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Àmbit de 
prevenció 

Visibilitzar la 
islamofòbia com 

una forma de 
discriminació 

Contrarestar la generalització 
d'imatges negatives sobre 

l'Islam i les persones 
musulmanes, i normalitzar la 
diversitat religiosa a la ciutat 

Àmbit de 
garantia 

Reforçar els 
mecanismes  de 

garantia contra les 
discriminacions 

islamòfobes 
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Implementació tècnica del Pla 

4 



Reunions de seguiment 
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Espai de coordinació tècnica interna de Drets de Ciutadania: 10 reunions 

Comissió mixta: 3 reunions. Hi participen: 

 

 • ISOR-UAB 

• Joventut Multicultural 

Musulmana 

• LaFede 

• Musulmans Contra la 

Islamofòbia 

• NOVACT 

• SODEPAU 

• SOS Racisme 

• UCFR 

• Unió de Comunitats 

Islàmiques de Catalunya 

• ADMAC  

• Associació AFCAR 

• Associació SAFI 

• Camí de la Pau 

• Centre Cultural Islàmic 

Català 

• CJB 

• CREC-UB 

• Diàlegs de Dona 

• Federació Bidayatul Xitma 

• IeMed 

Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia 
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En total s’han fet al voltant de 20 presentacions del Pla en diferents espais, tant al 

mateix Ajuntament com a fòrums i jornades externes: 

 

 

 

• Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, 
Participació i Transparència 

• Taula de corresponsabilitat de gerents 
de districtes 

• Comitè executiu de l’Ajuntament 

• Junta local de seguretat 

• Gerència Seguretat i Prevenció 

• Comissionat d’Educació 

• Taula de Ciutats Educadores 

• Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona  

• Departament de Feminismes 

• Institut Barcelona Esports 

• BTV 

• IEMED 

• Intervenció social a l’espai públic i 
servei de gestió de conflictes 

• Taula de serveis a les persones i al 
territori 

• Districte d’Horta-Guinardó 

• Districte de l’Eixample 
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Presentació del Pla en jornades, fòrums i d’altres: 

 
• Trobada d’ONGs europees de lluita contra la islamofòbia a Open Society 

 (Febrer) 

 

• Fòrum de violències urbanes a Madrid  

 (Abril) 

 

• Jornada RAN de prevenció dels radicalismes violents  

 (Setembre) 

 

• Fòrum Europeu de Seguretat Urbana  

 (Novembre) 

 

• Presentació en el marc de l’Observatori de la islamofòbia i mitjans de comunicació 

de l’IEMED  

 (Desembre) 

 

 



03 
Principals accions realitzades 

durant el 2017 en el marc del Pla 
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Imatge gràfica  
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Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia 

 

Creació d’una imatge gràfica per identificar les accions del Pla:  



Materials de difusió  (1 de 3) 
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Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia en lectura fàcil:  

Traduït a 7 idiomes:   Anglès, Francès, Àrab, Urdú, Amazic,  

 Castellà i Català 

1a edició: 2600 exemplars 

2a edició: 2900 exemplars (inclou terme menú halal) 

Enllaç 

 

Infografia: #NoComparteixoRumors 

Enllaç 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Islamofobia_CA - Halal.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/nous-materials-nocomparteixorumors
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• Díptic IMEB “Com accedir a un menú halal” 
 

Edició de 2000 exemplars  

 
• Vídeo contra la islamofòbia a les xarxes socials 

amb motiu del dia contra el racisme  
 

Visualitzacions totals: 260 

Enllaç al vídeo 

 
• Vídeo “És real, és islamofòbia” 

 

Visualitzacions totals: 1750 

Enllaç al vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvnuo6uAG3g
https://www.youtube.com/watch?v=Mvnuo6uAG3g
https://youtu.be/aC8EuXChMlM
https://youtu.be/aC8EuXChMlM
https://www.youtube.com/watch?v=Mvnuo6uAG3g


Materials de difusió  (3 de 3) 
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Marxandatge 12D 
 

1000 bosses 

1000 xapes 

500 globus 
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Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia 

 

 

 
 

• 298 persones inscrites 

 

• 26 ponents entre convidats, moderadors de taules 
rodones, i persones facilitadores dels diversos tallers 

 

• 1.800 tweets realitzats per 463 perfils diferents 

 

• Un total de 14,6 milions d'impressions del hashtag 
#BCNvsOdi 

 

Més informació 

 

 

 

Jornades Internacionals #BCNvsODI sobre discursos d’odi a les xarxes socials:  

2 i 3 de març de 2017 

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/wpcontent/uploads/2017/05/BCNvsOdi_Relatoria_CAT.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/barcelona-vs-odi/ajuntament-vs-odi/jornades-internacionals-bcnvsodi/
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/barcelona-vs-odi/ajuntament-vs-odi/jornades-internacionals-bcnvsodi/
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/barcelona-vs-odi/ajuntament-vs-odi/jornades-internacionals-bcnvsodi/
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Tres activitats: 

 

• Taller “Rumors de pedra” a l’espai públic  

 (80 participants) 

 

• Recepció de l’alcaldessa a les entitats de la 
comissió mixta i el grup de treball del 12D 

 

• Taula rodona de joves al Saló de Cent 

 (100 assistents) 

 

 

 

 

