
Informe Anual 
 de l’Observatori 

de la Islamofòbia a 
Catalunya

Fent visible allò invisible

2020



2

Recerca: Aina Cotto

Redacció: Martin Lundsteen i Alberto López Bargados

Barcelona 2021

Per denunciar qualsevol  
agressió, atac o insult islamòfobs  

contacta amb l’ODIC:

+34 623107594

projectessafi@gmail.com

http://www.odic.cat/denuncia/ 

    Twitter: @SAFI_Stop 

       Facebook: https://www.facebook.com/SAFI-Stop-als-Fen%C3%B2mens-Islam%-

C3%B2fobs-a-Catalunya-286484064855510

Implica’t en la lluita  
contra la islamofòbia via 

www.safi.cat



3

Índex

1  Introducció 5

2  Consideracions metodològiques i epistemològiques 9

3  Anàlisi de les dades 13

  3.1 La islamofòbia és sempre, d’una forma o altra, institucional 16

  3.2 La dimensió de gènere és un vector explicatiu clau 19

  3.3 Els centres de culte 22

  3.4 L’escola, i en particular els menús halal 24

4  Reflexions finals 26

5  Recomanacions 29

6  Referències bibliogràfiques 31

Annexos 33

  Annex 1 Taula amb la categorització dels casos 34

  Annex 2 Resum dels casos 35



4



5

 L
’Observatori de la Islamofòbia 
a Catalunya (d’ara endavant 
ODIC), és una eina creada per 
l’associació Stop Als Fenòmens 

Islamòfobs (d’ara endavant SAFI). Ha 
rebut l’inestimable suport i ajuda vital 
de les següents entitats amb qui a més 
s’ha signat un conveni de col·labora-
ció: Unitat contra el Feixisme i el Ra-
cisme (UCFR), la Asociación Musul-
mana por los Derechos Humanos, la 
Comunitat Joves Musulmans Terres 
de Lleida Chabab al Amal, la Asocia-
ción Marroquí para la Integración de 
los Inmigrantes, l’Espai Antiracista 
Girona-Salt, Minhaj-ul-Quran, Forn 
de teatre Pa’tothom, Abrazo Cultu-
ral, Centre Cultural Islàmic Català, 
UCIDCAT i l’Associació intercultural 
diàlegs de dona. A més, ha gaudit del 
finançament de la Diputació de Bar-
celona, de l’Ajuntament de Barcelona 
i de la Direcció General d’Afers Religi-
osos (DGAR), així com del suport ex-
plícit d’organismes com ara la Oficina 
d’Afers Religiosos (OAR) i la Oficina 

per la No Discriminació (OND) de 
l’Ajuntament de Barcelona, la Secreta-
ria d’Igualtats, Migracions i Ciutada-
nia (SIMC) de la Generalitat de Cata-
lunya.

L’objectiu principal de l’ODIC és 
monitoritzar i centralitzar totes les 
denúncies d’islamofòbia que esdevin-
guin al territori català, és a dir, tot acte 
de discriminació, actitud hostil o per-
judici imposat sobre una persona o bé 
pel fet de ser musulmà/na o ser perce-
but/da com a tal. També, tot discurs 
que fomenta i/o normalitza aquestes 
pràctiques. Així mateix, l’ODIC pro-
mou la denúncia d’aquestes pràcti-
ques tan social com judicialment. Un 
projecte que a hores d’ara ens sembla 
crucial per dues raons: en primer lloc, 
per tal que les persones que són ob-
jecte d’aquestes discriminacions pu-
guin trobar justícia, i, en segon lloc, 
perquè la visibilització d’un fenomen 
que creix de manera alarmant enmig 
d’una certa indiferència és la primera 
condició per tal de lluitar contra ell.

1 Introducció
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El desplegament del projecte de 
l’ODIC s’ha fet principalment al llarg 
de 2020, sobretot a partir del segon 
trimestre i mitjançant diverses estra-
tègies: 

1) La posada en marxa de la pàgina 
web que presenta l’ODIC i els seus 
objectius, facilitant de forma ben 
visible i central un formulari per 
presentar qualsevol tipus de de-
núncia i consulta;

2)  S’ha llançat una campanya de pre-
sentació, que consta de set vídeos 
a través dels quals persones pro-
vinents del món associatiu musul-
mà presentaven l’ODIC de forma 
breu i concisa i en diversos idio-
mes (castellà, català, àrab estàn-
dard, urdú, wòlof, amazic, anglès, 
francès, i dàrija). A més, en els ví-
deos s’explicaven els objectius de 
l’ODIC, i es demanava la col·labo-
ració ciutadana i associativa per a 

la divulgació de la seva existència i 
de les vies de denúncia que ofereix; 

3)  L’ODIC s’ha publicitat a través del 
díptic i els cartells que s’han im-
près i repartit en els centres de cul-
tes i entitats religioses rellevants. 
El cartell també s’ha digitalitzat i 
compartit a través de les xarxes so-
cials;

4)  S’ha dut a terme la tasca de fer xar-
xes i buscar suports, contactant de 
forma personal, telefònica i per via 
internet amb una gran quantitat 
d’entitats del territori català, inclo-
ent-hi entitats islàmiques (majori-
tàriament mesquites), entitats de 
defensa dels drets humans i civils 
i de lluita contra la discriminació i 
racisme i, finalment, amb les admi-
nistracions públiques rellevants, a 
més d’algunes entitats d’altres ter-
ritoris de l’estat espanyol; 

5)  S’han signat convenis de col·labo-
ració amb aquelles entitats relle-
vants que han mostrat interès, per 
tal que puguin servir de vies de 
contacte amb l’ODIC, recol·lectant 
i facilitant possibles casos d’isla-
mofòbia i oferint informació signi-
ficativa tant per l’ODIC com per a 
les persones que estiguin interessa-
des en els serveis que ofereix, una 
voluntat de fer xarxa que també 
ha ajudat a obrir nous horitzons i 
crear sinergies amb les entitats de 
cara a futures ocasions;

6)  Un cop arribaven els casos mitjan-
çant les vies establertes (entitats 
col·laboradores, la pàgina web, cor-
reu electrònic i, fins i tot en alguns 
casos, a través dels mitjans de co-
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municació), l’equip de l’ODIC s’ha 
posat en contacte amb les víctimes 
i en alguns casos amb testimonis 
o altres parts implicades, per tal 
de recollir tota la informació amb 
l’objectiu d’aplegar totes les dades 
necessàries per tal de facilitar una 
anàlisi profunda i detallada, tasca 
que sovint ha implicat insistir amb 
trucades telefòniques, entrevistes 
presencials i acompanyament; 

7)  A partir d’aquest moment, s’ha 
fet el seguiment dels casos amb el 
propòsit de donar suport i esbrinar 
quin tipus de serveis podia oferir 
l’ODIC, ja sigui el contacte amb un 
advocat, amb l’Oficina de la No Dis-
criminació, l’ajuda en la redacció de 
documents de greuges, la demanda 
o, si s’esqueia, la denúncia;

8)  Un recull de lleis que emparen els 
drets civils de les persones de con-
fessió musulmana; 

9)  Consolidar la presència de forma 
més constant i seriosa a la xarxa 
antirumors i a la taula d’entitats 
coordinada per l’OND, el que tam-
bé ha permès presentar l’ODIC i 
parlar de tots els aspectes relacio-
nats amb la islamofòbia. 
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S
ense fer soroll ni produir grans 
escarafalls, la islamofòbia va 
ocupant un lloc emergent en 
el camp dels problemes soci-

als del nostre temps. Els seus efectes 
guanyen visibilitat en els mitjans de 
comunicació, les accions de sensibi-
lització i lluita contra la islamofòbia 
comencen a estar presents en els pro-
grames socials de les administracions 
i fins i tot –amb lentitud, però– en 
els ordenaments jurídics, i creix la 
consciència crítica envers el conjunt 
de discriminacions que pateixen els 
membres de les comunitats musulma-
nes, aquí i arreu. Evidentment, aquest 
reconeixement cau pel seu propi pes, i 
és en bona mesura producte de l’aug-
ment de les agressions de tota mena 
dirigides contra persones musulma-
nes o percebudes com a tals. Però 
també es tracta d’un canvi en la sen-
sibilitat col·lectiva, en allò que Michel 
Foucault hagués anomenat el règim de 
veritat: allà on abans detectàvem –en 
el millor del casos– altres formes de 

discriminació, ara percebem, i de ma-
nera creixent, com la identificació re-
ligiosa o confessional de les persones 
és un tret determinant de l’estigmatit-
zació i posterior rebuig que pateixen. 

Ara bé, tot aquest procés de visibi-
lització ve acompanyat de les mateixes 
incerteses i confusions pròpies de la 
categoria, i que són paleses des que la 
islamofòbia va adquirir carta de reco-
neixement el 1997, arran la publicació 
de l’informe de la Runnymede Trust 
(Runnymede Trust, 1997). En essència, 
i més enllà de consideracions nomina-
listes –és discutible haver de patologit-
zar els fenòmens en qüestió mitjançant 
l’ús del sufix fòbia (vegeu Allen, 2010)–
, es tracta d’un problema de definició. 
Resulta complicat delimitar clarament 
els contorns o fronteres que separen 
els fenòmens islamòfobs d’altres amb 
els que guarden afinitats diverses, com 
ara el racisme o la discriminació per 
gènere o classe i, en conseqüència, es 
fa gairebé impossible l’elaboració d’una 
casuística raonada i sistemàtica que 

2 Consideracions metodològiques  
i epistemològiques
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pugui actuar com un catàleg d’iden-
tificació de la islamofòbia pura i sim-
ple. Per tant, i com ja ve sent costum 
en l’anàlisi d’altres formes de racisme 
i discriminació contemporània, d’aquí 
endavant aquestes interseccions seran 
cabdals en la nostra anàlisi.

De totes les interseccions possibles 
que pot experimentar el concepte d’is-
lamofòbia, diversos autors (Halliday 
1999; Hajjat & Mohammed, 2013: 20) 
han assenyalat que el principal risc de 
col·lisió es manifesta amb el racisme. 
No creiem que aquest sigui el lloc per 
participar en un debat ple de matisos, 
però si més no el que ens veiem en la 
necessitat de constatar és que aquesta 
confusió te probablement el seu ori-
gen en la pròpia complexitat del camp 
semàntic cobert pel racisme, així com 
en el fet que d’un temps ençà, les mi-
nories musulmanes a Europa i en ge-
neral a Occident semblen experimen-
tar un procés de racialització (vegeu 
Barod & Bird, 2001). En efecte, i so-
bretot a partir del 11 de setembre de 
2001, el que en principi era una ads-
cripció confessional –la pertinença a 
alguna de les comunitats musulma-
nes– va esdevenir, primer, una vari-
able decisiva en el procés d’identifi-
cació comunitària (Brubaker, 2013) i, 
tot seguit, una categoria investida dels 
atributs essencials i permanents que 
anteriorment s’atribuïen al concep-
te biològic de raça, convertint-la així 
en un recurs possible per dur a terme 
processos d’estigmatització (Vakil & 
Sayyid, 2010; Garner & Selod, 2015). 

Es tracta, com diem, de debats aca-
dèmics vigents, i tot i que no podem 

endinsar-nos en ells en el marc d’un 
informe anual que pretén oferir eines 
per tal d’establir un estat de la situa-
ció de la discriminació que al llarg de 
2020 han patit les persones i comuni-
tats musulmanes –o percebudes com 
a tals– a casa nostra i que han arribat 
a l’ODIC, sí considerem imprescindi-
ble ajustar les expectatives d’aquest 
informe amb la voluntat d’evitar sim-
plificacions i fer, en la mesura del pos-
sible, honor a la complexitat del feno-
men que ens ocupa.

És per això que els autors que hem 
redactat aquest informe de l’Obser-
vatori de la Islamofòbia a Catalunya 
(ODIC), i que aglutina la gran tas-
ca duta a terme durant el 2020 per 
l’equip de SAFI en nom de l’ODIC, 
creiem necessari assenyalar, abans 
que res, la naturalesa inequívoca-
ment política que avui dia suposa el 
«problema musulmà» a Europa. Un 
problema, en primer lloc, que rau en 
l’estructura adoptada pel camp polí-
tic i religiós europeu, i no en les co-
munitats musulmanes per si matei-
xes. Dir, en efecte, que el «problema 
musulmà» és en darrera instància de 
naturalesa política significa afirmar 
que les formes d’accés i participació 
a l’espai públic europeu estan gover-
nades per un biaix que no és de cap 
manera una emanació espontània 
i natural de la realitat ni tampoc un 
universal immutable, sinó més aviat 
un biaix que ara per ara imposa res-
triccions a l’emergència d’un subjecte 
polític musulmà (Sayyid, 2014). Signi-
fica reconèixer tanmateix que, arran 
l’esclat de la «guerra contra el terror» 
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i les seves necessitats de propaganda, 
s’ha acabat per imposar a Europa –a 
Occident, en realitat– una «cultura 
política anti-musulmana» (Kundna-
ni, 2007: 29) que promou, naturalitza 
i legitima diverses formes de racisme 
institucional dirigit contra poblacions 
musulmanes, tant dintre com fora de 
les fronteres d’Europa.

Dit això, estem convençuts de la 
necessitat d’enfortir els mecanismes 
de denúncia i de lluita contra la dis-
criminació que avui dia pateixen les 
persones i comunitats musulmanes 
–o percebudes com a tals–, i alhora 
de la utilitat que presenta el concepte 
d’islamofòbia com a categoria analíti-
ca i instrument per a la configuració 
d’una nova sensibilitat envers aquestes 
discriminacions. Una utilitat, però, 
que no està exempta de problemes, 
d’inconsistències metodològiques i 
fins i tot de carrerons sense sortida. A 
les pròpies insuficiències del concepte 
s’han afegit, però, les que se’n deriven 
de la pròpia dinàmica de la recerca, i 
que a continuació passem a enumerar:

1.  En primer lloc, la situació d’excep-
ció provocada per la pandèmia que 
a Catalunya ens afecta des de la pri-
mera declaració d’estat d’alarma, el 
març de 2020, i que ha limitat de 
manera determinant la mobilitat 
dels investigadores per tal de reco-
llir in situ dades dels casos reperto-
riats en col·laboració amb altres per-
sones i/o entitats amb qui SAFI té 
contacte i una comunicació fluïda, 
i en alguns casos conveni de col·la-
boració. Com la resta de ciutadania, 

les persones encarregades de reco-
pilar el gruix de les dades (membres 
tots ells de l’equip de Stop Als Fenò-
mens Islamòfobs, SAFI) s’han hagut 
d’adaptar a la situació i substituir les 
interaccions directes amb les perso-
nes implicades per formats telefò-
nics o online, el que ha dificultat la 
recollida i triangulació de les dades.

