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1. INTRODUCCIÓ 

 

Actualment, a la ciutat de Barcelona hi conflueixen múltiples comunitats religioses i 

culturals entre les quals hi trobem l’Islam com a tercera confessió en nombre de 

seguidors. La idea d’elaborar un mapa focus d’islamofòbia a Barcelona s’aixeca 

fonamentalment sobre dos aspectes. En primer lloc,  la necessitat de quantificar i ubicar 

les agressions islamòfobes a la capital catalana, i en segon lloc, per poder fer un 

seguiment/diagnòsi d’aquest tipus de violència racista en base a les denúncies 

realitzades o els incidents relacionats recollits tant pels mitjans de comunicació com per 

part de les organitzacions vinculades en la defensa dels drets humans i en el treball anti 

racista. 

En un context doncs, on la islamofòbia ha esdevingut una problemàtica cada cop més 

central i un motiu creixent de preocupació per una part de l’espectre ideològic i 

institucional, instruments com un mapa que ajudi a reflexionar i analitzar l’augment de 

les agressions islamòfobes  a Barcelona pot esdevenir un mirall en relació als obstacles i 

problemes que els nostres conciutadans i conciutadanes musulmans detecten en la 

quotidianitat de la seva activitat religiosa, social o política.  

El plantejament d’aquest projecte, un mapa per poder visualitzar les agressions i la 

violència islamòfobes a la ciutat de Barcelona, sorgeix de la necessitat de denunciar un 

tipus de violència que malauradament, a dia d’avui, és ben palpable al carrer, 

institucions i mitjans de comunicació.  

El mapa doncs, no ha de servir només per assenyalar els focus on s’han produït 

agressions islamòfobes, també ha d’actuar com un instrument amb el que a llarg termini 

sigui possible exposar una diagnosi, anàlisi crítica d’aquesta problemàtica.  

El mapa de focus d’islamofòbia a la ciutat de Barcelona, com en altres aplicacions 

similars en diferents indrets de l’Estat espanyol, pot convertir-se en un instrument de 
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diagnosi, avaluació i revelador d’aquesta problemàtica que a dia d’avui, és d’obligatòria 

consideració en tant que gestió política i social. 

En aquest sentit , es considera que a la ciutat de Barcelona, espai on hi conflueixen 

múltiples comunitats religioses i culturals, però on l’islam ha esdevingut la segona 

confessió en nombre de seguidors, pot ser interessant disposar d’un mapa com aquest, 

que ajudarà a visualitzar la situació del fenomen de la islamofobia, que pateix la nostra 

societat i especialment  la comunitat musulmana, ja que és  la que en l’actualitat  ha de 

conviure amb el pes de la islamofòbia i els judicis recurrents contra ella.  

A partir d’aquí, els objectius generals d’aquest mapa de situacions de discriminació que 

anomenem   mapa de focus d’islamofòbia s’estructurarien en: 

- Assenyalar els punts de Barcelona (districtes, carrers, establiments) on s’hagin 

produït situacions  d’islamòfobes; tant les explicites com les implícites.  

- Descriure cada cas per tenir constància, per exemple, quin és el perfil de la 

víctima (dona, homes, jove...), àmbit i s’hi s’ha iniciat un posterior procés penal. 

- Elaborar una diagnosi/informes a través de cada cas per avaluar l’evolució 

d’aquesta problemàtica a la ciutat. 
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5- Contacte 

En aquest apartat hi apareix el correu a través del qual podríem rebre més casos 

d’islamofòbia que s’hagin produït. No seria un requisit obligatori sol·licitar que els casos 

hagin sigut denunciats. 

 

    

• Si tens més informació sobre algun dels casos continguts en aquesta 

investigació, avisa’ns. 

• Si creus que hi ha alguna informació incorrecta, algun error o algun detall que 

consideris que hem d’afegir, contacta amb nosaltres. 

