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Home de 31 anys que acudeix a l’entitat  
perquè és víctima d’una discriminació pel 
seu país d’origen. Es tracta d’una persona 
que es troba en situació de refugi a qui 
recentment li han deixat dos cartells a la 
porta del seu domicili. Els cartells mostren 
rebuig i insults cap a les persones d’ètnia 
africana. 
En una primera acollida a la víctima, es 
facilita un suport emocional i es busca un 
espai de confiança i confidencialitat perquè 
pugui relatar els fets de la manera més 
serena possible.
A través d’una primera entrevista es 
recullen dades objectives dels fets i dades  
subjectives per tal de treballar des d’una 
vessant jurídica i psicosocial. També se li 
ofereix orientació per tal de buscar proves 
referents a l’autoria dels fets viscuts.
Des de la vessant jurídica se li ofereix una 
cita amb el servei jurídic per tal de veure la 
viabilitat de denúncia i se li dona suport en 
la redacció de l’escrit de la denúncia penal 
que haurà de presentar a comissaria o 
jutjats. Des del servei es realitza un 
seguiment en referencia a la denúncia i el 
recorregut jurídic.
En les entrevistes de seguiment es compro-
va que hi ha una bona gestió de l’afectació 
personal dels fets discriminatoris i 
l’apoderament personal per canalitzar 
certs comentaris racistes que es pot trobar.
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La persona afectada és una dona d'origen pakistanès que treballa com a traductora per a una 
empresa municipal realitzant traduccions d'urdú. En finalitzar una de les traduccions, 
una usuària del servei es dirigeix a ella a través d'insults i amenaces les quals acaben amb 
una agressió física. 
Acudeix a l’entitat i se l'orienta a dirigir-se al Centre d’Atenció Primària (CAP) per sol·licitar una 
revisió i informe mèdic sobre els fets i, a la comissaria per interposar denúncia.     
La persona afectada acut al servei amb una afectació psicològica important, tenint en compte 
que els fets són molt recents.
Es realitza una exploració inicial dels recursos amb què compta, tant a nivell personal com social
i, s’exploren les possibles xarxes de suport, oferint un acompanyament des de la vessant 
educativa i psicosocial.
En aquest cas, també s’ofereix una orientació jurídica sobre el recorregut que tindrà la denúncia 
i es realitza un estudi per valorar les possibles vies d'actuació des del servei, valorant 
la personació de l’Administració Pública en el procés penal com una via de reivindicació 
de drets.
A data de tancament d’aquest informe es continua acompanyant la interessada, orientant-la 
en el cas plantejat i oferint informació sobre el procés, pendent de resolució judicial. 
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“A la feina. Ha sigut el fet d’explicar el meu trastorn i que em fessin fora. Repetides 
vegades... 
Quan vaig estar a l'hospital, mai em van escoltar, mai em van preguntar 
què estava escoltant jo, no van intentar indagar en això. Estaves mirant a la paret set dies, 
t’inflaven de medicació i després quan ja et veien una mica més tal, cap a casa.
La meva experiència no va ser que hi hagués una comprensió.
I el fet que estiguis com obligat a prendre les pastilles perquè si no segueixes el tractament
et treuen dels programes. I bé, perds tu, no? Perds molts drets si no prens la medicació...
El tracte a la residència és molt impersonal i els drets són reduïts al mínim. La residència
és una extensió del psiquiàtric, en poques paraules. Les possibilitats de recuperació en una 
residència... Jo conec pocs companys dels que he vist a la residència que hagin sortit amb
possibilitats de portar una vida normalitzada pel mateix mal tracte que els donen. Un 
tracte molt dependent i gens personalitzat. Per això, l'únic alliberament que vaig tenir 
va ser sortir de la residència.”
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En una botiga, que pertany a una cadena comercial internacional, un agent de seguretat privada 
té una actitud discriminatòria i un tracte desigual amb una persona estrangera de qui sospita, 
sense cap fonament ni prova, que pot haver robat algun producte. De fet, el supòsit del robatori 
s’alimenta del prejudici que és estrangera. 
La persona afectada per la situació de discriminació es posa en contacte amb el Servei d’Atenció 
i Denúncia per a víctimes de racisme de l’entitat; i conjuntament s’acorden les accions a realitzar. 
L’empresa rep l’escrit de l’entitat on s'exposen els fets i es valora la situació com un cas de 
���������	��
��	����	���������������	�. Aquesta és una intervenció molt recurrent del Servei: 
posar en coneixement de l’altre part els fets ocorreguts i obrir la possibilitat d’una correcció, 
canvi i/o disculpa per part seva. 
En aquest cas la resposta va ser molt favorable: l’empresa va assumir i condemnar els fets, 
que va titllar de discriminatoris, i va demanar disculpes a la persona afectada. A més, desprès 
de verificar la discriminació i no obtenir rectificació per part de la persona  empleada que havia 
tingut aquesta actitud i tracte desigual, va optar per acomiadar-la perquè no volia permetre 
conductes racistes a la seva empresa. 
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Parella migrant acabada d’arribar a Barcelona. Van anar a una agència immobiliària per veure un pis i donen una 
reserva del mateix. Al dia següent quan queden per la formalització administrativa, la responsable de la immobiliària 
els hi diu que “prefereixen espanyols”, per tant els hi torna la reserva, dins dels 15 dies següents tal i com posava a full 
de reserva. La parella considera que ha estat víctima d’un tracte discriminatori en l’accés al lloguer d’un habitatge.
Es fan les següents actuacions: a) es contacta amb la immobiliària, b) es fa assessorament jurídic: la proposta de 
contracte d’arrendament és correcte, però els motius que li diuen per no procedir a la firma  són discriminatoris; la 
responsabilitat és del propietari  ja que  la Inmobiliaria parla en nom d’ell, c) contacte amb immobiliària i propietari, d) 
intermediació entre les parts, e) es planteja la possibilitat d’estudi jurídic per possible delicte, e) carta de disculpes del 
propietari i l’agència a la parella, f ) es negocia una sessió formativa sobre discriminació als treballadors de l’agència, g) 
l’agència fa nova recerca d’habitatge per a la parella.
La llei no contempla ni permet que s’estableixin diferents requisits segons l’origen. Algunes immobiliàries sembla que 
fan llistes d’habitatges per nadius i per estrangers. També és important poder fer “testings” amb les agències immo-
biliàries i així constatar aquestes possibles discriminacions. Es pot denunciar i s’anima a fer-ho des de les entitats.