2.  La subjectivitat dels principals infor-
mants, que molts cops eren alhora 
les pròpies víctimes de les agressions 
repertoriades. Aquesta subjectivitat, 
inevitable, venia mediada, a més, 
pels diversos formats escollits per 
establir la comunicació, en la ma-
joria dels casos dues vies com a mí-
nim, ja fos el formulari de denúncia 
inclòs a la pàgina web de l’Observa-
tori de la Islamofòbia a Catalunya,1 
una comunicació a través de xarxes 
socials, una trucada telefònica o be, 
en pocs casos, la denúncia directa i 
presencial davant d’algun dels mem-
bres de l’equip d’investigadors. El fet 
d’haver d’ajustar-se a les categories 
descriptives incloses al formulari, a 
les limitacions d’espai de tal o qual 
xarxa social, o circumstàncies com 
ara la manca de competència lin-
güística de testimonis o investiga-
dors en alguna de les llengües em-
prades en la recerca han condicionat 
òbviament la recollida d’informació. 
Les investigadores han fet un segui-
ment de tots aquells casos que ens 
han semblat mereixedors d’interès, 
però, per les raons ja exposades, 
aquest ha estat telefònic, de manera 

1 http://www.odic.cat/denuncia/

«Estem 
convençuts de 
la necessitat 
d’enfortir  
els mecanismes 
de denúncia i de 
lluita contra la 
discriminació  
que avui dia 
pateixen les 
persones i 
comunitats 
musulmanes,  
o percebudes 
com a tals.»
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que en alguns casos no s’han pogut 
superar les barreres comunicatives 
derivades de la llengua, els propis 
recels de testimonis i/o víctimes, o 
fins tot la impossibilitat de contac-
tar novament amb elles i ells. Per 
exposar-ho de manera clara i sense 
embuts, establir en aquest context 
el necessari clima de confiança per 
tal que els testimonis parlin amb 
franquesa de situacions moltes ve-
gades colpidores és extremadament 
difícil. Només podem desitjar que 
la situació de pandèmia ens ofereixi 
una treva al llarg de 2021 per tal de 
poder assumir les tasques de recer-
ca en millors condicions en el futur 
immediat.

3.  Les tasques de triangulació de les 
informacions s’han vist, com ja 
hem esmentat, complicades per la 
situació de pandèmia. Ara bé, una 
dificultat pròpia d’aquelles situaci-
ons susceptibles de ser llegides en 
clau islamòfoba que no depèn de la 
conjuntura actual es refereix, pre-
cisament, a les restriccions que les 
investigadores tenen per accedir al 
punt de vista dels/les agressors/es. 
Ja sigui perquè l’acció comesa pot 
ser punible, perquè l’agressor/a no 
se sent interpel·lat pels arguments 
de les investigadores o, per qualse-
vol altre motiu –vergonya, cansa-
ment, oblit, etc.–, el punt de vista 
dels/les agressors/es és a la pràcti-
ca, i la major part de vegades, inac-
cessible, el que limita el contrast 
de dades. És evident que el fet de 
no poder personar-nos a l’empla-
çament i moment exacte on tingué 

lloc l’acció denunciada redueix a 
la mínima expressió el nombre de 
testimonis indirectes disponibles, 
de terceres persones que presenci-
aren l’acte, però la perspectiva de 
les persones responsables de l’acció 
denunciada és moltes vegades un 
forat negre de la recerca en el camp 
de les discriminacions. En alguns 
casos ambigus o dubtosos, seria 
fins i tot un punt de vista d’utilitat 
per identificar la presència o no de 
la variable islamòfoba. Ara per ara 
es tracta en bona mesura d’una in-
formació inaccessible.

4.  El seguiment dels casos repertori-
ats també presenta dificultats es-
pecífiques, que no depenen estric-
tament de la situació de pandèmia. 
La incomoditat de les víctimes da-
vant la rememoració d’un episodi 
que ha pogut arribar a ser traumà-
tic, les pors a assolir una visibilitat 
sobrevinguda a causa de l’even-
tual publicitació d’una denúncia, 
un canvi de parer sobre l’agressió 
rebuda o simplement l’oblit, mo-
difiquen l’actitud de la víctima en-
vers l’interès dels investigadors per 
conèixer detalls de l’acció o per sol-
licitar noves dades. És, un cop més, 
el problema de fer recaure el pes de 
la descripció dels casos sobre les 
espatlles d’un únic testimoni que 
és, alhora, part implicada: la recer-
ca queda exposada a les peripècies 
que travessen la vida del testimoni, 
i que afecten de manera central la 
riquesa de les descripcions i la de-
terminació dels casos que semblen 
ajustar-se al repertori. 
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T
ant l’equip que va participar en 
la recollida de les dades com 
els autors que signen aquest 
informe hem estat conscients 

d’aquestes limitacions al llarg de la re-
cerca, i hem volgut respondre a elles, 
malgrat la situació actual, de la mi-
llor manera possible. En aquest sentit, 
hem procedit a destriar aquells ca-
sos on la variable islamòfoba resulta-
va clara d’aquells altres que, després 
d’efectuar un seguiment, semblaven 
dubtosos o ambigus. El seguiment ha 
estat, en tot aquest període, extrema-
dament dificultós, i volem subratllar 
l’esforç que els investigadors de camp 
han hagut de fer per tal de recollir i 
contrastar dades. 

La decisió de segregar un reperto-
ri fiable a efectes d’anàlisi s’explica si 
atenem a la dimensió fonamentalment 
qualitativa d’aquesta recerca, a la vo-
luntat d’establir camps d’afinitat entre 
els casos i aprofundir en les situacions 
descrites que no a la de senyalar per-
centatges i tendències matemàtiques 

que, d’altra banda, oferirien una fia-
bilitat dubtosa. A tall d’exemple, som 
conscients que exclamar un «mora, 
ves-te’n a casa teva» quan un individu 
ensopega amb una dona amb hijab al 
creuar un carrer és una declaració que 
pot incorporar elements de discrimi-
nació referits a l’adscripció confessio-
nal de la dona en qüestió, però com ens 
resulta impossible inferir la presència/
absència d’aquesta variable a partir de 
l’al·locució esmentada, hem optat per 
centrar-nos únicament en aquells on 
les al·lusions a la religió musulmana o 
a la confessió de les víctimes són prou 
explícites. És a dir, n’estem conven-
çuts que ens trobem davant de casos 
d’islamòfobia, però per tal de mante-
nir una certa exigència metodològica i 
alhora diferenciar-nos de les discrimi-
nacions recollides per SOS Racisme i 
entitats anàlogues, hem preferit esta-
blir una distinció purament heurística 
per tal de distingir i tractar aquells ca-
sos que sovint no queden consignats 
en altres instàncies. Aquesta decisió, 

3 Anàlisi de les dades
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al marge de reduir considerablement 
el rang de casos analitzats –un 46% 
del total de casos recollits–, ha impo-
sat un biaix sobre el repertori. Con-
següentment, entre els 34 casos que 
havia rebut l’Observatori durant l’any 
2020, hem classificat 19 com a casos 
on detectem la islamofòbia de manera 
manifesta. La llista de casos dubtosos 
que hem eliminat del repertori que és 
objecte d’anàlisi, així doncs, es remet 
bàsicament a les vexacions personals, 
que paradoxalment constitueixen la 
casuística més nombrosa si ens fixem 
en altres informes recents produïts 

en altres estats europeus (vegeu, per 
exemple, Hopkins, Clayton & Tell 
Mama, 2020: 7). Volem posar de re-
lleu que aquesta decisió no suposa de 
cap manera que els casos descartats 
no incorporin formes de discrimina-
ció per motius religiosos; si han estat 
exclosos de l’univers analitzat, és en 
essència perquè no disposem de prou 
informació per afirmar amb garanties 
que es tracta de casos on intervenen 
arguments i/o actes islamòfobs.

Per raons d’identificació, les agres-
sions a equipaments religiosos (centres 
de culte en particular) o les vexacions 
vesades online, a través de xarxes so-

cials, assumeixen al repertori defini-
tiu un pes percentual superior al que 
mereixerien, a causa de la complexitat 
associada a la identificació de les agres-
sions ad personam. En el primer cas, 
l’acció compromet explícitament un 
espai de culte, o be queda constància 
escrita d’una declaració vexatòria en-
vers els/les musulmans/es en raó de la 
seva adscripció religiosa, mentre que 
en el segon cas la determinació de la 
variable islamòfoba resulta molts cops 
problemàtica, fonamentada en una de-
claració ambigua que, a més, que no pot 
ser objecte de contrast. Hem vist ne-
cessari fer aquesta distinció per poder 
parlar amb claredat i seguint uns crite-
ris científics rigorosos sobre la islamo-
fòbia, justament perquè sovint adopta 
una aparença polifacètica i polisèmica, 
fins el punt que quan es parla d’aquesta 
amalgama d’interseccions que s’hi ar-
ticulen la part clarament islamòfoba es 
queda desdibuixada i opaca. 

Tot plegat senyala tant la situació 
d’excepció que estem travessant in-
ternacionalment, i de la qual aquest 
informe no pot defugir, com les vies 
obertes per a futurs informes, on 
haurem de reprendre mètodes de re-
collida de dades diferents i comple-
mentaris (les enquestes directes, en 
particular, a partir d’universos que 
ofereixin interpretacions quantitati-
ves mínimament significatives) per 
tal de copsar la quotidianitat d’una 
islamofòbia probablement més estesa 
del que ens permeten constatar les 
dades recollides en el present infor-
me. Tot així, n’estem convençuts que 
les conclusions derivades dels casos 
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repertoriats són significatives, i que 
ens permeten enquadrar el camp ge-
neral de possibilitats sobre el que es 
declina la islamofòbia a Catalunya 
avui dia. 

Així mateix, el següent pas ha estat 
classificar els casos segons categories 
inductives-deductives. Es tracta de ca-
tegories preexistents (no emanen di-
rectament de les dades) que, malgrat 
això, serveixen per establir afinitats 
entre els casos de manera general. Són 
categories que han sortit d’una prime-
ra anàlisi del contingut de forma col-
laborativa entre els autors i els inves-
tigadors de camp de SAFI encarregats 
de recollir les dades. Constituint-se 
com una mena d’anàlisi del contingut, 
hem establert tres categories, tres ni-
vells o escales diferents en que té lloc 
l’acció que mereix una interpretació 
en termes islamòfobs: personal, insti-
tucional i simbòlic.

És evident que alguns casos no per-
meten una classificació clara, i que les 
categories poden encavalcar-se. Una 
vexació es pot produir, per exemple, en 
el marc d’una oposició veïnal a l’ober-
tura d’un centre de culte, o la pintada 
que insulta la comunitat musulmana a 
la porta d’una mesquita és alhora una 
agressió institucional i simbòlica. De 
fet, es podria argumentar que qualse-
vol cas d’islamofòbia sempre presen-
ta una dimensió simbòlica, atès que 
d’alguna forma no es dirigeix només 
a la persona o objecte de l’agressió, 
sinó també, i per extensió, al conjunt 
de persones musulmanes i a la religió 
en abstracte. Més endavant tornarem 
a incidir en aquesta paradoxa. 

Dit això, a aquesta primera cate-
gorització podem destriar tres temà-
tiques pròpies de la islamofòbia, i que 
ja havíem detectades en un informe 
anterior (vegeu López Bargados et al., 
2016): el gènere de la islamofòbia, els 
centres de culte i el menú halal, i que 
es distribueixen com es pot veure al 
gràfic de la pàgina següent.

Fet aquest primer tractament de 
categorització i de quantificació de les 
dades, a continuació plantejarem al-
guns dels aspectes més rellevants que 
se’n deriven de l’anàlisi més qualitatiu 
i profunditzat de les mateixes. 
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3.1 La islamofòbia és sempre, 
d’una forma o altra, 
institucional

Creiem necessari començar aquest 
anàlisi subratllant una idea que potser 
no ha rebut fins el moment prou aten-
ció en el marc de les pròpies polítiques 
anti-discriminatòries: la islamofòbia 
és sempre, d’una forma o altra, un 
fenomen institucional. Dit d’una al-
tra manera, la islamofòbia es declina, 
com qualsevol altra manifestació de 
racisme, simultàniament en un nivell 
interpersonal, institucional i sistèmic. 
En la mesura que la seva expressió 
comporta l’existència d’una relació 
asimètrica entre el subjecte agressor/a 
i l’objecte agredit/da, és la voluntat 
d’agredir i restar impune la que mo-
bilitza la major part d’accions suscep-
tibles de ser percebudes com islamò-
fobes. Així, l’individu que naturalitza 
el seu rebuig a la religió musulmana i a 
qui identifica com els seus practicants 
i el canalitza com una resposta normal 
envers les persones físiques o els bens 
materials, o aquell que, sent conscient 

de la sanció moral o legal que recau 
sobre el seu acte, confia no obstant 
en la inacció de les administracions, 
tots exerceixen un poder que tot un 
sistema de representacions naturalit-
za i legitima, reforçat per la desaten-
ció, indiferència o aprovació tàcita de 
l’aparell policial i judicial, i en general 
per les administracions públiques in-
terpel·lades a respondre davant l’acció 
en qüestió. És aquesta impunitat, real 
o esperada, la que converteix, al cap i 
a la fi, qualsevol acció islamòfoba en 
sistèmica i institucional.

En el cas que ens ocupa, la islamo-
fòbia institucional s’expressa sobretot 
a través de la manca de voluntat o de 
fermesa, exhibida moltes vegades per 
les diverses administracions públi-
ques (locals, autonòmiques, estatals, 
europees) en garantir el lliure exercici 
de drets fonamentals recollits a l’or-
denament constitucional, com ara la 
llibertat de culte i consciència.

Així, per exemple, com han denun-
ciat repetidament, i des de fa anys, 
diverses persones i col·lectius mu-
sulmans del nostre país (vegeu per 
exemple Lundsteen, 2017), les admi-
nistracions no garanteixen amb prou 
contundència el dret que tenen les per-
sones musulmanes a que els seus fills 
puguin tenir accés a un menú halal al 
menjador escolar. Malgrat iniciatives 
com ara la instrucció sobre la diver-
sitat alimentària promoguda pel Con-
sorci d’Educació de Barcelona el 2016,2 
la necessitat expressada per algunes 

2 https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_
transparencia/Govern_i_organitzacio/acords_
CD_2016_06_27/7_instruccio_menjador-defi.pdf
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famílies encara és, sovint, menystin-
guda o ignorada com veiem en el cas 
20; fet que denota una negligència de 
la part d’alguns equips directius de 
centres escolars que és, d’una forma o 
altra, tolerada o fins i tot encoratjada.