• Si coneixes algun altre crim o delicte islamòfob que no es troba registrat en 

aquesta investigació, contacta amb nosaltres: S’HA DE CREAR UN CORREU 

 

 

 

 

 

Casos  d’islamofòbia a Barcelona  

 

Sants monjuic 2 

Ciutat vella 9 

Sant Martí 3 

Horta Guinardó 1 

Nou Barris 4 

Casos sense ubicació verificada a Barcelona 4 
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Total 23 casos 

 

 

A través de les observacions de les vulneracions de drets i de resistències a la frontera 

amb ulls de dones diverses hem volgut expliuna realitat silenciada. Les fronteres són un 

espai de vulneració de drets, però aquestes vulneracions afecten especialment les 

dones. Les testimonis han estat contactades durant el viatge d’activistes de la Caravana 

Obrim Fronteres a la Frontera Sur i constitueixen una mirada resistent vers els 

masclismes institucionals socialment acceptats i tolerats gràcies als estereotips 

islamòfobs, classistes, racistes i xenòfobs que es fabriquen sobre elles. L’exposició 

pretén desmuntar aquests estereotips i mostrar les seves lluites perquè puguin rebre la 

sororitat que com a comunitat d’acollida els volem donar. 

La Caravana Obrim Fronteres és una xarxa d'activisme que treballa per sensibilitzar i 

mobilitzar la societat en la defensa dels drets de les persones migrants i en necessitat 

de protecció internacionalen. Es tracta d'una iniciativa d'àmbit estatal i amb visió 

internacional que està formada per diferents col·lectius i persones que s'organitzen de 

forma coordinada des d'una perspectiva feminista i antiracista. 

L'activitat central de la xarxa és l'organització d'una acció de denúncia itinerant en la 

qual centenars de persones ens desplacem juntes des de diferents punts de l'Estat i cap 

a una destinació estratègica amb la finalitat de denunciar les vulneracions dels drets 

humans que generen les polítiques migratòries i de tancament de fronteres i teixir 

xarxes de solidaritat i suport entre persones i col·lectius d'arreu. 

A través de les accions de la Carvana es vol visibilitzar, denunciar i combatre les 

polítiques migratòries, tot organitzant anualment una caravana activista als punts 

calents del les fronteres europees. 

La Caravana a la frontera Sud va posar en el focus del debat públic la vulneració de drets 

i la situació d’excepcionalitat jurídica de les fronters de Ceuta i Melilla, tot denunciant 

alhora l'ús de concertines a les tanques, les devolucions en calent, les polítiques de 

control de FRONTEX, la impossibilitat de sol·licitar protecció internacional a les fronteres 

i a les Oficines d’Asil i Refugi, les traves constants al procediment d'asil o la política 

d'externalització de fronteres amb convenis signats amb països que vulneren els drets 

humans, com el Marroc o Turquia. 
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Amb la intenció de fer palesa la presència de les dones com a protagonistes i subjectes 

polítics dels processos migratoris, la Caravana 'Obrim Fronteres' compta amb una 

caravana feminista, sumant els esforços d'aquells col·lectius que afronten el fenomen 

migratori des d'una perspectiva de gènere. 
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2. Mapa  

 

Aquest apartat del projecte estarà composat d’un mapa interactiu per visualitzar els 

punts on s’hagin produït agressions islamòfobes a la ciutat de Barcelona. El mapa estarà 

subdividit en els deu districtes de la ciutat, Sants Montjuïc, Ciutat Vella, Eixample, Sant 

Martí, Les Corts, Gràcia, Sarrià- Sant Gervasi, Horta- Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. 

 

 

Cada cas de violència islamòfoba que es detecti s’insereix al mapa i apareix marcat amb 

un punt de color visible. En el moment en que es pitja sobre el punt s’accedeix 

directament al cas on s’hi exposa la descripció dels fets, la data, ubicació exacta, la 

tipologia (per exemple, islamofòbia i ultradreta). 
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3. Casos 

 

En l’apartat de casos és l’espai on s’exposaran tots els casos dels diferents districtes. Es 

tracta d’una fitxa més complerta on en aquest cas hi trobem: la descripció, la data, la 

ubicació, la tipologia, si s’ha engegat un procés judicial amb sentencia i finalment, la font 

d’on s’hagi extret la informació. Un exemple de fitxa seria el següent: 

 

Sants Montjuic  

Fitxa: 

 

