
Manifest contra l’augment del racisme i la xenofòbi a  
en la política catalana 

 
 
Durant els darrers mesos, a Catalunya hem viscut un augment i 
una extensió preocupants del discurs racista i xenò fob . 
Alguns partits polítics catalans, en la seva cursa frenètica per 
aconseguir més vots i oblidant la seva responsabilitat social, han 
apropat el seu discurs al de l’extrema dreta, i alguns fins i tot 
n’han assumit els posicionaments, fent bandera del racisme i de 
la criminalització de les minories,  i exacerbant el discurs contra 
les persones immigrades. 
 
La complexitat del context actual, la crisi econòmica i social i la 
gestió que se n’ha fet, han generat un brou de cultiu idoni per a 
un augment de posicionaments i  discursos racistes en contra de 
les minories, sovint basats en l’exageració del conflicte i 
alimentats tant per alguns partits polítics, com per determinats 
mitjans de comunicació, que sovint obliden que darrera de grans 
titulars hi ha unes persones que pateixen les conseqüències de 
ser assenyalades, criminalitzades i deshumanitzades.  
 
Aquest discurs de polítics i mitjans estimula els conflictes que es 
desenvolupen al carrer, a l’escola, a la feina,... i contribueix a 
eixamplar la fractura social, en la mesura que enceta una 
dinàmica de retroalimentació molt perillosa. Intentar treure rèdit 
electoral del descontentament social, fomentant por s i 
prejudicis i utilitzant arguments demagògics, forma  part de la 
política de molts grups : aquells partits i líders polítics que no 
compleixen els compromisos signats en el Pacte Naci onal 
per la Immigració . 
 
L’augment del racisme i de la xenofòbia que s’ha fet palès 
aquests darrers temps ens fa preveure que la situació anirà 
empitjorant a mesura que s’acostin les eleccions al  
Parlament de Catalunya : el discurs es farà més extremista i les 
conseqüències que se’n derivaran per a la convivència i la 
cohesió social seran més greus.  
 
Des d’aquestes premisses i davant del perill que la situació 
empitjori les entitats sotasignades s’adrecen al Parlament de  
Catalunya , com a màxima Institució de representació del poble 
català, i amb tot el respecte, demanen: 
 

− Una actitud contundent contra aquells discursos o 
propostes que promulguin la desigualtat, la discriminació o 
la criminalització de qualsevol membre o grup de la 
societat catalana per motius d’ètnia, nacionalitat, color de 
pell, cultura o religió, independentment del grup polític o 
parlamentari, o del líder polític que els promogui. 



 
− L’ús decidit, si calgués, dels instruments legals existents, 

recollits al Codi Penal (article 510 i 607.2), per condemnar 
la incitació a l’odi racial entre col·lectius. 

 
 
Aquestes demandes s’haurien de concretar en un compromís 
públic, per part de la Institució, de vetllar per l a convivència i 
la cohesió social del poble de Catalunya i, partint  de la lluita 
contra el racisme, per la construcció d’una societa t més justa 
i inclusiva, amb igualtat de drets i d’oportunitats .  
 
 
Tenim present que vetllar per la convivència i la cohesió social és 
precisament una de les comeses del Parlament de Catalunya, 
però considerem que en el context actual és  necessari  
reafirmar-la. 
 

9 de novembre de 2010 
 
 
Entitats sotasignades 
SOS Racisme-Catalunya 
Òmnium Cultural  
Confederació Associacions Veïnals Catalunya  
Consell Nacional Joventut  
Federació Associació Gitanes Catalunya  
Amical de Mathausen  
Federació Associació Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya  
Federació ONGs Drets Humans  
Federació Entitats Llatinoamericanes Catalunya  
Associació Sociocultural IBN BATUTA (ASCIB) 
CCOO de Catalunya 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
 
 

Moviment Laic i Progressista  
Fundació SER.GI 
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) 
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 
Fundació Tot Raval 
Consell de Joventut de Barcelona 
Associació Espíritu de Santa Cruz de la Sierra de Bolívia. 
Associació Catalunya-Líban  
Associació de suport a Organitzacions Populars de Xile (ASOPXI) 
Associació de Treballadors Marroquins de Catalunya (ATIMCA). 
CODENAF CATALUNYA  
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
Joves d'Esquerra Verda 
Acció Jove-Joves de CCOO 



Forn de teatre Pa'tothom 
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) 
Gabinet d'Estudis Socials (GES) 
Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la 
Interculturalitat (ACISI) 
Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC 
Observatori Sistema Penal i dels Drets Humans 
Centre Filipí de Barcelona 
Associació de Refugiats i Assiliats de Catalunya (ARAC) 
Associació Catalana de Residents Senegalesos (ACRS 
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat 
Associació Ateos y Republicanos 
Rubí Solidari 
JUNTS, Associació Catalana de Jueus i Palestins 
Associació GRAMC – Grups de Recerca i Actuació amb Minories 
Culturals i Treballadors Estrangers 
Surt. Fundació de Dones 
Col·lectiu DRARI d'Iap pels Drets de l'Infant 
Associació Catalunya Plural   
Associació AltraItalia 
Grup de Recerca EMIGRA-UAB 
BOCA Ràdio, Associació Juvenil Amics Ràdio Horta-Guinardó 
Plataforma contra la Impunitat 
Centre Social de Sants 
Associació Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic (EICA) 
Associació Atzavara-arrels de Tortosa  
Associació Ajut Sense Fronteres 
Col·lectiu al Hanan. Accions contra l’exclusió 
Partit Obrer Revolucionari (POR) 
Llum del Nord. Per La Ciutadania I la Cooperació entre pobles. 
Comitè Óscar Romero de Barcelona 
AMPA de l'IES La Llauna de Badalona 
Unión Romaní 
Xarxa d'Intercanvi de Sants (XIS) 
Universitat Lliure de Sants. 
Associació Cultural dels Drets del Poble Amazigh a Catalunya  
Associació KUSI WARMA 
Associació de Dones La Frontissa de Vilanova i la Geltrú 
Associació veïnal de Can Ricart 
Unitat contra el feixisme i el racisme 
Candidatures d’Unitat Popular (CUP) 
Associació SDRCA (Societat per a la Difusió de les Realitats 
Culturals Africanes 
Departament de Migració de Càritas Diocesana de Tarragona 
Associació Tapís de Vic 
APROPEM-NOS,  xarxa d’entitats i serveis del Poblenou 
Dit i Fet 