Quelcom semblant veiem quan es 
tracta d’obrir nous centres culturals 
o de culte a la geografia catalana. Les 
administracions no s’ho posen fàcil, 
responent moltes vegades amb indi-
ferència a les demandes de suport de 
la part de les comunitats musulma-
nes, ja sigui per ignorància o mala fe. 
Aquesta indefensió, en bona mesura 
producte de l’arbitrarietat que presi-
deix la resposta institucional, es re-
munta com a mínim als inicis de la 
dècada de 1990, quan van començar a 
esclatar polèmiques veïnals davant la 
voluntat d’obrir oratoris musulmans 
de proximitat a diversos municipis ca-
talans, i la podem copsar, per exemple, 
en els casos 12 i 29 d’aquest informe. 

En el pitjor dels casos, tot i que avui 
dia sol ser sortosament més l’excep-
ció que no pas la norma, es produeix 
una flagrant negligència davant de la 
vulnerabilitat que poden experimen-
tar els membres de les comunitats 
musulmanes. El cas número 7 és, en 
aquest sentit, paradigmàtic. Tot i que 
es tracta d’un cas d’allò que aquí hem 
anomenat islamofòbia institucional, és 
a dir, una agressió dirigida contra un 
centre de culte, en el cas de l’incendi 
provocat sobre l’oratori de Montcada 
i Reixac, sembla evident que la policia 
no actua amb la diligència necessària. 
Davant una denúncia i la preocupació 
d’algunes persones vinculades a l’ora-

tori, la policia no fa gaire cas, no es 
presenta al lloc dels fets i posposa una 
investigació, amb el greuge que l’agres-
sor hi torna per atacar un dia més tard. 
Afortunadament, només amb conse-
qüències materials mínimes.

Quelcom semblant veiem en el cas 
número 26, on, malgrat les continues 
demandes de les persones de l’oratori 
comminant a intervenir, ni la policia 
ni tampoc la resta de serveis de l’Ajun-
tament semblen actuar, amb la conse-
qüència que una veïna els hi pot com-
plicar la vida. Sens dubte, és veritat que 
la conflictivitat forma part de la realitat 
social del món social, però el més adi-
ent és que n’hi hagi institucions i me-
canismes per tal de conduir les seves 
expressions cap a solucions socialment 
favorables o bé adreçar-les cap a vies 
inofensives. 
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En aquest sentit, cal recordar que 
el que atorga versemblança i legiti-
mitat a la islamofòbia és la conjunció 
d’una perspectiva discriminatòria i 
jeràrquica, una perspectiva que d’una 
forma o altra és mediada per l’exercici 
d’un poder, ja sigui a través del suport 
–tàcit o explícit– de certes institu-
cions o per la via de la seva inacció. 
Sense la capacitat de vulnerar un dret 
amb impunitat, d’imposar un criteri 
vexatori o de prendre de manera deli-
berada una decisió contrària a la mo-
ral islàmica, resulta poc menys que 
impossible reconèixer la islamofòbia. 
Això significa, tal com hem assenya-
lat, que tota islamofòbia és, d’una ma-
nera o altra, institucional. 

Si una cosa queda clara és que, trac-
tant-se d’un fenomen que presenta 
en darrera instància una legitimació 
institucional, l’exercici de l’autoritat, 

la presa de decisions des de posici-
ons socials més afavorides, vehicula 
fàcilment representacions estigma-
titzadores sobre aquelles persones o 
col·lectius que, per les seves condi-
cions, presenten de manera general 
una vulnerabilitat més accentuada. 
Una de les estratègies d’estigmatitza-
ció consisteix, justament, dins d’una 
societat presidida pel prestigi assolit 
pels principis seculars, en destacar el 
caràcter «religiós» de tal o qual de-
manda, com una via per justificar el 
seu descrèdit i, així, la seva prohibició. 
Així, per exemple, ningú no es qües-
tiona les festivitats catòliques perquè 
són considerades «naturals», perquè 
perden fins i tot connotacions religi-
oses per tal d’adquirir la condició de 
festes «tradicionals» però, en canvi, 
quan algú, en representació d’un col-
lectiu que és, tal com deia Goffman 
(1998) potencialment «desacredita-
ble» demana poder celebrar una festa 
religiosa al caliu de la seva família, el 
tractament que rep d’aquesta deman-
da és ben diferent. Així, veiem com en 
el cas número 32, la Direcció General 
de Protecció a la Infància i Adolescèn-
cia de la Generalitat de Catalunya, a 
través d’una instrucció, invoca crite-
ris epidemiològics durant l’any 2020 
per tal de prohibir la sortida dels joves 
musulmans dels centres de menors 
per tal de celebrar l’Id al-Adha, la 
Festa del Sacrifici, mentre la resta de 
joves continuen amb el seu programa 
de sortides amb aparent normalitat.

Creiem necessari subratllar que 
la islamofòbia constitueix també, en 
alguns casos, una forma de religio-
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fòbia. De fet, ens sembla important 
emmarcar les accions islamòfobes 
dins d’un context presidit pel triomf 
de la sensibilitat secular (Taylor, 2007; 
Mahmood, 2006, 2009; Göle, 2015) 
i el rebuig a la religió com a experi-
ència «real». En aquest sentit, són 
significatives varies declaracions re-
cents fetes per consellers i polítics en 
contra de l’ensenyament de la religió 
(islàmica) al sistema educatiu català, 
destacant en particular aquelles rea-
litzades el 2019 per part de l’aleshores 
Conseller d’Educació, Josep Bargalló, 
contraposant l’ensenyament de la re-
ligió islàmica a la identitat catalana.3 

3.2 La dimensió de gènere és 
un vector explicatiu clau

Com ja va quedar acreditat al di-
agnòstic que vam tenir l’ocasió d’ela-
borar el 2015 (vegeu López Bargados 
et al. 2016), la islamofòbia es declina 
fonamentalment sobre el cos de les 
dones i sobre els espais de culte, una 
mena de clau de gènere que estableix 
l’espai de culte com a espai masculí de 
preferència. La presència despropor-
cionada de casos que impliquen a do-
nes musulmanes –o percebudes com 
a tals– en aquest repertori, en parti-
cular quan aquestes es troben a l’es-
pai públic, indica de manera ben clara 
fins a quin punt la dona musulmana 
figura, a tots els nivells, en un lloc pre-
eminent com a objecte i/o justificació 

3 https://www.elperiodico.com/es/socie-
dad/20191126/denuncian-al-conseller-bar-
gallo-por-islamofobo-7751883

de la islamofòbia. A aquestes alçades, 
no pot restar cap dubte sobre això. 

De fet, la dona musulmana és la víc-
tima de la majoria dels casos d’agres-
sions racistes recollides, i que no han 
estat finalment incloses al repertori en 
no poder identificar amb claredat la 
variable islamòfoba. I també són clara-
ment majoria entre els casos analitzats 
i contemplats com a agressions perso-
nals (els casos 6, 11, 14, 19, 22 i 27). De 
fet, fins i tot figura en les agressions 
dirigides contra els espais de culte, on 
el cos de la dona –o més aviat, la seva 
suposada absència– és utilitzat com a 
pretext que justifica una mesura o pro-
posta d’acció islamòfoba. Els discursos 
islamòfobs s’apropien sistemàticament 
d’un feminisme vulgar en les seves 
crítiques als espais de culte, tornant a 
col·locar així el cos de la dona en l’eix 
del seu discurs, tal com es veu en el cas 
número 34, referit al Front Nacional 
de Catalunya a Ripoll.

En aquest mateix sentit, en el cas 
6 constatem l’existència de discursos 
aparentment feministes que, lluny 
de defensar els drets de les dones a 
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vestir-se com vulguin, mostren reti-
cències quan algunes d’elles es volen 
cobrir, de manera excessiva segons el 
seu parer. Així, es protegeixen darrera 
d’una retòrica emancipadora o higi-
enista amb l’objectiu de prohibir l’ús 
d’un banyador integral (també cone-
gut com a burquini) dins d’una pisci-
na comunitària.

Creiem important emfatitzar la di-
mensió de gènere com un vector ex-
plicatiu clau. Amb una primera ulla-
da, sembla clar que les agressions ad 
personam incloses aquí s’adrecen en 
la seva gran majoria contra dones. 
Vegem per exemple el cas número 
11, que tot i ser dubtós des del punt 
de vista de la inclusió de la variable 
religiosa en la discriminació, resulta 
paradigmàtic pel que fa al context en 
que té lloc l’agressió, l’espai públic. Tot 
i que es barreja dins d’una munió d’ar-
guments, la dona agressora focalitza 
en el hijab que duu la seva víctima. El 

problema, sembla, és la seva presència 
dins l’espai públic, però no tant per la 
seva condició de dona, sinó pel fet de 
ser, visiblement, una dona musulma-
na, o pitjor encara, una dona musul-
mana que reclama la seva adscripció a 
l’espai del barri i la nació. Un fet cabdal 
que, però, sovint passa desapercebut. 
De fet, sovint les denúncies en aquests 
casos se centren principalment o úni-
cament en l’agressió física, i només en 
alguns casos s’afegeix l’agreujant de 
racisme o islamofòbia.

Ara bé, la islamofòbia opera aquí, 
també, a un nivell simbòlic. Seguint 
les idees de l’antropòleg Ghassan Hage 
(2000), la dona agressora exerceix i 
posa en pràctica un poder i domini 
sobre l’espai mitjançant l’agressió i la 
persecució. És, així doncs, una agres-
sió que va més enllà del nivell estricta-
ment personal; de fet, no es coneixen, 
i l’agressora només identifica la vícti-
ma a partir de la condició que li supo-
sa, d’estrangera i musulmana (li diu 
«mora de merda» i estira del seu hijab) 
fins que, finalment, li diu textualment 
que se’n vagi del país. Aquí rau el quid 
de la qüestió: l’agressora qüestiona que 
la seva víctima pugui gaudir dels drets 
de ciutadania i/o tenir sentiment de 
pertinença (belonging) amb un espai 
on es percebuda com aliena i estranya.

Un altre exemple són els casos 19 i 
22, on detectem una discriminació is-
lamòfoba envers la dona que incideix 
al món laboral. La islamofòbia opera 
en aquests casos mitjançant els este-
reotips sobre la dona musulmana, re-
presentant-la com a retrograda i retar-
dada. No ho diuen, o com a mínim no 
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de forma directa, i només ens queda 
fiar-nos de les sensacions i experièn-
cies de la dona mateixa, algú que no 
guanya res de mentir, i que a més, des 
d’una postura ètica hem de creure, 
quan diu que li parlava d’una manera 
molt despectiva. Que la vacil·lava amb 
preguntes. L’home la rebatia constant-
ment, la mirava i s’adreçava a ella de 
manera poc respectuosa. Estem segurs 
que són moltes les dones que es reco-
neixen en un tractament semblant. La 
diferència és que en aquest cas el des-
encadenant de la discriminació de gè-
nere ha estat el fet que portava hijab.

Així mateix, el cas número 27, és 
també paradigmàtic del tipus de repre-
sentacions simbòliques que mobilitza 
la islamofòbia, així com de la natura-
lesa política i en bona mesura institu-
cional d’aquesta, que sempre sembla 
comportar l’exercici d’un poder. Re-
sulta sorprenent comprovar com, un 
cop rere l’altre, el hijab és un símbol 
que escalfa molt els ànims de deter-
minats sectors del feminisme laïcista, 
els quals, en nom de la llibertat de les 
dones, i d’una forma molt paradoxal, 
s’imposen a les dones que proposen 
debatre el paper del hijab i qüestionar 
el feminisme hegemònic, dones que en 
el fons es mostren actives i autònomes 
i que, a través d’aquestes accions, dis-
puten la imatge uniforme i homogènia 
que contínuament es projecta des d’un 
cantó o l’altre sobre elles.

En aquesta línia també veiem com, 
en el cas 14, aquesta representació 
islamòfoba de la dona i l’home mu-
sulmans, de les seves relacions i rols 
de gènere, present a les institucions a 

través de la visió i idees d’una treba-
lladora pública, pot acabar incidint 
de forma decisiva en les decisions que 
ella pren, amb greus conseqüències fa-
miliars i personals. Tot i que, com és 
habitual, resulta difícil demostrar que 
els estereotips juguessin cap mena de 
paper, és força versemblant que, en el 
moment de percebre els canvis en el 
si de la família i de redactar els infor-
mes corresponents el fet que la dona 
no satisfés les expectatives de la treba-
lladora social, segons les quals hauria 
d’haver abandonat al seu marit mal-
tractador, hagi tingut alguna influèn-
cia decisiva. Certament queda molta 
feina a fer per tal d’erradicar aquestes 
idees estereotipades, per tal d’evitar 
infligir conseqüències greus, inneces-
sàries i injustes, i tanmateix per esbri-
nar en quin moment és necessària una 
intervenció. 

A la premsa i al carrer, a les insti-
tucions i a la política, la dona musul-
mana que porta hijab és representada 
com a pobre, dèbil i submisa de mane-
ra constant, com una persona manca-
da de tota agència i incapaç de valdre’s 
per si mateixa. Si es resisteix a confir-
mar aquest estereotip, si no contribu-
eix a la seva confirmació, ja sigui per-
què no vol treure’s el hijab, o perquè 
torna amb el seu marit «maltracta-
dor», o fins i tot perquè reclama la seva 
pertinença a la nació de la qual és sim-
bòlicament expulsada per les lògiques 
islamòfobes, llavors rep un tracte desi-
gual o denigrant, considerant simple-
ment que no es «mereix» la simpatia i 
ajuda paternalista dels treballadors, en 
aquest cas de la treballadora social.
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En aquest sentit, podem afirmar 
que la islamofòbia en la seva essència, 
o com a mínim en les seves articulaci-
ons fonamentals, és una expressió que 
al mateix temps (re)produeix les rela-
cions i rols de gènere dominants a la 
nostra societat. En definitiva, la isla-
mofòbia té gènere, la islamofòbia se’n 
deriva de les lògiques patriarcals, de la 
mateixa manera que les lògiques pa-
triarcals depenen en bona mesura de 
la islamofòbia per tal de legitimar-se. 

3.3 Els centres de culte

Malgrat algunes previsions positi-
ves a finals de la dècada de 1990 i prin-
cipis del 2000, els centres de culte islà-
mic segueixen sent objecte primordial 
de les agressions d’arrel islamòfoba. 
Així doncs, en el repertori recollit per 
aquest informe en formen la majoria, 
sent 7 del total (vegeu els casos 3, 7, 12, 
26, 29, 33 i 34). Aquí cal, però, tenir 
en consideració alguns biaixos deri-
vats de la pròpia recerca. D’una banda, 
el fet que les associacions que acos-
tumen a gestionar els centres de cul-
te posseeixen a aquestes alçades una 
llarga expertise acumulada en la de-
fensa dels seus drets col·lectius, i que 
una eventual denúncia per agressió a 
un centre de culte no sembla compro-
metre ni tampoc exposar la identitat 
d’una víctima com sí que ho fa una 
denúncia per agressió a una persona 
física. De l’altra, tal com ja ho hem 
assenyalat amb anterioritat, que en el 
cas d’una agressió contra un centre de 
culte, la variable islamòfoba es dona 

per descomptada, claredat que tendeix 
a esvair-se quan tractem amb accions 
comeses sobre les persones. És a dir, 
els membres de l’equip de recerca en-
tenem que, sent extremadament im-
portants, les agressions als centres de 
culte es troben segurament sobredi-
mensionades en relació al total de ca-
sos, i que en edicions futures caldrà 
implementar les mesures destinades a 
resoldre aquesta desproporció.