Dos homes vinculats a grups radicals d’ultradreta increpen un matrimoni que passeja 

amb els dos fills pel centre de Barcelona perquè la dona porta nicab -el tradicional vel 

musulmà de tela fina que només deixa al descobert la zona dels ulls-. El marit s’hi 

torna i ella, que està embarassada, acaba rebent una puntada de peu a la panxa que 

afortunadament no li deixa cap seqüela 

 

Data: 26/08/2016 

 

Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 

 

Ubicació: C/Princesa 
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Sentència/delicte: dos processats han estat condemnats a una pena de presó d’un any 

per cada delicte d’odi i discriminació inclòs a l'article 510.2 del Codi Penal i han 

indemnitzat la víctima (6.500€) i pagat les multes imposades.  

 

Fonts:  

-https://www.ara.cat/societat/denuncies-islamofobia-tripliquen-tres 

anys_0_1699630036.html 

 

 

Un dels aspectes a contemplar seria el mètode perquè qualsevol usuari pogués 

denunciar una gressió i afegir-la al mapa. Òbviament, aquesta hauria de passar per un 

filtre i finalment, inserir-la. En aquest sentit, el més adequat per fer aquest seguiment 

seria disposar d’una persona que pogués filtrar i ordenar els casos mantenint un 

contacte fiable amb entitats que treballin en l’àmbit de la immigració, racisme, islam, 

drets humans i islamofòbia a la ciutat de Barcelona. 
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4. Marc conceptual 

 

En el marc conceptual es l’espai on es desgranen els conceptes que expliquen la 

islamofòbia així com els delictes d’odi que es deriven del racisme com a violència 

estructural.  

El mapa es centra en la islamofòbia, un tipus de violència que s’inclou en la normativa 

internacional dels delictes d’odi, discriminació i intolerància. Inclou les aportacions de 

les Nacions Unides, l’OSCE, Consell d’Europa i Unió Europea: 

Crim d’Odi: “tota infracció penal, incloses les infraccions contra les persones i la 

propietat, quan la víctima, el lloc o l’objecte de la infracció són seleccionats a causa de 

la seva connexió, relació, afiliació, suport o pertinença real o suposada a un grup que 

pugui estar basat en la “raça”, origen nacional o ètnic, l’idioma, el color, la religió, l’edat, 

la minusvalidesa física o mental, l’orientació sexual o altres factors similars, ja siguin 

reals o suposats. 

Discurs d’Odi: “totes les formes d’expressió que propaguin, incitin, promoguin o 

justifiquin l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme o altres formes d’odi basades en la 

intolerància, inclosa la intolerància expressada per agressiu nacionalisme i 

l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, els immigrants i les 

persones d’origen immigrant. 

Incident d’Odi: “Qualsevol incident que es percep com a infracció motivada per 

intolerància per part de la víctima o qualsevol altra persona. 

 

Islamofòbia: un problema global a la ciutat de Barcelona 

En els darrers anys, hem viscut una intensificació de les situacions de discriminació 

contra la població musulmana a Europa, en diversos àmbits de la vida a causa de la seva 
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religió, el seu origen ètnic o la seva condició de gènere, o per una combinació de tots 

aquests factors. 

La discriminació contra la població musulmana a Europa ha estat alimentada 

històricament per opinions estereotipades i negatives, que no tenen en compte factors 

sociològics i demogràfics bàsics com la diversitat dels grups musulmans i de les seves 

pràctiques culturals i religioses. Els recents atemptats anomenats “gihadistes” a Europa 

han tornat a posar el focus sobre el conjunt de la població musulmana, que esdevé 

subjecte de prejudicis i suspicàcies. I és en aquest context en el que la islamofòbia 

representa un risc per a la convivència i la cohesió a les societats democràtiques de tota 

Europa. 

El desconeixement dels fets que es produeixen i no es denuncien, sumat a la poca 

qualitat de les dades sobre els fets denunciats, fa que sigui difícil fer una aproximació 

estadística al fenomen de la islamofòbia a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, les 

principals dades estadístiques disponibles són les del Servei de Delictes d’Odi i 

Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Segons les dades de la Fiscalia, tots 

els delictes d’odi han augmentat a la província de Barcelona en els darrers anys. L’any 

2015 se’n van denunciar 232 casos, un 19% més que el 2014 i gairebé un 40% més que 

el 2013. 