Parella migrant acabada d’arribar a Barcelona. Van anar a una agència immobiliària per veure un pis i donen una 
reserva del mateix. Al dia següent quan queden per la formalització administrativa, la responsable de la immobiliària 
els hi diu que “prefereixen espanyols”, per tant els hi torna la reserva, dins dels 15 dies següents tal i com posava a full 
de reserva. La parella considera que ha estat víctima d’un tracte discriminatori en l’accés al lloguer d’un habitatge.
Es fan les següents actuacions: a) es contacta amb la immobiliària, b) es fa assessorament jurídic: la proposta de 
contracte d’arrendament és correcte, però els motius que li diuen per no procedir a la firma  són discriminatoris; la 
responsabilitat és del propietari  ja que  la Inmobiliaria parla en nom d’ell, c) contacte amb immobiliària i propietari, d) 
intermediació entre les parts, e) es planteja la possibilitat d’estudi jurídic per possible delicte, e) carta de disculpes del 
propietari i l’agència a la parella, f ) es negocia una sessió formativa sobre discriminació als treballadors de l’agència, g) 
l’agència fa nova recerca d’habitatge per a la parella.
La llei no contempla ni permet que s’estableixin diferents requisits segons l’origen. Algunes immobiliàries sembla que 
fan llistes d’habitatges per nadius i per estrangers. També és important poder fer “testings” amb les agències immo-
biliàries i així constatar aquestes possibles discriminacions. Es pot denunciar i s’anima a fer-ho des de les entitats.