De qualsevol manera, a nivell inter-
subjectiu constatem una sèrie d’agressi-
ons de part d’individus, i de vegades de 
col·lectius, amb l’objectiu clar de mos-
trar que els integrants de les comuni-
tats musulmanes no són benvinguts; 
són agressions materials però amb un 
caire simbòlic molt important. L’ob-
jectiu en aquests casos és semblant als 
pogroms (amb l’evident canvi d’escala 
i magnitud, comparteixen algunes ca-
racterístiques) contra les comunitats 
jueves a la història europea: assenya-
lar els elements denigrants i procedir 
a la seva expulsió o destrucció, ja sigui 
perquè s’impugna la seva pertinença 
a la comunitat, ja perquè hi ha una 
voluntat de segregació d’espais. Les 
agressions són, així doncs, fonamen-
talment islamòfobes, en el sentit que 
ataquen un símbol de l’islam que és 
alhora el símbol per excel·lència de la 
seva integració a l’espai veïnal.

Tal com passa amb el hijab, els cen-
tres de culte ocupen un lloc important 
en els diagnòstics sobre la islamofòbia. 
Així veiem com en el cas número 3 una 
mesquita (i no qualsevol) a Palafrugell 
acaba sent utilitzada per tal de repre-
sentar un cau de terroristes d’una sèrie 
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de Movistar+, sense el consentiment 
dels fidels, tot projectant d’aquesta 
forma un biaix islamòfob sobre la mes-
quita concreta. Sens dubte opera a un 
nivell simbòlic abstracte, i és probable 
que poca gent la pugui identificar, però 
ens hauríem de preguntar quina sen-
sació experimenten en conèixer aquest 
ús unilateral de la imatge de la seva 
mesquita. De la mateixa forma, les pa-
raules i projeccions criminalitzadores 
pronunciades pel Front Nacional de 
Catalunya a Ripoll, que des d’un clar 
i profund desconeixement reprodueix 
una imatge simplista i profundament 
islamòfoba sobre la mesquita a Ripoll 
i la comunitat gestora, pronunciades 
amb l’únic propòsit aparent de dividir 
la població local.

La islamofòbia que exerceixen les 
administracions envers les institu-
cions musulmanes és, atesa la seva 
aparença de neutralitat i perquè és 
una mostra d’un problema estructu-
ral, sense dubte la més preocupant. Es 
tracta d’un tema que s’hauria de trac-
tar amb certa urgència: acaba legiti-
mant totes les altres agressions, però 
a més, en el cas dels centres de culte, 
és especialment preocupant perquè al 
mateix temps que complica una inte-
gració en condicions iguals a la resta 
de persones de la nostra societat (tal 
com passa amb les pràctiques racistes 
i discriminatòries en altres àmbits de 
caire estructural com ara els d’habi-
tatge, policial, judicial i laboral), crea 
condicions precàries i d’informali-
tat que després són les que serveixen 
de rerefons per tal de culpabilitzar al 
marginat de la seva condició. Pensem 

aquí en les traves legals i administrati-
ves que com a conseqüència projecten 
una certa opacitat sobre la comunitat 
en qüestió, que alguns veïns interpre-
ten com a sospitosa. A tall d’ exem-
ple, podem tornar al cas 29 on s’acaba 
obrint el local en contra de les indi-
cacions de l’administració justament 
perquè l’administració discrimina, un 
fet que no tenen perquè saber els veïns. 
O el cas d’altres mesquites que acaben 
obrint-se d’una forma no-oficial per la 

lentitud d’una administració que no 
respon satisfactòriament a les seves 
necessitats. Una no-oficialitat que al-
guns veïns perceben com a sospitosa.

Com a resposta a aquests exem-
ples, cal recordar que si bé és cert que 
en un estat aconfessional com l’espa-
nyol, l’administració no està obligada 
a facilitar un espai a cap confessió, 
també és cert que haurà de facilitar la 
seva cerca, normalització i integració, 



24

i el fet és que casos com aquests, i en 
particular els casos 12 i 29, posen de 
relleu com encara hi ha administra-
cions a les quals els hi costa complir 
amb aquest deure.

Les agressions individuals tenen 
lloc un cop complerta, o en vies de fer-
ho, aquesta integració a l’espai urbà i 
veïnal, de manera que no fer cas o ac-
tuar amb retard davant d’aquests ca-
sos (com es pot comprovar en els casos 
7 i 26) constitueix en realitat una con-
tinuació d’aquesta islamofòbia institu-
cional a la qual ens referim, atès que 
descansa sobre una certa indiferència 
davant els fets. Si les administracions i 
els cossos de seguretat no troben pre-
ocupant que algú intenti cremar un 
centre de culte, com s’espera que la 
gent afectada que s’hi senti identifica-
da i es consideri part de la societat? O 
potser justament és aquesta la finalitat 
de la desatenció? De moment, qualse-
vol de les dues interpretacions seria 
igualment criticable.

3.4 L’escola, i en particular  
els menús halal

L’escola és, dissortadament, un 
àmbit privilegiat per a l’exercici de la 
islamofòbia. Un cop més, la noia mu-
sulmana amb hijab esdevé l’element al 
voltant del qual giren la major part de 
les vexacions, l’autèntic ase dels cops 
de la islamofòbia escolar. Però, sense 
tenir constància explícita del greu-
ges provocats per la progressiva se-
curitització de l’espai escolar (arran, 
per exemple, de la implementació del 

PRODERAEV) o de la voluntat d’im-
partir properament una assignatura 
confessional d’educació islàmica, un 
àmbit que sobresurt entre les denún-
cies rebudes per SAFI al llarg de 2020 
és el de l’accés a un menú halal. Un 
dret que, convé recordar-ho, està reco-
llit en l’Acord de Cooperació del 1992 
entre la Comissió Islàmica d’Espanya i 
l’Estat espanyol.

Com la majoria de les tradicions 
religioses, l’islam conté una sèrie de 
prescripcions relatives a l’alimentació. 
La qüestió no està exempta de debats 
doctrinals (vegeu Benkheira, 2000) 
però tot i així volem establir alguns 
principis bàsics. La carn de porc està 
prohibida, així com la dels animals 
carnívors i carronyers i, en particu-
lar, la d’aquells quadrúpedes que no 
hagin estat sacrificats ritualment. La 
carn halal és, doncs, aquella que es 
considera permesa per les persones 
musulmanes en oposició a allò que és 
haram, és a dir, il·lícit o prohibit. Apro-
fitant-se d’aquests principis bàsics, i 
davant el desconeixement manifestat 
per les empreses encarregades de pro-
veir els menjadores escolars, al menys 
en les fases inicials, s’optà sovint per 
oferir un menú vegetarià en substitu-
ció, el que obviava el problema de tra-
çabilitat de la carn consumida.

Tanmateix, la impossibilitat d’oferir 
un menú pròpiament halal en moltes 
escoles és una queixa que es ve repetint 
any rere any, i en aquest sentit no sem-
bla una qüestió excepcional que afecti 
a unes poques famílies de tal o qual 
escola, sinó que encara avui dia és un 
problema estructural i generalitzat. És 
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a dir, tot i que comença com un proble-
ma personal, un greuge denunciat per 
un pare o mare que es veuen impos-
sibilitats d’utilitzar el servei de men-
jador de l’escola dels seus/ves fills/es, 
esdevé un problema institucional tan 
bon punt les persones que representen 
a les institucions, ja siguin els educa-
dors, monitors (vegeu els casos 4 i 20) 
o fins i tot els rectors o caps de centres 
educatius (vegeu els casos 4 i 24), igno-
ren o menystenen les demandes de les 
persones interessades, progenitors dels 
alumnes. Un cas especialment greu és 
quan els gestors o coordinadors d’al-
gun centre educatiu, que justament 
hauria de vetllar pels drets de tothom, 
els ignora o fins i tot assenyala i casti-
ga a aquells que se’n fan ressò (el cas 
número 4 n’és un bon exemple). Sens 
dubte, aquests casos constitueixen una 
mostra palpable de la dimensió institu-
cional i simbòlica que travessa totes les 
accions susceptibles de ser interpreta-
des des de l’òptica de la islamofòbia.

Sovint, les administracions esco-
lars s’excusen tot dient que és prou 

amb oferir un menú vegetarià. Tot i 
que l’opció vegetariana defuig el pro-
blema, certament es tracta d’una solu-
ció que no el resol, sinó que esdevé una 
mesura pal·liativa a curt termini que 
no acaba amb el sentiment de greu-
ge que experimenten moltes famílies 
musulmanes. És doncs una tasca ur-
gent trobar una solució institucional a 
nivell de Catalunya que permeti oferir 
menú halal a tots aquests centres que 
s’hi vulguin adherir en les condicions 
que ofereix els Acords de 1992 amb la 
Comisión Islámica de España. Altres 
comunitats autònomes de l’Estat es-
panyol ja estan més avançades que a 
casa nostra, i a aquestes alçades no és 
sostenible el vell argument que no hi 
ha demanda o que no existeixen em-
preses o professionals que ofereixin 
aquest servei amb garanties. Si encara 
existeixen demandes sense resposta, 
aquestes només es poden interpretar 
com casos de desistiment, una indife-
rència impostada que de vegades fins 
i tot arriba al Síndic de Greuges, com 
veiem en el cas 24. 
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4 Reflexions finals

F
inalment, ens agradaria acabar 
amb una sèrie de reflexions so-
bre la tasca com a científics que 
estudiem el racisme i la islamo-

fòbia, i concretament sobre el paper 
que podem esperar de l’Observatori 
de la Islamofòbia.

Aquest primer informe sobre la is-
lamofòbia a Catalunya suposa, en la 
nostra opinió, un punt d’inflexió so-
bre la responsabilitat que tenim com 
a societat, sobre la nostra obligació de 
denunciar i combatre les agressions 
que pateixen ciutadanes i veïnes cata-
lanes i catalans. Així, l’informe pretén 
contribuir a visibilitzar el patiment 
experimentat per algunes persones 
per causa de la seva religió o simple-
ment perquè són percebudes com 
a membres d’una confessió. Aquest 
patiment és innecessari, inconstitu-
cional, constitueix un parany per a la 
convivència i, com a tal, ens perjudica 
a totes i tots.

Creiem que l’ODIC és crucial en 
aquest aspecte, en particular si ate-

nem a la dimensió institucional i es-
tructural de la islamofòbia que hem 
vist al llarg de l’informe: necessitem 
una entitat que sigui capaç de criti-
car l’acció (o la manca d’aquesta) dels 
governs (municipals, autonòmics, es-
tatals) de torn, així com les seves in-
capacitats per tal de contribuir a la 
resolució dels nostres conflictes; un 
organisme, en fi, que vetlli per la pro-
tecció de les ciutadanes musulmanes 
de tota mena de discriminació insti-
tucional. I ha d’ésser un organisme 
amb prou recursos i autonomia per 
garantir que sigui capaç d’analitzar 
en profunditat les arrels socials i es-
tructurals dels fenòmens estudiats, 
amb un criteri científic rigorós i amb 
un afany crític envers el poder insti-
tucional i les visions dominants de la 
societat. Això permet dedicar molta 
atenció a la islamofòbia i treure-la de 
l’ombra on massa vegades rau. Perquè 
la islamofòbia encara continua sent, 
avui dia, i tal com passa amb altres ra-
cismes i discriminacions, un fenomen 
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anys naturals i continuar estirant del 
fil més endavant. Tanmateix, és evi-
dent que aquest seguiment demana un 
compromís difícilment assumible per 
una sola persona. La manca de detalls i 
informació relativa de molts dels casos 
reportats, i per tant la raó per la qual 
hem hagut de classificar molts casos 
com a dubtosos i fins i tot excloure’n 
alguns, es deu en bona mesura a la 
manca de dedicació per manca de re-
cursos, i això és quelcom que caldria 
corregir de cara als any vinents.

El percentatge de casos on s’opta 
per la denúncia legal formal en rela-
ció al total (14,7%) és força baix, tot 
i que probablement suposa un salt 
qualitatiu i quantitatiu en comparació 
amb anys anteriors. De fet, tot i que 
no tenim dades exactes per comparar, 
a tall d’exemple, SOS Racisme va re-
gistrar 418 demandes noves el 2020, 
i d’aquestes 83 es van quedar sense 
denunciar, el que suposa un 80% de 
denúncies.

En aquest sentit, és important tam-
bé assenyalar la importància que tin-
dria poder fer un seguiment dels casos 
judicials que han prosperat, com per 
exemple el cas número 5. Analitzar 
l’impacte que les denúncies han tingut 
al poble o barri on s’ha produït el cas i 
sobre la vida quotidiana de la víctima 
i de la seva xarxa de contactes: se n’ha 
fet ressò? Quines lectures en fan la po-
blació musulmana i no-musulmana? 
Quins efectes positius i negatius es 
poden detectar? Això faria possible fer 
una sèrie de propostes al voltant dels 
conflictes que originen la islamofò-
bia, per tal que puguin pal·liar els seus 

invisibilitzat. De fet, es necessita cura 
i atenció per tal de comprendre-la i 
situar-la en el seu context local. Si 
disposem d’anàlisis i de coneixement 
científic al seu voltant, la lluita per 
aconseguir la seva extinció, o com a 
mínim la seva contenció, serà de ben 
segur més fàcil.

Per això caldria assenyalar dues 
claus analítiques principals: en primer 
lloc, les fronteres poroses que afecten 
a la islamofòbia. Trobem una notable 
dificultat per a determinar la voluntat 
dolosa. No sempre és fàcil detectar la 
voluntat de voler agredir o fer escar-
ni de manera intencionada, o partint 
d’una concepció explícitament esbiai-
xada de la religió i dels seus practi-
cants. En segon lloc, la intersecció de la 
discriminació per raons econòmiques, 
culturals i polítiques amb altres vec-
tors, com ara la racialització, la classe 
o la procedència. La discriminació per 
motius religiosos no sempre és fàcil 
de copsar, ni d’identificar. Hi ha casos 
on no es vesen al·lusions explícites a la 
religió que, malgrat tot poden consi-
derar-se agressions islamòfobes. Altra 
cosa és disposar dels instruments ana-
lítics per tal de justificar-ho. És evident 
que això introdueix una complexitat 
que ha requerit d’una prudència en el 
moment de l’anàlisi; en futurs infor-
mes esperem poder aprofundir més en 
aquesta complexitat per tal d’esbrinar 
millor els components constituents de 
la islamofòbia i sobretot poder explo-
rar més aquesta intersecció.