Lamentablement, els missatges d’alguns partits polítics i el retrat que fan de les persones 

musulmanes alguns sectors des mitjans de comunicació reforcen aquestes opinions. Per 

exemple, quan es descriu l’Islam com una ideologia violenta, es contribueix a promoure 

un clima d’hostilitat i desconfiança cap a aquelles persones percebudes com a 

musulmanes. Aquest és el sistema de valors a partir del qual es construeix la 

discriminació. 

La ciutat de Barcelona compta actualment amb comunitats musulmanes constituïdes 

per tres generacions, dos d'elles nascudes a la ciutat. Malgrat que resulta evident que 
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l’islam és ja un element més de la diversitat cultural i religiosa de la ciutat, Barcelona no 

està del tot immune a l’auge de l’odi i la intolerància. Tant les dades de Fiscalia, com els 

casos que han recopilat les entitats socials o estudis acadèmics al respecte ens indiquen 

un repunt dels delictes d’odi en general en els darrers anys, especialment en la seva 

manifestació islamòfoba. 

En definitiva, atenent a les dades de les que disposem i al conjunt d’estudis fins ara 

comentats, podem aproximar-nos a la situació de la islamofòbia a Barcelona a partir de 

les següents premisses: 

-La islamofòbia a Barcelona és un fenomen real i preocupant. Així ho indiquen tant les 

dades de Fiscalia, com els casos que han recopilat les entitats socials o estudis acadèmics 

al respecte. 

-En els darrers anys s’observa una tendència a l’alça de les situacions islamòfobes. El 

clima de crispació provocat per l’onada d’atemptats que sacseja Europa occidental, 

sumat a l’ús xenòfob que n’ha fet l’extrema-dreta han provocat una major intensitat de 

la islamofòbia a la nostra ciutat. Per exemple, el fet que darrerament a la ciutat 

comencin a donar-se oposicions veïnals relacionades a l’obertura d’oratoris, o la 

transcendència que han tingut agressions a l’espai públic a dones amb hijab. 

-L’educació, l’espai públic, els mitjans de comunicació i la feina són els àmbits més 

destacats on es donen situacions de discriminació islamòfoba. 

-La islamofòbia afecta d’una forma més aguda a les dones. La interseccionalitat de 

l’origen ètnic o cultural, la pràctica religiosa i el gènere comporta una discriminació 

especialment accentuada. Aquesta constatació es manifesta de forma especialment 

intensa en l’ús del hijab. 

-La falta de dades sobre delictes i discursos d’odi a Barcelona en general, i islamofòbia 

en particular, dificulta la possibilitat d’intervenir a través de polítiques públiques. 
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-Existeix una desinformació sobre els drets de les víctimes davant de situacions de 

discriminació. Moltes de les víctimes afirmen desconèixer els mecanismes de garantia 

existents o no hi tenen confiança. 
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5. Sobre el projecte 

 
L’apartat sobre el projecte és on s’exposen les dades i el contacte dels seus impulsors. 

En aquest cas es descriuen les entitats que l’han conformat: Institut de desigualtats i 

SAFI. 

Institut de les desigualtats 

L’objectiu de l’Institut de les Desigualtats és investigar i denunciar les desigualtats 

geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere que tenen un major impacte en la 

comunitat així com pensar, proposar i implementar alternatives i accions, des de l’àmbit 

comunitari i universitari per tal de reduir-les i minimitzar els seus efectes.  

Per aconseguir aquests objectius, l’Institut realitza activitats de recerca, innovació, 

sensibilització, denúncia, cooperació al desenvolupament, acció comunitària i incidència 

per la generació de polítiques.  

SAFI (Stop Als Fenòmens Islamòfobs) 

L'associació Stop als Fenòmens Islamofòbs a Catalunya (SAFI) és un col·lectiu 

multidisciplinar, plural i independent, que es proposa com a espai de trobada, recerca, 

formació i denuncia al voltant dels discursos i pràctiques islamòfobes, sobretot, les que 

tenen lloc al territori català. 

