre de l’apartat de “Metodologia”. 
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