Així mateix, també s’hauria de des-
tacar que el seguiment dels casos ens 
ha obligat a superar la barrera dels 

«És important 
assenyalar la 
importància 
que tindria 
poder fer un 
seguiment dels 
casos judicials 
que han 
prosperat…
 
Això faria 
possible fer 
una sèrie de 
propostes al 
voltant dels 
conflictes que 
originen la 
islamofòbia,  
per tal que 
puguin pal·liar 
els seus efectes 
negatius 
tant sobre 
les víctimes 
com sobre la 
societat local.»
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efectes negatius tant sobre les víctimes 
com sobre la societat local.

Finalment, resulta important fer-
ne un esment sobre la relació entre 
els discursos abstractes i simbòlics, 
i les accions individuals i institucio-
nals. En aquest sentit convé recórrer 
a les paraules del lúcid investigador 
sobre la islamofòbia, Arun Kundnani, 
que explica en un text (no publicat) 
que la islamofòbia no és «en essèn-
cia una expressió d’odi o negativitat 
envers els musulmans o l’islam, sinó 
més aviat una manera de connectar 
les frustracions, pors i desitjos de la 
gent a un marc explicatiu que gira al 
voltant d’una idea fixa del «musulmà.» 
(Kundnani, 2016: 10). Així, la islamo-
fòbia implica «un desplaçament ideo-
lògic dels antagonismes polítics al pla 
de la cultura, ja que aquells són expli-
cats sobre la base de la naturalesa inal-
terable de l’Altre» (Kundnani, 2016: 7).

Seguint amb aquesta línia de pen-
sament, resulta important adonar-nos 
que la islamofòbia constitueix la ide-
ologia del racisme quotidià anti-mu-
sulmà. És a dir, quelcom que li dona 
sentit a una sèrie d’accions discrimi-
natòries i racistes. Dit d’una altra for-
ma, les accions i atacs concrets a nivell 
micro i meso, és a dir intersubjectius 
però sovint relacionats amb altres 
factors locals i institucionals, només 
prenen sentit a través d’una articula-
ció discursiva i simbòlica més àmplia, 
és a dir, en virtut d’ idees com ara el 
xoc de civilitzacions o cultures. Això 
també vol dir que tot i que semblen 
fenòmens diferents i diferenciables, 
qualsevol anàlisi que pretengui ser 
seriós ha d’analitzar-les en la seva in-
terrelació. La islamofòbia és la ideolo-
gia que justifica les agressions verbals, 
els atacs desmesurats i les privacions i 
negligències institucionals. 



29

L
es recomanacions que podem 
fer en aquest moments d’inici 
de l’Observatori seran, com és 
obvi, limitades. Encara ens cal 

dedicar-hi més temps a la recopilació 
i seguiment de tots els casos, per tal 
de poder fer un anàlisi més rigorós 
que pugui arribar a conclusions més 
generals i precises. Dit això, després 
d’anys d’estudi en matèries de discri-
minació religiosa i diverses expressi-
ons de racisme, volem proposar com a 
recomanacions dur a terme una sèrie 
de tasques:

1. Fer pedagogia i informar de la 
existència dels Acords de 1992 i de 
les seves implicacions en tots els 
centres educatius de Catalunya. 
Revisar els casos conflictius i in-
cidir en favor dels drets de les ciu-
tadanes, i no pas en defensa de la 
institució. Encara hi ha professio-
nals que no en saben o no en volen 
saber, i les seves decisions, quan 
impliquen maltractament o dis-
criminació, ja sigui d’un particu-

lar o d’un col·lectiu, tenen efectes 
negatius pel conjunt de la societat. 
Hauríem de mantenir-nos ferms 
en la nostra aposta per a una soci-
etat democràtica i igualitària.

2. Promoure el coneixement dels 
drets i deures de totes les ciu-
tadanes, tant entre les persones 
musulmanes i d’altres minories 
confessionals –que no sempre són 
conscients–, com entre la resta de 
la societat catalana. En aquest sen-
tit, recomanem molt la guia peda-
gògica que recentment ha publicat 
l’associació Stop Als Fenòmens 
Islamòfobs (SAFI): Islamofòbia? 
Una proposta educativa. Es tracta 
d’una eina que s’ha elaborat amb el 
principal objectiu de constituir-se 
com a referent dins l’àmbit edu-
catiu per tal de tractar temes com 
ara l’islam, la islamofòbia, els drets 
i llibertats religioses i la diversitat 
cultural, tant dins de l’aula com a la 
societat catalana en el seu conjunt. 
Pretén oferir al professorat d’edu-
cació secundària de Catalunya un 

5 Recomanacions
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coneixement bàsic sobre l’islam i 
les persones musulmanes catala-
nes, així com guiar-lo pel que fa 
al dret fonamental de llibertat re-
ligiosa i de culte que s’aplica dins 
l’àmbit educatiu i de les adminis-
tracions públiques, per tal de re-
soldre els dubtes que puguin tenir. 
Així mateix, vol oferir unes dinà-
miques didàctiques que serveixin 
per tal d’abordar, en coordinació 
amb l’alumnat, alguns dels temes 
que afecten a la nostra societat en 
relació a les persones musulmanes 
i a la pràctica de l’islam.

3. Donar suport a associacions i col-
lectius que lluiten contra qualsevol 
tipus de discriminació i racisme a 
la nostra societat, i en especial a 
observatoris com ara ODIC, que 
té per objecte l’escrutini, mapeig i 
anàlisi d’aquests fenòmens socials, 
clarament en augment a l’actuali-
tat. En una societat democràtica, és 
important produir dades fiables i 
contrastables, així com enfortir les 
iniciatives emanades de la societat 
civil crítiques amb la gestió de l’ac-
ció de govern, ja sigui a nivell local, 
nacional o global. És recomanable 
que aquests òrgans gaudeixin de 
prou autonomia pressupostària i 
política per tal de poder exercir les 
seves tasques amb independència, 
incidint en el debat públic i propo-
sant canvis quan s’escaiguin.

4. Perseguir i castigar qualsevol ac-
ció discriminatòria, sigui aquesta 
simbòlica o personal, en el con-
junt de la societat. Volem exigir a 
les administracions públiques que 

donin un pas endavant i es pre-
sentin, quan s’escaigui, com acu-
sació particular en defensa dels 
interessos de les seves ciutadanes 
de confessió musulmana, i que 
en qualsevol cas ofereixin suport 
a les víctimes. Convé recordar 
aquí que serà especialment im-
portant mostrar-se ferm davant 
qualsevol expressió institucional 
de islamofòbia, que, tal com hem 
assenyalat, permet moltes vegades 
la naturalització d’ accions indivi-
duals de discriminació i racisme. 
Creiem que es tracta d’ una peça 
clau en la lluita contra el racisme 
estructural que pateixen moltes 
persones, tant musulmanes com 
d’altres confessions, pel simple fet 
de pertànyer a una minoria.

5. D’igual importància és que les ad-
ministracions públiques facin una 
autoreflexió: realment es compleix 
la neutralitat institucional i es vet-
lla suficientment per la igualtat de 
tothom tant al si de l’administra-
ció com en el tracte amb els ciu-
tadans i ciutadanes? Les dades 
presentades en aquest informe, en 
relació a altres com ara les presen-
tades per SOS Racisme fa poc (ve-
geu SOS Racisme 2020), ens fan 
dubtar seriosament, i pensem que 
el dubte és molt greu per si sol. 
Creiem que s’hauria de ser impla-
cable en la lluita contra qualsevol 
discriminació promoguda des de 
les administracions públiques, i 
davant de qualsevol dubte s’hauria 
d’analitzar en profunditat i actuar 
amb diligència. 
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Nº Descripció Analitzat Objecte d’agressió Subjecte agressor

Personal Institucional Simbòlic Individual Institucional

01 Assistència social

02 Accés denegat a botiga de roba

03 Sèrie de Movistar+     

04 Menú halal a un centre de menors    

05 Menor amb abaia

06 Banyador integral a una piscina comunitària    

07 Incendi a una mesquita al Vallès Occidental   

08 Incineració

09 Cas de nens sahrauís

10 Multa mascareta

11 Agressió a Noguera    

12 Mesquita a Tarragona   

13 Desnonament d’un pis ocupat

14 Assistent Social: DGAIA     

15 Maltractament i instal·lació de micròfon

16 Dona amb hijab. Incident a un ascensor

17 FaceBook. Adopció de gat

18 Dona amb hijab. Incident a un bus

19 Dona amb hijab. Entrevista de feina    

20 Menú halal a una escola del Barcelonès    

21
Agressió a integrants d’un centre de me-
nors

22 Expulsió de les pràctiques per portar hijab    

23 Conflictes arran d’una ocupació de pis

24 Menú halal a una escola del Baix Llobregat    

25 Agressió a Sagrera

26 Mesquita després del confinament    

27 Acte a la Noguera      

28 Ús de pati escolar   

29 Mesquita a Vallès Occidental   

30 Acusació de «mirada sexual» d’una veïna   

31 Discussió taxista

32 Festa sacrifici durant el confinament    

33 Atac a un oratori a Osona   

34 FNC al Ripollès    

Annex 1  Taula amb la categorització dels casos
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Un home de 45 anys i amb nacionalitat 

marroquina i que porta 24 anys a Espanya 

es troba amb la seva dona i dues filles, de 

6 i 8 anys, en una situació d’emergència 

habitacional i social. Davant d’aquesta si-

tuació s’ha presentat davant dels Serveis 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona per 

tal que li puguin oferir una sortida o un mí-

nim d’ajuda. La resposta de l’administració 

és deficient i plena de mancances: manca 

un referent fix, hi ha hagut canvis continus 

d’allotjament, els habitatges han estat en 

males condicions i, a més, ha rebut ex-

pressions racistes més o menys explícites. 

Els fets són els següents. Inicialment, ate-

ses les dificultats socials en les que viuen, 

comparteixen un pis amb un familiar. Fins 

el moment en que ja no és viable i busquen 

una alternativa. Van a viure a una furgo-

neta fins que la Guàrdia Urbana parla amb 

l’home per comunicar-li que no poden viu-

re en aquelles condicions i que han de diri-

gir-se al Centre d’Urgències i Emergències 

Socials (Ajuntament de Barcelona) on els hi 

facilitaran un lloc on allotjar-se. Un cop allà, 

a finals de juliol de 2019, els treballadors 

socials investiguen i els hi faciliten allotja-

ment a un hotel. El dia següent són atesos 

al Centre de Serveis Socials (CSS) corres-

ponent, però, segons el Síndic de Greuges, 

degut a que és període de vacances han 

estat atesos per diferents persones durant 

el mes d’agost. Finalment, a finals d’agost, 

són atesos per part de la directora del cen-

tre. Al primer hotel, però, els volen fer fora, 

segons l’home, els hi van dir: «aquí no po-

deu estar, heu de buscar-vos la vida, aban-

donar l’hotel.» Decideixen ocupar un pis, 

d’on també els fan fora. Seguidament, tor-

nen a l’hotel inicial. Temps més tard, però, 

són expulsats d’aquest hotel (Barcelona) i 

els traslladen a un hotel a Badalona. Se’ls 

ofereix una alternativa de suport econòmic 

enlloc del recurs habitacional municipal, 

però no han signat cap contracte. Malgrat 

tot, però, mentre l’home està fora de l’ho-

tel, el recepcionista, seguint indicacions de 

la Treballadora Social, es dirigeix a l’habita-

ció de la família i els fa fora. Veient que no 

obren la porta, el recepcionista amenaça a 

la dona dient que trucarà a la policia si no 

obre i surt.. Poc després els tornen a canvi-

Cas 1Assistència social

Annex 2  Resum dels casos
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ar d’hotel, passen de Badalona a Sabadell. 

Segons l’home, la pensió estava en un es-

tat molt precari, i amb molta humitat, cosa 

que li preocupa especialment per la situa-

ció delicada en la que es troben les seves 

filles, qui pateixen un conjunt de malalties 

(al·lèrgies, anèmies) certificades per infor-

mes mèdics. Quan comunica al treballador 

social de l’Ajuntament de Barcelona que 

les condicions de l’hotel són dolentes per a 

les seves filles, presentant informes mèdics 

a Serveis Socials, li responen que disposen 

de sostre i menjar i que no es poden quei-

xar, que hi havia persones que es troben en 

situacions pitjors que ells, afegint que si no 

els hi agrada, se’n tornin al seu país: «Què 

demanes? Què voleu? Has d’anar al car-

rer o tornar al teu país». Finalment, però, 

aconsegueixen traslladar-se de Sabadell a 

una nova pensió de Barcelona. Abans de 

vacances, els hi comenten que una Treba-

lladora Social es posarà en contacte amb 

ells per buscar una llar, però no els han tor-

nat a trucar.

Negació d’entrada a Decathlon a una dona amb nicab

Una dona amb intenció d’entrar amb el 

seu fill petit a una botiga de roba situada 

a Barcelona és interceptada per l’agent de 

seguretat de PROSEGUR. L’agent li pregun-

ta si porta mascareta, al que la dona res-

pón que no perquè porta el nicab. Tot se-

guit, l’agent li denega l’entrada a la botiga. 

Davant les queixes de la dona i l’arribada 

del seu marit i d’altres testimonis, es reu-

neixen més agents de PROSEGUR i els caps 

de la botiga. Tots li deneguen l’entrada per 

no dur la mascareta.

Cas 2

Cas 3 Gravacions a una mesquita

Un usuari d’una mesquita a les co-

marques de Girona es troba un dia amb 

persones que estan gravant el centre de 

culte amb càmeres de vídeo. Al principi 

pensa que es tracta d’una pel·lícula, però 

finalment   s’assabenta que l’ús és per a 

una sèrie de televisió que portava per títol 

«La Unidad» que parla de terrorisme. En 

el seu moment requereix informació als 

professionals i un d’ells li ensenya el permís 

que tenen de l’Ajuntament per gravar-hi. 