SAFI pretén abordar les mancances d'una resposta global a la islamofòbia amb projectes 

de recerca, activitats formatives i de solidaritat que proporcionin una base teòrica i un 

ampli material pràctics per tal de suggerir algunes reflexions, però també per tal de 

formular una crítica i denuncia i presa de consciència.  

En aquest sentit, hem organitzat diversos actes i hem dut a terme i participat de diversos 

projectes de d'anàlisi i investigacions. 
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Ens podeu contactar a saficatalunya@gmail.com o seguir-nos a la xarxa a través de 

Facebook SAFI: Stop Als fenòmens Islamòfobs a Catalunya 

  

mailto:saficatalunya@gmail.com
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6. Metodologia 

 

El marc metodològic per generar un primer arc de casos de violència islamòfoba a 

Barcelona es desgrana a través dos estratègies. La primera tècnica és la recerca 

exhaustiva de denúncies i casos recollits pels mitjans de comunicació i plataformes de 

denúncia existents a l’Estat espanyol. Pel que fa a aquestes últimes, es destaca el 

contacte interactiu amb la Plataforma ciutadana contra la islamofòbia que, en el context 

espanyol, representa un dels actors més importants en la denúncia i documentació 

d’agressions islamòfobes. També cal remarcar les dades obtingudes del Moviment 

contra la intolerància, una plataforma amb més de vint i cinc anys d’experiència en la 

denuncia dels discursos d’odi i la violència racista, homòfoba i islamòfoba a Espanya. La 

relació d’un projecte com el mapa focus d’islamofòbia a Barcelona i aquests espais de 

denúncia tant amplis és fonamental en el seu desenvolupament a llarg termini ja que de 

forma bianual, es presenten informes sobre l’estat d’aquesta problemàtica.  

La segona part de l’estratègia metodològica és l’establiment dels contactes amb les 

institucions, entitats u organitzacions que treballen a diari en la defensa dels drets civils 

i humans i també contra els discursos d’odi. Entre tots els actors amb qui s’ha establert 

contacte per tal de reportar possibles casos d’agressions islamòfobes i exposar la idea 

d’un mapa com aquest hi trobem a l’Oficina d’Afers Religiosos de Barcelona, l’Oficina 

per la no Discriminació de Barcelona, NOVACT (Institut Internacional per l’Acció no 

Violenta), Stop als fenòmens islamòfobs de Catalunya, Musulmans Contra la 

Islamofòbia, SOS Racisme i Diàleg de dones. Una part important de les preses de 

contacte s’ha establert gràcies a la participació a la taula mixta de seguiment del Pla de 

lluita contra la islamofòbia de Barcelona on SAFI hi participa de forma activa.  

La relació de persones de la comunitat musulmana de Barcelona amb aquest projecte 

ha estat vinculada en l’estratègia de contacte amb les entitats, institucions i 

organitzacions anteriorment citades. Una part destacada dels membres que en formen 
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part són membres de la comunitat musulmana de la ciutat i a banda de l’aspecte 

relacionat amb la seva vinculació religiosa, cal subratllar-ne el caràcter d’implicació 

política i de denúncia contra la islamofòbia o el racisme. En aquest sentit, l’existència 

d’un instrument com el mapa, pot fer-se extensible a través d’aquests membres a una 

part important dels centres de culte islàmic. En tot cas però, cal seguir ampliant aquesta 

xarxa per tal de que la majoria de comunitats de confessió musulmana de Barcelona en 

siguin coneixedores. Una dada que val la pena ressaltar és la paritat que hi ha en les 

organitzacions on hi participen persones de confessió musulmana. Hi ha participat 36 

musulmans on el 50% són dones. 

 

7. Focus d’Islamofòbia 

 

 

Sants Montjuïc 

Cas 1 

Fitxa: 
 
Durant la "Concentració per la Unitat dels Pobles Hispans ", militants i simpatitzants 
del grup "Lo Nuestro" reparteixen i col·loquen adhesius contra els refugiats. 
 