Celebració 12 de desembre 

Dia Internacional contra la islamofòbia 

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/wpcontent/uploads/2017/05/BCNvsOdi_Relatoria_CAT.pdf


Preparació dia internacional contra la islamofòbia 
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Manifest dels municipis en la celebració del dia internacional de lluita 
contra la islamofòbia, 12 de desembre de 2017  

Grup de treball pel disseny de la celebració del Dia Internacional contra la 

islamofòbia 

• Associació AFCAR 

• Associació de Musulmans 

Africans de Barcelona 

• Associació SAFI 

• Bayt al-Thaqafa 

• Centre Cultural Islàmic Català 

• Centre Islàmic el Carmel 

• Centre Islàmic Rahma 

• Dahira Jazbul Xulob 

• Dahira Moutahabina Filahi 

• Diàlegs de Dona 

• Forjadores de la Vida 

• Joventut Multicultural 

Musulmana 

• Mesquita Abu Ayoub 

Alansari 

• Minhaj ul Quran 

• NOVACT 

• OAR 

• OND 

• UCFR 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Manifest 12 desembre.pdf


S’han fet un total de 12 formacions a personal de l’Ajuntament sobre discriminació i 

islamofòbia, i sobre diversitat cultural i religiosa 
 

Total: 291 persones, 92 hores 
 

Formacions  (1 de 2) 
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• GUB: policies de barri de Nou Barris, Sant Andreu i Sant 

Martí, acollida de nous agents (103 persones, 15 h) 
 

• OACs: caps i personal tramitador de les 10 Oficines (21 

persones, 11 h) 
 

• Serveis socials: personal de les unitats de gestió 

administrativa (27 persones, 12 h) 
 

• Personal de districtes: Ciutat Vella, sobre islam i islamofòbia 

(51 persones, 22 h), sobre islam i ramadà (42 persones, 6 

h), sobre rituals funeraris (17 persones, 6 h) 
 

• Mestres: a través del CEB i l’Escola Pia (30 persones, 20 h) 
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Per altra banda, l’OAR organitza visites escolars a centres de culte: 

Total: 291 persones, 92 hores 

 

3 nous cursos incorporats al catàleg de formació 

de Recursos Humans de l’Ajuntament 2018: 

 
• Formació sobre minories religioses 
 
• Formació en drets humans i no 

discriminació 
 
•  Formació sobre islamofòbia 



Projecte Aula Mòbil 
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Aquest programa de l’IMEB promou l’ús educatiu dels dispositius mòbils com a 

eines de producció audiovisual entre el professorat, els alumnes i les families.  

 

Cada curs tracta un tema, i enguany s’està treballant la islamofòbia, sota el lema:  

 

"Islamoquè? Coneixent-nos i reconeixent-nos en la diversitat“ 

 

 

Participen: 33 escoles, 40 professors, 50 grups-classes. Un total de 1256  alumnes 

6è de primària, Educació Secundària i Educació Especial d’escoles públiques i 

concertades. 



XARXA BCN ANTIRUMORS 
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• Sessió específica sobre islamofòbia dins del curs “agents anti-rumors en 

acció” (21 participants) 

 

• Participació d’un tècnic de la Xarxa en la Comissió Mixta. 

 

• S’està elaborant el còmic de la Xarxa anti-rumors sobre la islamofòbia en 

l’accés a l’habitatge 

 

• Sessió formativa sobre la perspectiva decolonial i interseccional (92 

participants). 



Islamofòbia i mitjans de comunicació 
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• Estudi observatori del discurs d’odi als mitjans 
de comunicació 

2016-2017: Grup de Periodistes Ramon Barnils  

Enllaç 

 
• Reestructuració web  #BCNvsOdi 

barcelona.cat/bcnvsodi  

 
• Coordinació amb IEMed: Observatori sobre 

islamofòbia en els mitjans de comunicació  

www.observatorioislamofobia.org   

 

https://www.grupbarnils.cat/el-grup-barnils-impulsa-el-primer-
http://www.barcelona.cat/bcnvsodi
http://www.barcelona.cat/bcnvsodi
http://www.observatorioislamofobia.org/
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Àmbit de garantia 
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• Actualització de la instrucció 29/08, de prevenció de situacions 

discriminatòries per incloure la islamofòbia com a discriminació a prevenir 

 

• Sessió de treball de les entitats del CMIB i del CMPG amb la Fiscalia de 

Delictes d’Odi 

 

• Elaboració de protocol de mediació comunitària per a l’apertura de centres 

de culte 

 

• Acompanyament comunitats musulmanes de Nou Barris (C. Japó) i de Sants 

en l’apertura i trasllat dels seus centres de culte 

 

• Assistència de la DS de Drets de Ciutadania a les juntes del Proderav 
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• Reforç línia de treball sobre islamofòbia a l’OND: 

• Aprovació mesura de govern OND: Eix estratègic sobre islamofòbia 

• Incorporació referent OND a la Comissió Mixta i Nucli Motor 

• Inici de contactes entre personal OND i entitats islàmiques 

 

• Litigi estratègic:  

• Sentència cas dona musulmana embarassada 11/12/2017 

 

• Seguiment de la Instrucció sobre diversitat alimentària dels menjadors escolars:  

• Reunions Comissionat Educació 

• Reunions Taula Educació 

• Assistència de la Gerent de l’IMEB a la Comissió Mixta 

• Elaboració Díptic IMEB: “Com accedir a un menú Halal”  