Ningú de la mesquita té constància de 

que s’anés a gravar res, l’Ajuntament no 

els va informar. L’usuari en qüestió parla 

amb l’alcalde per comentar-l’hi la gravetat 

del fet: va donar un permís per gravar la 

mesquita per una sèrie sobre terrorisme 

sense avisar. Un cop la sèrie es va llançar 

a la plataforma de Movistar+, es pot veure 

com, efectivament, es va gravar la mes-

quita des de dalt i els costats. De fet, en 

una de les escenes on surt la mesquita, tot 

just surten els terroristes. Amb això, diu el 

denunciant, s’insinua que la mesquita és 

un cau de terroristes. ↵
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Durant un sopar que va dur a terme 

un educador amb els 5 usuaris d’un pis 

de protecció a la comarca Barcelonès, dos 

dels usuaris, noies menors no acompanya-

des, verbalitzen que no poden menjar halal 

perquè no les deixen i que no s’atreveixen 

a demanar-ho/dir-ho. L’educador comunica 

l’incident en la reunió d’equip, i en respos-

ta, l’educador referent des de fa anys verba-

litza que prou tenen amb no menjar porc. 

Que si volen menjar halal que es comprin el 

menjar amb part de la paga setmanal. La 

resta de joves estan tots d’acord en menjar 

halal, que no els hi molesta (inclós els que 

no són musulmans). En canvi, és el personal 

educatiu qui s’oposa i posa resistència, difi-

cultant la pràctica de la religió musulmana. 

Després de defensar aquest fet, l’educador 

va és acomiadat al·legant que s’ha esgotat 

el seu període de prova. ↵

Acomiadament d’educador pis de protecció Cas 4

Cas 5

Cas 6

Menor amb abaia

Banyador integral a una piscina comunitària

Un membre de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona assegut a soles dins d’un cotxe a 

l’Avinguda Meridiana (prop del CC. Les Glò-

ries) profereix insults a un noi de 12 anys 

que passa a prop en bicicleta i que va vestit 

amb una abaia. Quan el noi va passa da-

vant del policia, aquest el  mira amb mala 

cara i li diu «moro de mierda».

Dues propietàries d’un habitatge situat 

en una urbanització privada lloguen el seu 

apartament a una família musulmana. Un 

dia reben un missatge pel grup de WhatsA-

pp de la comunitat, preguntant si era legal 

banyar-se a la piscina amb roba. Un dels 

veïns, fotografia a les dues nenes adoles-

cents i menors d’edat en burquini des del 

seu balcó i denuncien a la propietària que 

les seves inquilines es banyen vestides. La 

resposta de la propietària és ha llogat el 

seu apartament a una família musulmana 

i que es banyen en burquini, no amb roba. 

Els hi explica també que poden entrar la 

qualsevol pàgina web de roba esportiva 

per corroborar que es tracta d’una peça 

de bany homologat. Malgrat això, seguei-

xen dient que els hi sembla roba de vestir. 

Arriben a acostar-se a les dues noies per 

recriminar-les que no es poden banyar 

vestides; com a resposta, els hi contesten 

que no es tracta de roba, sinó d’un banya-

dor. L’incident incita un debat al grup de 

WhatsApp, on també van intervenen altres 

veïns. Al principi fan referència al fet que 

es tracta d’una situació antihigiènica, que 

no es poden banyar així. Al final, acaben 

dient que es posicionen en contra de tenir 

llogaters musulmans perquè no respecten 

els drets de les dones, fent   referència   al 
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terrorisme, etc. Al final, resulta que no 

els hi sembla bé que estiguin allà. De fet, 

comencen a mofar-se amb comentaris 

desagradables: «jo baixaré amb tovallola 

perquè és la meva religió, que ningú em 

digui res». Un dia es reuneixen els veïns 

en una convocatòria extraordinària d’as-

semblea on es vol tractar la possibilitat de 

prohibir l’ús del burquini a la piscina. Ara 

bé, després de molts debats i revisió de 

documents legals, els veïns contraris a la 

prohibició aconsegueixen tirar la propos-

ta enrere, tot i que alguns veïns acaben 

verbalitzant que: «no volem musulmans 

banyant-se a la piscina, l’altre dia ens va 

fer molt de fàstic». No s’insisteix més en 

el tema per por de que algú els denunciï i 

poder tenir problemes amb la justícia. ↵

Incendi a una mesquita al Vallès OccidentalCas 7

IncineracióCas 8

A principis de setembre, un usuari de 

la mesquita d’una població del Vallès Oc-

cidental nota que a l’interior fea olor de 

dissolvent. Miren entre uns quants d’on 

prové, si d’una fuga de gas o de fora, però 

no troben l’origen. Quan s’acosten a la 

porta petita d’entrada troben un paper 

mig cremat. En aquella porta l’olor és més 

forta. Sembla ser que com va començar a 

ploure, l’agressor o els agressors no han 

pogut dur a terme el que pretenien. Ales-

hores, alguns dels integrants parlen amb 

els Mossos, els quals diuen que es posaran 

en contacte amb ells més tard i que pas-

saran a veure els fets, però ningú va tru-

car aquell dia. L’endemà cap a les 9h30 

comencen a rebre trucades de veïns i dels 

Mossos d’Esquadra alertant que s’està cre-

mant la porta. Es calcula que l’intent de 

cremar la mesquita va succeir entre les 6h 

i les 9h del matí, mentre hi ha gent dintre 

de la mesquita. ↵

El vicepresident d’una de les mesqui-

tes del Maresme i un dels fundadors de 

l’Associació ×××× va morir el setembre de 

2020. Davant d’aquest fet, la dona i la filla 

decideixen incinerar-lo. Segons l’Associ-

ació ×××× i el seu germà, aquesta decisió 

és unilateral i en contra de la voluntat de 

l’home (tot i que no ho va deixar per es-

crit). De fet, era un home que havia lluitat 

per tal que els musulmans de Catalunya 

disposessin d’un cementiri a Catalunya. El 

seu germà forma part de l’entitat que faci-

lita o organitza repatriacions de persones 

musulmanes. El mateix germà ha fet tot el 

possible per evitar la incineració, i l’Associ-

ació ×××× també intenta aturar-ho amb un 

comunicat per a que l’Ajuntament pogués 

fer de mediador. També es proposa pagar 

les despeses que suposa la repatriació. Tot 

i així, la família no cedeix i du a terme la 

incineració sense informar al germà ni la 

comunitat.
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Frontera Sahrauí, una ONG sahrauí-su-

ïssa que es dedica a defensar els drets 

dels refugiats sahrauís amb seu a Suïssa, 

han emès diverses denúncies a les admi-

nistracions espanyoles contra un col·lectiu 

espanyol anomenat «La Llibertat és el seu 

Dret» que incita a l’odi contra la població 

sahrauí. El citat col·lectiu va ser inicialment 

creat el maig del 2016, arran del sorgiment 

de problemes entre ex-famílies espanyoles 

d’acolliment de noies sahrauís i les seves 

famílies sahrauís als campaments de refu-

giats a Algèria. Una periodista espanyola i 

ex-família d’acolliment d’una menor pro-

posa a aquestes famílies la creació d’una 

plataforma de reivindicació per aconseguir 

el retorn de les joves que diuen estan se-

grestades per les seves famílies d’origen. 

Van crear el col·lectiu «La Llibertat és el seu 

Dret», que té el mateix nom que el de la 

seva pàgina en Facebook, on dirigeixen els 

seus atacs a tots els sahrauís i la seva lluita. 

Al llarg dels anys, de mica en mica, les inten-

cions d’aquest col·lectiu van canviant d’una 

reivindicació del retorn d’unes noies dels 

campaments de refugiats sahrauís d’Algè-

ria a Espanya a una altra molt diferent que 

es proposava clarament el càstig col·lectiu 

dels refugiats sahrauís, mitjançant greus 

atacs al seu honor, cultura, religió, cos-

tums, així com crides al boicot econòmic, 

solidari, de cooperació i suports polítics a 

la seva lluita.. Els seus atacs persegueixen 

l’anihilació de la comunitat sahrauí. Una de 

les noies que diuen defensar i que conside-

ren la seva millor bandera al disposar de la 

nacionalitat espanyola, Maloma Morales 

de Matos (Maluma Takio Hamda), els va 

denunciar al costat del seu marit al setem-

bre del 2018 per atacs tant al seu honor 

com el del seu marit i família i per utilitzar 

la seva veu per a interessos polítics i per a 

demanar el càstig col·lectiu als refugiats 

sahrauís sense el seu consentiment. Altres 

dues noies que reivindiquen el seu retorn a 

Espanya, van demanar a aquestes famílies 

espanyoles que les deixessin en pau, però 

no ho han fet. 

Cas nens sahrauís Cas 9

Multa mascareta Cas 10
El 5 d’octubre un noi musulmà es troba 

amb uns amics a un parc. Tot i que és as-

màtic, duu  una mascareta, però com que 

estaven menjant un entrepà se la posa a 

la zona de la barbeta. En això, un policia 

s’acosta al grup de joves i li demana al noi 

que s’identifiqui. Seguidament, i segons el 

noi, en veure que era estranger, li posen 

una multa per no dur la mascareta posa-

da. El mateix dia, el pare es dirigeix a la 

comissaria amb el certificat mèdic assegu-

rant que el seu fill és asmàtic. Des de la co-

missaria els hi comenten que han d’espe-

rar a rebre la carta amb la sanció per poder 

fer alguna mena de recurs.
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Un capvespre de mitjans de setembre, 

a un poble de Noguera, una dona musul-

mana va a buscar la seva filla al col·legi. 

Va sortir del portal de casa seva amb la 

mascareta posada a la barbeta perquè 

tenia pressa i perquè no hi havia ningú a 

aquella hora. Pel camí es creua amb dues 

altres dones i una li diu «la mascarilla está 

para ponerla». La dona li contestar que 

no hi ha ningú i acte seguit, se la posa 

adequadament. L’altra dona li recrimina 

que «no hace falta que te pongas así es-

túpida». Allunyant-se de les dues dones, 

la víctima contesta en veu baixa, «¿estú-

pida por qué?». Aleshores, les dues dones 

comencen a seguir-la i empaitar-la, insul-

tant-la i agafant-la pel mocador, exigint 

que demanés perdó. La víctima respón 

«perquè t’haig de demanar perdó? Si ets 

tu que m’insultes i em pegues». Una de 

les dones li va diu «vete a tu país», a lo 

que la víctima contesta que «aquest és el 

meu país». Aleshores la dona comença a 

agredir-la més fort mentre li diu «mora de 

mierda, hija de puta…». Quan la víctima 

les amenaça de trucar a la policia les dues 

dones marxen. Més tard, va a posar una 

denúncia descrivint les dones. Després va 

a preguntar a una veïna que sap on viu la 

dona acompanyant de l’agressora. La poli-

cia es presenta al domicili d’aquesta dona 

aquella mateixa nit i confessa la veritat i 

dona les dades de l’agressora. El 6 d’octu-

bre té lloc el judici. La dona que va actuar 

com a testimoni no parava de plorar i de-

manar-li perdó a la víctima, al·legant que 

va fer el que va poder per separar-la. La 

víctima tenía dues opcions, o fer una vista 

ràpida o transformar el cas en diligències 

prèvies. En el segon cas, a més a més de 

l’acusació d’agressió, també se l’acusaria 

de delicte odi, agreujant, etc. Opta per 

la segona, amb agreujant d’islamofòbia. 

Demana una ordre d’allunyament que és 

concedit (50 metres i la impossibilitat de 

posar-se en contacte amb ella per cap mit-

jà). El cas ha tingut molt impacte social i 

mediàtic al poble.  ↵

Agressió a un poble de La NogueraCas 11

Conflicte per la instal·lació d’una mesquita a TarragonaCas 12
Un col·lectiu de musulmans vol instal-

lar una mesquita a un barri de Tarragona, 

però des del primer moment l’Ajuntament 

els posa traves per dur-ho a terme. A més, 

s’organitza una oposició veïnal promoguda 

per grups d’extrema dreta, manifestant-se 

en contra de l’obertura. Revisant els docu-

ments, el col·lectiu veu que el local no com-

pleix amb els requisits per portar a terme 

l’activitat, així que decideixen buscar un 

altre local que sí els compleixi. Quan el tro-

ben l’Ajuntament i la Generalitat comencen 

a passar-se el cas entre ells per evitar signar 

l’ordre. Aleshores, intenten pressionar a la 

Generalitat perquè obligui a l’Ajuntament 

a signar l’ordre. Mentrestant, des de l’Ajun-

tament els hi demanen un «Pla especial». 

Finalment, després d’un any i mig d’espera 

i de lluita, es signa l’ordre. Just abans de la 

instal·lació, la porta de la mesquita és ob-

jecte d’unes pintades que diuen «no mez-

quita, rezad en vuestras casas». ↵
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Un grup de nois, la majoria ex-tutelats 

que quan van complir 18 anys es van trobar 

al carrer, que viu a un pis ocupat al Bages, 

rep una notificació de desnonament de 

l’Ajuntament. Segons la informació rebu-

da, dins d’aquell pis abans havien viscut 

uns altres joves que feien molt de soroll 

amb música i escàndol. Però aquests ja van 

marxar i els que es van quedar no moles-

ten ni fan soroll. Malgrat això, uns veïns es 

queixen dient: «aquests joves roben, són 

delinqüents, vivim en un barri amb joves 

ex-tutelats, són uns bruts, moros de mer-

da, aneu-vos al vostre país...». Segons un 

testimoni, una noia de l’associació ××××, 

la policia també utilitza aquest tipus d’ex-

pressions. La notificació dels serveis tècnics 

de l’Ajuntament, a la que ha tingut accés 

Nació Digital, argumenta que en moltes 

finestres no hi ha vidres, que el forat de 

l’ascensor pot ser perillós, que la instal·la-

ció elèctrica pot ser una font de perill, que 

els pisos no disposen d’extractors i que les 

cuines no tenen la instal·lació de gas ade-

quada. La notificació també argumenta 

que els pisos no tenen lavabos. Informació 

que, segons el diari i les paraules del testi-

moni, no coincideix amb la realitat viscuda 

al pis, que més aviat és de nova construcció 

i es troba en bon estat. Malgrat tot, però, 

l’Ajuntament procedeix amb els seus plans 

sense judici. Els joves avisen al testimoni 

de que la policia és a la porta de l’edifici. 

Ella parla amb els joves que estan molt 

espantats i redacta una carta adreçada a 

l’alcalde en nom d’ells i de l’associaci, amb 

la intenció de parlar amb ell. En tractar-se 

d’un divendres a la tarda, l’alcalde no hi 

és, així que va a parlar amb la Regidora de 

Serveis Socials, dient que aquesta carta ha 

d’arribar urgentment a les mans de l’alcal-

de. El mateix dia l’Ajuntament es posa en 

contacte amb ella i comencen a negociar 

una alternativa més viable.

Desnonament d’un pis ocupat Cas 13

Assistent social DGAIA Cas 14
A una dona amb dos nens petits, un 

de 4 i l’altre de gairebé 3, Serveis Socials li 

ha tret la nena sense posar-se en contacte 

amb ella en cap moment. La jutgessa de 

guàrdia dictamina sentència afirmant que 

s’han d’endur a la nena de gairebé 3 anys. 