Data: 3/04/2016 
 
Ubicació: Plaça Espanya 
 
Tipologia: Islamofòbia, racisme, ultra dreta 
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts:  

- plataformaciudadanacontralaislamofobia.org/wp-
content/uploads/2017/04/Informe-sobre-la-islamofobia-en-España-2016.pdf 
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Cas 2 

Fitxa: 
 
Apareixen noves pintades nazis i contra l'Islam a la mesquita que l'associació Annasir 
tenia ubicada als baixos de la carretera de Barcelona. Els seus responsables, 
identificats després que els Mossos d'Esquadra els enxampessin la nit del 29 de 
desembre de 2012 quan es trobaven dins del cotxe a punt d'enfilar el carrer Sant 
Isidre. Es tractava de tres adults i un menor als que s'imputava una falta de 
deslluïment de béns immobles i una altra contra la llibertat de consciència dels 
sentiments religiosos 
 
Data: 11/01/2013 
 
Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Ubicació: baixos carretera de Barcelona 
 
Sentència:  
 
Fonts:  
 

- http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp 
 

 

 

Ciutat Vella 

Cas 1 

Fitxa:  
 
Veïns de Barcelona i grups antifeixistes expulsen als manifestants d'una concentració 
islamòfoba convocada a la Rambla, davant de la Boqueria. Sota el títol "terroristes 
no són benvinguts" i "stop islamització d'Europa", els feixistes, al voltant d'uns 50, 
han intentat propagar les seves idees islamòfobes a la capital catalana, però han 
acabat sent arraconats per unes 300 persones entre crits i llançaments d'ous 
 
Data: 18/08/2017 
 

http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp


                    

Projecte: Resistències a la islamofòbia amb ulls de dones 

 

   

 

Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Ubicació: Les Rambles de Barcelona 
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts:  

- https://www.eldiario.es/catalunya/Barcelona-antifascistas-asistentes-
manifestacion-islamofoba_0_677183000.html  
 

 
 

 

Cas 2 

Fitxa: 
 
Dos homes vinculats a grups radicals d’ultradreta increpen un matrimoni que 
passeja amb els dos fills pel centre de Barcelona perquè la dona porta nicab -el 
tradicional vel musulmà de tela fina que només deixa al descobert la zona dels ulls-. 
El marit s’hi torna i ella, que està embarassada, acaba rebent una puntada de peu a 
la panxa que afortunadament no li deixa cap seqüela 
 
Data: 26/08/2016 
 
Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Ubicació: C/Princesa 
 
Sentència/delicte: dos processats han estat condemnats a una pena de presó d’un 
any per cada delicte d’odi i discriminació inclòs a l'article 510.2 del Codi Penal i han 
indemnitzat la víctima (6.500€) i pagat les multes imposades.  
 
Fonts:  
- https://www.ara.cat/societat/denuncies-islamofobia-tripliquen-tres 
anys_0_1699630036.html 
 
- http://www.ccma.cat/324/condemnen-dos-ultres-per-agredir-una-dona-
embarassada-que-portava-nicab/noticia/2826243/ 
 

 

https://www.eldiario.es/catalunya/Barcelona-antifascistas-asistentes-manifestacion-islamofoba_0_677183000.html
https://www.eldiario.es/catalunya/Barcelona-antifascistas-asistentes-manifestacion-islamofoba_0_677183000.html
https://www.ara.cat/societat/denuncies-islamofobia-tripliquen-tres%20anys_0_1699630036.html
https://www.ara.cat/societat/denuncies-islamofobia-tripliquen-tres%20anys_0_1699630036.html
http://www.ccma.cat/324/condemnen-dos-ultres-per-agredir-una-dona-embarassada-que-portava-nicab/noticia/2826243/
http://www.ccma.cat/324/condemnen-dos-ultres-per-agredir-una-dona-embarassada-que-portava-nicab/noticia/2826243/
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Cas 3 

Fitxa: 
 
Agressions a l’oratori del carrer de la Paloma. El mes de setembre es van produir 
atacs amb escopeta a l’oratori ubicat al Raval. L’última víctima d’aquestes agressions 
va ser un menor que va rebre un tret a l’esquena i va haver de ser traslladat al servei 
d’urgències. 
 