La persona afectada és un home gai de 23 
anys que treballa en un comerç i un dia una 
companya seva li comenta que ha sentit 
que la coordinadora d’equip parlava per 
telèfon amb l’encarregada de botiga i que 
aquesta li deia que “no podía trabajar con 
gais”. La víctima ho posa en coneixement 
de recursos humans, on li indiquen que 
efectivament és sancionable, sempre que 
hi hagi proves del fet. En un moment 
donat, el noi pregunta a l’encarregada si ha 
dit aquesta frase i ella ho confirma i indica 
que no ho troba tan greu. Quan el noi li 
explica que és sancionable i denunciable, 
l’encarregada recula, indica que la frase 
està fora de context i que ella no té 
problemes amb els gais, i que, com a prova, 
ella ha enviat informes a recursos humans 
dient que està contenta amb la feina que fa 
aquesta persona.
L’endemà la persona afectada torna a parlar 
amb l’encarregada, aquesta vegada gravant 
la conversa que té lloc al magatzem i 
l’encarregada reconeix el comentari. 
L’actitud de l’encarregada torna ser 
reculant i treu importància al que considera 
un comentari desafortunat. La situació 
arriba al punt que genera ansietat a la 
víctima i ha d’anar a urgències on li faciliten 
la baixa laboral. Al cap d’uns dies rep una 
notificació d’acomiadament perquè es 
trobava en període de prova.
Donat que el període per denunciar un 
acomiadament improcedent va expirar, des 
del servei jurídic de l’entitat s’impulsa una 
feina conjunta amb l’àmbit LGTBI a nivell 
sindical i la persona afectada. Es decideix 
portar el cas a través de la Inspecció de 
Treball de la Generalitat de Catalunya i no 
fer una denúncia formal als Mossos 
d’Esquadra. El març del 2018 la Inspecció 
de Treball resol a favor de la víctima. La 
resolució obliga a tenir mesures preven-
tives per evitar la discriminació per raó de 
sexe, tal com preveu la Llei 3/2007, per a la 
igualtat efectiva d’homes i dones. 
Tanmateix, es treballa amb la víctima en el 
servei psicosocial oferint un acompanya-
ment donada l’afectació emocional que li 
suposa aquesta situació.
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ACATHI: http://www.acathi.org/ca/ 

Drets Humans: https://acddh.cat/ 

https://www.bayt-al-thaqafa. 
org/ 

https://www.
gitanos.org/

https://www.salutmental.org/

Federació Veus: https://veus.cat/ 

Fundació Assís: https://www.assis.cat/

Iridia: https://iridia.cat/

https://
och.cat/ 

SOS Racisme Catalunya:  
http://www.sosracisme.org/ 

Unió Romaní: https://unionromani.org/ 

http://sensellarisme.cat/ca/ 



-
racterística comuna dels seus membres, 

rigen nacional o ètnic, el llenguatge, el 

sexual o un altre factor similar. (Organit-
zació per a la Seguretat i la Cooperació a 

 foment, promoció o insti-
-

amenaça pel que fa a aquesta persona o 
-

tes manifestacions per raons de “raça”, 
color, ascendència, origen nacional o èt-
nic, edat, discapacitat, llengua, religió o 
creences, sexe, gènere, identitat de gène-
re, orientació sexual i altres caracterís-
tiques o condició personal. (Comissió Eu-
ropea contra el Racisme i la Intolerància 

 qualsevol distinció, exclu-
sió, restricció o preferència, que es basi en 
qualsevol motiu, com ara raça, cultura, ori-
gen ètnic, nacionalitat, orientació sexual, 
religió, discapacitat física o altres caracte-
rístiques que no siguin rellevants per al te-
ma en qüestió.

 quan una persona 
és, ha estat o podria ser tractada de mane-
ra menys favorable que una altra en situa-
ció anàloga per algun dels motius protegits 
que la legislació vigent enumera.

 situació en què 
una disposició, criteri o pràctica aparent-
ment neutres situa a persones determina-
da en desavantatge particular respecte a 

-

-

saris.

 situació 
-

nació per com a conseqüència de la seva 

protegits.

 situació en què 
una persona o un grup de persones són ob-

situació en què 
una persona, per pertànyer a diversos 

-
-

ques de discriminació.

9. 



 idea preconcebuda massa 
-

conscient sobre les persones o idees que 

Una generalització en la qual les caracte-

-
dividu a un grup o una comunitat que com-

lica, una ideologia, una cultura i, en alguns 
casos, certs trets físics visibles que els di-
ferencien dels altres grups o comunitats.

dones basada en la identitat, les condi-
cions, les funcions i les responsabilitats 

per la societat i la cultura-, assignades a un 

sinó que adquireix un sentit, tenint en 
compte una base sociocultural al llarg del 
temps.

 es refereix a la vivèn-
cia interna i individual del gènere tal com 
cada persona ho sent, la qual pot corres-
pondre o no amb el sexe assignat al mo-
ment del seu naixement, incloent la vivèn-
cia personal del cos (que podria involucrar 

-

-

musulmanes.

-
sexuals, persones transgènere i interse-
xuals.

 capacitat de cada per-
sona de sentir atracció emocional, afectiva 

del seu, o del seu mateix gènere, o de més 

-
ment

 -
es que consisteix a considerar la superio-

-
nal.

 forma espe-
-

ció cap a les comunitats gitanes.

 El sexe és un concepte lligat a la bi-
-

tra espècie habitualment presenta dimor-

naixem mascle o femella, encara que hi ha 
un percentatge molt petit de la població 

o hormonalment, neix intersexual,
-

productiva o sexual i/o amb patrons dels 

dona.
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