La mare sospita que té a veure amb uns fets 

que van passar fa uns anys, arrel d’una dis-

cussió amb el seu marit. En el seu moment, 

l’assistenta li va recomanar no tornar amb 

la seva parella, però un temps després va 

tornar amb la seva parella, pel que l’assis-

tenta social es va enfadar. En aquest mo-

ment comencen els problemes perquè la 

nena no s’engreixa; segons la mare menja 

molt, però per la seva constitució no agafa 

pes. La pediatra observa en una revisió que 

tot està bé i que no presenta cap problema 

de salut. Però la mare segueix preocupada 

i decideix porta-la al seu CAP, on confirmen 

que sí que hi ha algun tipus de problema. 

Li donen hora per fer-li una analítica el 15 

d’octubre, però no poden assistir perquè el 

pare té una cita molt important (havia tin-

gut un accident i estava de baixa laboral, 

si no acudia a la cita, podia perdre l’ajuda). 
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Així que la mare presenta a l’hospital per 

tal de sol·licitar una nova cita amb el CAP 

per a fer les anàlisis a la seva filla. Des del 

Servei de Salut, van anotar les dades de 

la sol·licitant, perquè fos el mateix metge 

qui es posés en contacte amb ella i aca-

bar de concretar dia i hora per a l’anàlisi. 

Tot seguit i en menys de 48 hores, el dia 

19/10, quan la mare es dirigeix a buscar a 

la seva filla a l’escola, es troba que la nena 

ja no hi és i ningú li dona cap mena d’ex-

plicació, fins que arriben diverses patrulles 

policials. Abans de l’explicació policial, des 

de l’escola afirmen que tot està bé i que la 

nena estava a l’hospital, però és mentida. 

La nena està de camí a un centre de me-

nors. La policia, però, li dona els detalls del 

que havia passat realment: la jutgessa ha-

via dictaminat sentència, tot afirmant que, 

pot ser per una falta de nutrició, la nena 

tenia una mirada trista i no parlava massa 

bé (entre altres coses). L’assistenta, en els 

seus informes, afirma que hi ha sospita de 

maltractament. Deu dies més tard, comu-

niquen a la mare que li han fet la prova de 

la PCR a la seva filla perquè possiblement 

era positiva de Covid-19 (atès que al centre 

hi ha un positiu i la filla tenia més de 39,5 

de febre). A mitjans de novembre 2020, 

obtenen un certificat conforme la salut de 

la nena és bona (el pes i talla). La DGAIA diu 

que no cal presentar aquest certificat, que 

ja li reclamaran, però als jutjats no tenen 

constància d’aquest certificat. Finalment, 

pot declarar i presentar la documentació 

(certificat salut) el 30/11, i el 21 de desem-

bre pot recuperar la seva filla. Els pares han 

de fer seguiment i posaran denúncia. Han 

trobat a la nena bruta i amb signes clares 

d’haver patit un trauma.

Acusació de maltractament i instal·lació il·legal de micròfonCas 15
Un dia una parella té una discussió i 

un veí, al sentir-la, truca a la policia, que 

va arriba ràpidament. La policia pregunta 

a la dona si el seu marit l’ha maltractat. 

La parella té 2 filles, una de 5 anys i l’altra 

de 9 mesos. La dona rep pressió per part 

dels agents amb comentaris com «Si no 

denuncies, et traurem la custòdia de les 

nenes». Però ella no vol denunciar. Tam-

bé pressionen a la filla gran per saber si el 

seu pare la maltracta. La nena de 5 anys 

té un problema d’oïda (ha estat operada) i 

no sap parlar bé. Disposen d’informes que 

ho acrediten. Segons els pares, la nena no 

té una conversa normal, ara diu una cosa, 

ara diu una altra. Va saltant d’un tema a un 

altre sense massa sentit. La nena va dir que 

sí, que el seu pare l’havia pegat, però des-

prés es va contradir, dient que mai l’havia 

pegat. Com a conseqüència, el pare va és 

empresonat, havent de pagar 2.000 € de 

fiança per poder sortir. A més a més, la po-

licia va posar d’amagat, i sense cap mena 

de consentiment de la família ni ordre ju-

dicial, un micròfon al domicili familiar, dar-

rere d’un quadre, al menjador (l’han tret).
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Una dona musulmana amb hijab i roba 

ampla i llarga es troba a l’estació de metro 

Guinardó de Barcelona, esperant per aga-

far l’ascensor. Deixa passar un home que 

parada habitual, la dona pica el botó per 

avisar al conductor que ha de parar i baixar 

del bus. Aquest no para i segueix fins a la 

següent parada. La dona, enfadada, es di-

rigeix a parlar amb ell i a demanar-li expli-

cacions de per què no ha aturat l’autobús 

quan ella ho ha sol·licitat. Ell li contesta que 

no torni a pujar en el seu autobús.

Incident a un ascensor, dona amb hijab Cas 16
va amb crosses i ell li va diu «contigo no 

voy a subir al ascensor. Con una mora no 

me subo». Ella li contesta «gràcies», sense 

entrar en el seu joc.

Facebook, adopció de gat

Incident a bus, dona amb hijab

Entrevista de feina, dona amb hijab

Cas 17

Cas 18

Cas 19

Una dona musulmana vol adoptar un 

gat i escriu en un grup de Facebook on es 

fan adopcions de gats. Amb el nom d’usu-

ari que té ella al Facebook, una dona li 

contesta el seu post dient frases tipus «es 

un árabe… perfil falso… gente que practica 

rituales… cuidado». Com a conseqüència, 

ningú li vol deixar adoptar un gat i escriuen 

diverses entrades sobre ella insinuant que 

el vol per practicar rituals.

Una dona musulmana es dirigeix al bus 

per anar a treballar a la ciutat de Barcelona. 

Quan veu que l’autobús s’apropa (un petit 

bus de barri) fa la típica senyal per aturar-lo 

i poder accedir-hi. Però el conductor no para 

davant d’ella, sinó uns quants metres més 

endavant. Al pujar ella saluda al conductor, 

però ell no li contesta. Quan arriba a la seva 

Una dona musulmana del Baix Llobre-

gat rep una citació per una entrevista a 

Barcelona. Quan la truquen, ella comenta 

si tenen problema amb que ella porti hi-

jab, al que li diuen que no. L’agència li diu 

que li enviaran la ubicació del lloc, però no 

ho fan. La dona busca l’adreça per inter-

net, però un cop allà veu que no està ac-

tualitzada i que han canviat de despatx. És 

a dir, es va dirigir a l’adreça que apareixia 

a internet uns 15 minuts abans de l’hora 

concretada, però en arribar, va trobar un 

cartell que deia «el despatx ja no es tro-

ba aquí, i està en tal adreça». Com que no 

coneix la zona, es perd tot i preguntar a 

les persones que hi ha pel carrer. Com no 

aconsegueix trobar el despatx, truca a la 

noia que l’havia contactat prèviament per 

dir-li que sent arribar tard, però que com 

no li han passat l’adreça, l’ha buscat per 
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internet però que han canviat de despatx. 

Finalment, aconsegueix arribar al despatx, 

encara que tard. Després d’ella entra una 

altra candidata per fer l’entrevista. L’encar-

regat d’entrevistar-les era un home. Un cop 

dins, l’home li diu «hombre, por fin has ve-

nido, ahora te vas a esperar que va a pasar 

esta chica antes que tú». L’altra candidata 

contestar«¿Por qué? Si esta chica ha llega-

do antes que yo». El mateix home es nega 

a donar-li la mà a per saludar-la; a l’altra 

noia, sí ho vfa. En general, li parla d’una 

manera molt despectiva. La vacil·la amb 

preguntes, l’home lli rebat constantment, 

la mira i parla molt malament. Al final, 

es posa a la defensiva. No fa cap comen-

tari directe sobre el hijab, però la noia se 

n’adona de que a l’home no li fa gràcia. 

Segons ella el tracte rebut va ser diferent. 

Un «pitorreo», no li van enviar l’adreça, 

no li van donar la mà en arribar i el tracte 

totalment diferent, vacil·lant. De fet, quan 

l’home veu que té un màster li diu «¡Ah! 

¿Que tienes un máster?». Li comenta que 

prioritzaria l’altra noia abans que ella per-

què havia arribat abans. De fet, l’home no 

la volia ni entrevistar, fins i tot li diu que 

«es que ya no sé qué más preguntarte, chi-

ca». Li fa preguntes fora de lloc, preguntes 

que no tenen a veure amb el lloc de treball 

i que no sap per què havia postulat per 

aquest lloc de treball si té un màster. Bus-

cava pegues i amb faltes de respecte, amb 

arrogància. ↵

Manca d’oferta halal a un col·legi de Santa Coloma  
de Gramenet

Cas 20

Als tres fills, un d’11, un de 7 i una nena 

de 5, d’un home musulmà no els oferei-

xen menús halal a l’escola on van, a un 

municipi del Barcelonès. Els monitors del 

menjador els amenacen dient «si no men-

ges, no cal que vinguis més al menjador, 

si no menges, no aniràs al pati». El pare 

ha parlat amb la directora i la resposta ha 

sigut que «es lo que hay, aquí hay pollo, 

ternera...» però no és halal. Quan contac-

ta a l’ODIC ja és la 4a o 5a vegada que un 

dels seus fills li explica com l’han amena-

çat amb no sortir al pati si no menja. Ha 

sol·licitat un full de reclamació a la direc-

tora, i aquesta li ha dit que no disposen 

d’aquests fulls. ↵

Agressió a prop d’un centre de menorsCas 21
A un barri d’un municipi del Barcelo-

nès es produeix una forta discussió entre 

un veí i un menor d’un centre de joves. El 

veí que està al bar i, segons un testimoni, 

havia begut comença a exclamar frases del 

tipus «moros de mierda, esto está lleno de 

moros, el centro está lleno de moros...». 

Un jove que va acompanyat d’una educa-

dora del centre s’acosta a l’home per recri-

minar-li el fet que parlés així. Una estona 

més tard, l’home es presenta al centre de 

menors i comença a donar cops a la porta 

fins a trencar-la. Estava molt agressiu. De 

fet, s’hi sumen més veïns en contra del cen-
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tre de menors i dels nens amb expressions 

com «en este centro hay menores que ro-

ban, hay menores que violan...». Hi ha un 

judici de pau, però encara estan a l’espera 

de resolució. El Govern de la Generalitat es 

presenta com a acusació popular.

Ocupació de pis a Barcelona

Cas 22

Cas 23

Una alumna d’infermeria que estudia 

al Campus Igualada-Universitat de Lleida 

(UdL) vol fer pràctiques s un centre privat, 

però li comuniquen que per tal de continuar 

s’ha de treure el hijab. Han posat una nor-

mativa que especifica que no està permès 

portar símbols religiosos. La noia va amb 

hijab, però la cap de pràctiques li comuni-

ca que no pot ser. La noia insisteix, però 

li diuen que no pot sre. Li diuen que s’ha 

d’adaptar o si no l’hauran d’expulsar. Quan 

s’assabenten a la universitat es posen en 

contacte amb el centre. i fan d’intermedi-

aris. El director del centre diu no estar al 

corrent i que ha sigut una decisió individual 

de la cap de pràctiques, pel que es discul-

pa. Es mostren molt receptius i verbalitzen 

que canviaran la normativa perquè és dis-

criminatòria i per a que no torni a succeir. 

Es mostren totalment oberts a canviar-ho 

i acceptar a la noia una altra vegada, tot i 

que ella rebutja tornar. A partir d’aquest in-

cident, des de la universitat han modificat 

tots els convenis de pràctiques dient «que 

no s’acceptarà cap mena de discriminació 

per motiu de gènere, religió o sexe». Tot i 

que inicialment va ser una situació desfavo-

rable per la noia, el centre també va rebre 

molts insults i atacs a les xarxes. El resultat 

final ha estat positiu. La universitat s’ha 

reafirmat en aquesta voluntat de mante-

nir-se lliure de qualsevol discriminació. ↵

A un barri de Barcelona es produeix 

un conflicte entre alguns veïns de la zona 

i un grup de joves que ocupen una casa. 

El conflicte comença quan diferents veïns 

acusen els joves de ser els responsables 

d’alguns robatoris i intimidacions. Entre el 

22 i el 26 de maig es complicar la situació. 

Hi ha discussions i protestes que posterior-

ment acaben amb amenaces de cremar la 

casa on hi ha els joves. Des de llavors la 

policia té muntat un dispositiu permanent 

de vigilància a la plaça, hi ha com a mínim 

una furgoneta dels Mossos d’Esquadra o 

la Guàrdia Urbana. Com diu el diari Ara: 

«El punt d’inflexió va ser una manifestació 

aquell mateix dia a la tarda, quan desenes 

de veïns es van concentrar a la plaça per 

mostrar el seu rebuig als   ocupants de la 

casa i altres persones van respondre con-

tra aquesta protesta. Els retrets entre els 

dos grups van acabar amb la intervenció 

dels Mossos, que van carregar per allunyar 

la gent, també de l’habitatge. Les hores 

anteriors tampoc havien sigut tranquil·les: 

dissabte a la matinada es va provocar un 

incendi al portal d’entrada de la casa, des-

prés d’una discussió entre els ocupes i al-

guns veïns.»

Expulsió d’unes pràctiques per portar hijab
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Al col·legi ×××× del Baix Llobregat, no 

s’ofereix menú halal pels alumnes musul-

mans. Els pares i mares han fet diversos 

intents de posar-se en contacte amb la 

directora de l’escola, però la directora no 

dona cap resposta, ni es pronuncia sobre 

el tema. Quatre mares d’alumnes es pre-

senten per tal de poder reunir-se amb la 

directora, però els hi resulta impossible. 

Manca d’oferta halal a un col·legi del Baix Llobregat

Agressió a Barcelona

Cas 24

Cas 25
El 7 de gener un noi amb aparença ma-

gribí, germà del denunciant, surt del seu 

primer examen de finals de gener amb el 

seu amic del Senegal. Van a celebrar el 

primer examen i a menjar. Van a treure 

diners d’un caixer d’un barri de Barcelo-

na. Just davant del banc es troben amb 

un home que parla per telèfon. Quan 

penja, bastant cabrejat, li comença a dir 

«¿Que mires?». Els nois contesten «Mira-

mos lo que queremos». L’home, en veure 

que responen i que no es queden callats, 

comença a propiciar cops en especial al 

senegalès, dient-li «negro de mierda, te 

voy a reventar la cara». L’home, que és 

campió de MMA a Espanya, professional 

de la baralla, és molt corpulent (100kg), 

comença a donar cops a l’amic, entrant 

amb una puntada de peu a l’estómac. De 

seguida el germà del denunciant intenta 

ajudar al seu amic. Intenten fugir corrent, 

però un d’ells rellista davant l’home, men-

tre que l’altre aconsegueix allunyar-se. 