Data: Setembre del 2009 
 
Ubicació: c/La Paloma 
 
Tipologia: Islamofòbia 
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts:  

- https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_isl
amofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf 
 

 

Cas 4 

Fitxa: 
 
Un grup d’individus cremen la porta de fusta de la mesquita del carrer La Paloma. 
 
Data: any 2007 
 
Ubicació: c/ La Paloma 
 
Tipologia: Islamofòbia  
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts:  

-  
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_isl
amofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf 

 
 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
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Cas 5 

Fitxa: 
 
Souhaila (nom  fictici)  es  trobava  una  tarda  de  primavera  esperant  un  autobús  
a  la  
parada en una zona cèntrica de Barcelona. Quan es disposava a pujar a l’autobús 
fent la  
cua  corresponent  una  dona  de  mitjana  edat  la  va  empènyer  per  passar  abans  
que  ella.  La  dona  va  aconseguir  pujar  abans  però  Souhaila  també  va  entrar  a  
l’autobús  que  es trobava  molt  ple.  Souhaila  li  va  dir  a  la  dona  que  no  
l’empenyés  més.  La  dona  va contestar-li que  era  ella  que  l’estava  empenyent  i  
a  continuació  va  afegir  una  sèrie d’insults  que,  segons  recorda  Souhaila,  van  
ser  “vete  a  comer  cous-cous  mora de  
mierda”.  Souhaila  contesta  que  “estoy  en  mi  país  y  comeré  cous-cous  con  
mucho  
orgullo”. Manifesta que no vol seguir la discussió i li diu a l’agressora que és una mal 
educada  i  s’allunya  per  buscar  un  llco  per  seure.  L’agressora  però  continua  els  
seus  insults i li diu “mentirosa y que si soy española que le enseñe el carnet de 
identidad y  continua  varias  veces  diciendo  lo  de  mora  de  mierda,  vete  a  tu  
país,  hija  de  puta,  que eres lesbiana por que me has tocado la teta”. La violència 
de la situació va provocar a  
Souhaila  un  atac  d’ansietat  i  va  trucar  al  112  explicant  la  situació  als  Mossos  
d’Esquadra 
 
Data:  
 
Ubicació: Ciutat Vella 
 
Tipologia: Islamofòbia 
 
Sentència/delicte: els Mossos d’Esquadra van posar el cas en coneixement del servei 
de delictes d’odi i discriminació de la fiscalia provincial de Barcelona. 
 
Fonts:  

- https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_isl
amofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf 

 
 

 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
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Cas 6 

Fitxa:  
 
Joves afiliats i simpatitzants de MSR (Moviment Social Republicà) es manifesten a 
Barcelona en contra l'Ajuntament i de l'emir de Qatar que, segons la seva versió, 
planejaven que la Monumental es convertís en la tercera mesquita més gran 
d'Europa. Els activistes van penjar pancartes amb missatges com: "La Monumental 
no es toca", "No a la dictadura Qatar" o "Gràcies Mas, Catalunya la prostituta de 
Qatar ". Per la seva banda, Xavier Trias va desmentir públicament que hi hagi hagut 
reunions entre l'Estat de Qatar i l'Ajuntament de Barcelona 
 
Data: 01/07/2014 
 
Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Ubicació: Plaça Sant Jaume 
 
Sentència:  
 
Fonts: http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp  

 

Cas 7 

Fitxa: 
 
Adeeba Asghar té 27 anys i en porta 17 vivint a l'Estat espanyol. A l'octubre passat 
va anar amb la seva germana, que s'havia cremat l'engonal, al servei d'urgències del 
Pere Camps. Quan va entrar al box, va demanar a la metgessa que tanqués la cortina 
que dividia el seu amb el contigu. Segons va deixar constància Asghar en una queixa 
per escrit, a la qual ha tingut accés la Directa, al mateix centre de salut, la metgessa 
es va negar a tancar la cortina al·legant que "això és Espanya, aquí la gent va 
ensenyant les cames, aquí la gent no va amb tanta roba". Les noies es van queixar 
per "tracte racista" i la metgessa les va acusar de "tancades" i les va derivar a un 
infermer home. "Jo crec que ella pensava que no ens defensaríem, com fa la majoria 
de gent, però ens vam queixar, vam demanar les seves dades i li vam posar una 
denúncia", declara Asghar. 
 