L’agressor li etziba puntades al cap. El 

jove agredit entra en coma amb una lesió 

al crani (fractura). Quan l’amic torna i ho 

veu, li diu que s’aturi, però l’agressor tam-

bé comença a perseguir-lo a ell, tot i que 

aconsegueix escapar de nou. El germà del 

denunciant queda en coma a terra, incons-

cient fins que unes persones truquen a 

l’ambulància. Fins aquell moment, ningú 

no va fer res, ningú es va ficar. El germà ha 

estat cinc dies ingressat amb una fractura 

de crani important que fins i tot li ha afec-

tat a l’oïda. L’home és identificat i detingut 

per la policia. S’està tres setmanes a presó, 

però li concedeixen la llibertat provisional 

a l’espera de judici i amb càrrecs pendents. 

El germà està fent proves i visites al met-

ge a l’espera del judici. Els primers dies li 

va costar molt sortir al carrer perquè tenia 

pànic de sortir, va haver de restar dues set-

manes a casa tancat.

Des de secretaria els hi donen llargues. Les 

mares reclamen un document acreditatiu 

que digui que la directora no es vol reu-

nir amb elles. En conseqüència, presenten 

un escrit al Síndic de Greuges, però aquest 

tampoc ofereix una resposta clara. Cada 2 

o 3 mesos reben una notificació afirmant 

que encara estan estudiant el cas. ↵
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Obertura de mesquita després del confinament, a Barcelona

Acte a La Noguera

Cas 26

Cas 27

Després del confinament, quan es va 

permetre obrir els centres, una mesquita 

ubicada a Barcelona obre amb el permís 

del Govern i l’Ajuntament. Malaurada-

ment, hi ha una veïna del barri que por-

ta anys protestant per la instal·lació de la 

mesquita. Sempre que passa per la vorera 

murmura paraules, insults, coses lletges 

dirigits al centre tipus «tant de bo morin 

tots». Amb l’obertura del centre truca a la 

policia, que arriba poc després i els quals 

pregunten si el centre continua obert. 

Els responsables expliquen que ha restat 

obert amb les mesures i indicacions fetes 

per part del Govern, i la policia diu que no 

hi ha cap problema, només que la vorera 

no pot estar bloquejada perquè dificulta 

el pas dels vianants. Des del centre han 

intentat dialogar vàries vegades amb la 

veïna, però ella no vol. S’oposa al centre i 

a la mesquita. Malgrat tot, la policia no ha 

intercedit entre l’entitat i ella.  ↵

L’any passat, 2019, l’entitat ××××, havia 

preparat un acte amb ocasió del Dia In-

ternacional del Hijab que havia estat ben 

rebut. Es fa una petita caminada, que tot 

i que no va venir molta gent, va estar bé. 

També es fa una xerrada. El següent any 

es decideix continuar amb aquesta nova 

tradició i es fa publicitat a xarxes socials. 

La idea és que la gent es fes una foto amb 

el cartell i digués per què porta hijab. Tam-

bé hi ha dones que no en porten però do-

nen suport. Aquesta campanya es penja 

a Twitter i Instagram, però, no saben que 

totes dues xarxes estan vinculades i que 

tot queda publicat al Twitter. Tot seguit, 

des de l’Ajuntament es posen en contacte 

amb ×××× perquè treguin el seu logo. Des 

de ×××× no entenen res perquè no saben 

què ha passat a Twitter. L’Ajuntament fa un 

tweet dient que es desvinculen d’aquest 

acte i que no estan d’acord.  S’acusa a l’en-

titat de salafista, centrant-se molt en l’àm-

bit polític. ×××× és apolític, com a grup no 

es pronuncien. Es veuen enmig d’una bara-

lla política. L’Ajuntament, en sentir-se ata-

cat, decideix treure el logo. Un dia abans 

de l’acte, els hi diuen que no poden fer ús 

de la sala reservada. ×××× ha de reorga-

nitzar l’acte, començant a fer trucades. 

Demanen reunió amb l’alcalde per protes-

tar pel tracte rebut i, tot i que es disculpa 

a la reunió, públicament no ho ha fet. Es 

trasllada l’acte a un altre departament de 

l’Ajuntament. Aquest problema comença 

a Facebook, on feministes que es mostren 

en contra del vel i de la lluita de la dona 

musulmana denuncien a aquest municipi 

de La Noguera per donar permís per fer la 

xerrada i convidar a la conferenciant Hajar 

Hniti. Un cop feta la xerrada, una revista 

escriu sobre ella dient que és molt radical 

i que és la líder de la comunitat musulma-

na. Tot ve d’un periodista que viu a Turquia 

que parla amb la revista, i tot i que no es 

coneixen, parla malament de ella. Hajar 

intenta denunciar els fets, però l’advocat li 
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recomana no fer-ho. Ella rep molt suport 

públic a Instagram quan el tema es fa pú-

blic, unes 500 persones ho denuncien en 

els seus perfils. La revista mai no ha retirat 

l’article acusatori ni ha presentat cap dis-

culpa. ↵

Assetjament i agressions a alumnes en un pati escolar  
a Barcelona

Una mesquita al Vallès Occidental porta 12 anys  
de negociació

Cas 28

Cas 29

Una escola d’àrab i associació social i 

cultural situada a Barcelona disposa d’ac-

cés a un pati escolar on poden sortir mit-

ja hora al pati cada torn de matí i tarda. 

L’escola els deixa la clau, perquè els alum-

nes puguin entrar i fer-lo servir pel lleure, i 

després tornen la clau a l’escola. Quan els 

joves són al pati, els hi tiren coses: ous, es-

combraries i, l’any passat, una bossa ple-

na de pintura. Cada vegada que surten els 

llencen alguna cosa. L’any passat, els veïns 

van anar a l’ajuntament per a pressionar i 

que no deixessin accedir al pati a aquests 

nois. Un veí en particular, cada cop que 

surten al pati, treu el cap per la finestra 

cridant «és tard, aneu-vos a casa vostra». 

El 99% de les dones porten hijab i els ho-

mes van amb barba. Ara des de l’escola 

argumenten que enguany pel Covid-19 és 

impossible que els deixin el pati, però ells 

pensen que han cedit a la pressió del veïns, 

perquè mentrestant els altres nens, els de 

l’escola, sí que hi poden anar. 

La comunitat musulmana d’una locali-

tat del Vallès Occidental porta des de l’any 

2006 constituïda a la ciutat, i des de 2009, 

parlant amb l’Ajuntament per a trobar un 

local més adequat a les seves necessitats. 

Van començar primer a conversar amb 

l’Ajuntament per a saber on poden acon-

seguir un local. L’Ajuntament, però, els hi 

dona indicacions contradictòries per final-

ment, demanar-los que esperessin a pas-

sar les eleccions de 2011. Troben diversos 

locals, però els demanen esperar fins a 

passar dos anys. Després d’aquest temps, 

els comuniquen que han de tornar a espe-

rar perquè ha de sortir una nova normati-

va. La comunitat parla amb l’Ajuntament 

per a comunicar que han trobat un local 

al costat de la ubicació actual. La resposta 

de la consellera urbanística i l’alcalde és 

que per llei, a nivell jurídic, es pot donar 

permís, però que cal fer una instància al 

registre. Al 2012 es presenta la documen-

tació requerida i arriben a un acord amb 

el propietari del local. Per la seva part, 

l’Ajuntament allarga el tràmit al donar 

llargues constantment. A mitjans de 2012 

la comunitat, que sent un tracte desfavo-

rable, presenta una sol·licitud de canvi de 

local de culte i demana una reunió amb 

l’alcalde i l’equip responsable. En aquesta 
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reunió, l’alcalde demana temps per a “re-

flexionar”. En el ple del 17 de desembre de 

2012, des de l’Ajuntament es proposa una 

sèrie de modificacions entre les quals es 

canvia l’ús del local, traient l’ús religiós i 

de culte, que fins aleshores havia estat per-

mès. Els partits d’oposició signen a favor 

sense saber ben bé què es signa (hi havi-

en més de 500 fulles en les modificacions 

presentades). La comunitat decideix obrir 

el local igualment, pel que al juliol de 2013 

l’Ajuntament pren la decisió de tancar el 

local argumentant que s’estan fent obres 

per a una activitat no permesa.   Es deci-

deix obrir el local conforme la nova llei i  es 

signa favorablement, peròen el moment 

de lliurar la llicència l’Alcalde la desestima, 

dient que, segons el que s’ha dit a diverses 

reunions, volen instal·lar una mesquita, 

cosa que no està permesa. La comunitat 

explica que la mesquita es mantindrà al lo-

cal vell, però l’alcalde s’hi oposa. La comu-

nitat presenta un recurs el 2019 pel rebuig 

de la llicència. Actualment segueixen sen-

se poder dur a terme l’activitat prevista. ↵

Acusació de «mirada sexual» per part d’una veïna Cas 30
Una veïna d’origen àrab, que no se-

gueix la religió islàmica i està casada amb 

un espanyol, acusa a un home musulmà, 

el denunciant, de mirar-la amb una «mi-

rada sexual». Tot passa segons el denun-

ciant perquè un dia ella estava en les es-

cales mecàniques del barri quan ell anava 

en cotxe amb el seu amic. Segons ella, 

el va mirar i des de llavors diu que «està 

farta»”. Un dia, ella pica la porta de casa 

seva (juntament amb el seu marit) i crida 

«estic farta». El seu marit li diu «tu li mires 

el cul». Li recrimina que la mira amb mira-

da sexual. El denunciant li diu al marit «no 

miro a la teva dona, tinc dona i és una joia, 

perquè l’hauria de mirar?». La veïna però, 

l’amenaça dient «saps de què treballo? 

Sóc policia». El denunciat li diu que és abús 

d’autoritat, però ella l’amenaça de cridar 

a la televisió. També l’amenaça dient «La 

pròxima vegada que tornis a aixecar-te a 

les 4/5 del matí per a cantar les teves men-

tides, et denunciaré. Jo sóc dona de casa, 

no et pensis que sóc una puta». Ell li respon 

«ets lliure de fer el que vulguis, amb qui et 

casis, no m’interessa la teva vida mentre 

no em facis mal». 

Discussió taxista

Un taxista a Barcelona, relata com un 

dia un altre taxista es va avançar i van co-

mençar a discutir-se. Seguidament va co-

mençar a rebre cops de puny i insults tipus 

«moro de mierda». Li va donar un fort cop 

i li va trencar el dit petit de la mà esquerra. 

Va estar més de 3 setmanes de baixa. Ha 

denunciat i està a l’espera de judici.

Cas 31
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Permís per la Festa de Sacrifici denegat

Incendi d’un oratori, a Osona

Cas 32

Cas 33

Des de l’Espai Antiracista Salt-Girona 

expliquen que arriba una circular des de la 

DGAIA on consta que els professionals de 

l’àmbit de l’atenció als joves no poden au-

toritzar o donar els permisos als joves per 

a la celebració de la festa del sacrifici. El fet 

és que cada any i al llarg de tot l’any, els 

joves demanen autoritzacions per tal de 

veure familiars, d’assistir a esdeveniments 

familiars o festes. Però aquest cop, i amb 

l’excusa de la pandèmia, no han autorit-

zat la celebració del sacrifici. El que sobta 

és que per festes d’altres religions i no hi 

ha hagut cap circular d’aquest tipus. L’Es-

pai Antiracista Salt-Girona ha exposat les 

seves crítiques a través del Facebook, però 

no han obtingut cap resposta. Malaurada-

ment, el que han vist és que amb la cele-

bració de Cap d’Any o de Nadal, el tracte 

no ha estat el mateix. Amb el temps s’ha 

demostrat que per altres festivitats com 

Nadal o Cap d’any, no s’han prohibit les 

celebracions. ↵ 

A finals de juny, un home intenta cre-

mar un oratori a Osona, sense provocar 

danys a l’edifici. Segons explica el cos po-

licial, en un comunicat, els fets van tenir 

lloc la matinada del 23 de juny. Un home 

va amuntegar gran quantitat de troncs, 

branques i materials plàstics a l’entrada de 

l’oratori amb la intenció de calar-hi foc per 

motivacions xenòfobes. Un veí, que ho va 

veure, va alertar als cossos policials, que 

van poder identificar l’home, de 44 anys. 

També van obrir una investigació per es-

clarir els fets. El 9 de juliol, el presumpte 

autor de la temptativa de cremar l’ora-

tori va mantenir una forta discussió amb 

un grup d’homes i un d’ells, de 30 anys i 

nacionalitat marroquina, en el marc d’una 

baralla, el va apunyalar diverses vegades 

com a revenja per haver intentat provocar 

l’incendi al centre religiós. La víctima va 

haver de ser traslladada a un centre hos-

pitalari. Arrel de la investigació, els Mos-

sos van acreditar que el presumpte autor 

de l’acció contra l’oratori havia actuat per 

motivacions racistes. Se’l va arrestar, el 

passat 28 de juliol, com a presumpte au-

tor d’un delicte contra l’exercici dels drets 

fonamentals i les llibertats públiques. Pel 

que fa al presumpte autor de l’apunyala-

ment, la policia catalana també l’ha arres-

tat. Se l’acusa d’un delicte de lesions. En 

paral·lel els Mossos han posat els fets en 

coneixement del Servei Especial de Delic-

tes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Pro-

vincial de Barcelona.
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Des de que es va presentar el Front 

Nacional com a partit polític a Catalunya, 

arrel dels atemptats de 2017, s’han anat 

vessant injúries sobre la comunitat musul-

mana al municipi. Però un comunicat pre-

sentat el 16 de gener del 2020 és paradig-

màtic. Es presenta un comunicat urgent on 

manifesten el seu rebuig a l’obertura d’un 

nou centre religiós musulmà. Raonen la 

seva oposició malgrat el fet que compleixi 

amb tots els requisits, perquè «suposa un 

risc per al conjunt de la ciutadania, en ser 

gestionada per les mateixes persones res-

ponsables de la contractació de l’imam sa-

lafista que va radicalitzar impunement els 

Front Nacional de Catalunya, al Ripollès Cas 34
fidels i els va arrossegar cap a la intoleràn-

cia i a l’assassinat per qüestions religioses. 

Afegit a aquest perill, hi ha la discriminació 

a la dona que s’exercirà dins aquest nou 

temple, escenificada en la sala al marge 

on les dones hauran de resar, lluny dels 

homes, per la seva presumpta impuresa.» 

Aquest comunicat va sortir abans d’un ple 

en el qual la Sílvia Orriols, llavors regidora 

de FNC, va exposar la seva moció en con-

tra la mesquita. Arrel d’aquesta interven-

ció, una agrupació de Ripoll va denunciar 

a la Sra. Orriols per un delicte d’odi. Mesos 

més tard ella es desmarca del partit, però 

segueix com a regidora. ↵ 
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