Data: Octubre del 2017 
 
Tipologia: Islamofòbia 
 

http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp
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Denúncia/sentència: Denúncia presentada a la comissaria de Mossos d’Esquadra 
(Nou de la Rambla) 
 
Fonts:  
 

- https://directa.cat/islamofobia-invisible 
 

 
 

 

Cas 8 

Fitxa:  
 
Demanda d'algunes famílies del Raval de Barcelona per disposar de menú halal als 
menjadors de les escoles. Després de rebre la negativa verbal per part del centre, 
l'escola Drassanes, alguns pares i mares van presentar una sèrie de sol·licituds 
formals i van demanar una modificació del decret menjador, tenint en compte els 
drets reconeguts en la llei 26/92. Es va aconseguir que a l'escola hi hagi menú halal, 
però sense indicar a cap lloc que hi és. 
 
Data: 11/2/2016 
 
Tipologia: Islamofòbia 
 
Denúncia/sentència: 
 
Fonts:  
 

- https://directa.cat/islamofobia-invisible 
- http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/acta_consellb

arri_raval_11_feb.pdf 
-  

 

Cas 9 

Fitxa: 
 
la candidatura d'Alberto Fernàndez Díaz (PP) ha distribuït al districte de Ciutat Vella 
de Barcelona uns papers que afirmen: "El Raval no pot convertir-se en un gueto 

https://directa.cat/islamofobia-invisible
https://directa.cat/islamofobia-invisible
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/acta_consellbarri_raval_11_feb.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/acta_consellbarri_raval_11_feb.pdf
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islàmic ". El mateix candidat ha declarat que farà el possible per frenar nous oratoris 
musulmans al Raval i evitar que aquest es converteixi en "Barcelonistán” 
 
Data: 15/5/2015 
 
Tipologia: Islamofòbia  
 
Denúncia/sentència: SOS Racisme anuncia que portarà la campanya a la Fiscalia de 
delictes d’odi de Barcelona però lamenta la dificultat per presentar una denúncia 
per via penal per aquests fets 
 
Fonts: 
 

- https://www.elperiodico.com/es/politica/20150514/pp-sant-adria-endurece-
receta-albiol-inmigracion-4187307 

- http://www.eldiario.es/catalunya/SOS-Racismo-Alberto-Fernandez- 
- Fiscalia_0_388111909.html 

 
 

 

Eixample 

Cas1 

Fitxa: 
 
La formació feixista, Plataforma x Catalunya, dirigida per Josep Anglada, es 
manifesta als voltants de la plaça de toros La Monumental repartint propaganda 
islamòfoba contra una possible conversió de l’edifici en una mesquita. Als fulletons 
hi apareixia el lema: “No a la Mezquita de la Monumetal. Prohíben a los toros para 
traernos a los moros” 
 
Data: 26/09/2011 
 
Ubicació: G.V. Corts Catalanes, 749 
 
Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts:  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20150514/pp-sant-adria-endurece-receta-albiol-inmigracion-4187307
https://www.elperiodico.com/es/politica/20150514/pp-sant-adria-endurece-receta-albiol-inmigracion-4187307
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- https://www.e-noticies.cat/pxc-escampa-que-es-fara-una-gran-mesquita-a-
la-monumental-57413.html 
 
 
 

 

Cas 2 

Fitxa:  
 
Uns quaranta militants de Democràcia Nacional s'han concentrat davant de la plaça 
de toros de la Monumental de Barcelona contra "la islamització d'Europa" i la 
suposada mesquita que la ultradreta diu que es vol fer a la Monumental. Els 
assistents cridaven consignes com "Espanya cristiana i no musulmana", "Carlos 
Palomino, torna el ganivet" o "La immigració, destrueix la nació". Un dispositiu de la 
Brigada Mòbil dels Mossos va haver de separar un centenar de militants 
antifeixistes. El comunicat llegit pel representant del bloc juvenil de Democràcia 
Nacional conté nombroses relacions entre musulmans, delinqüència, terrorisme i 
proclames en general contràries a la immigració sota el títol de "Stop a la 
islamització d'Europa ". 
 
Data: 07/03/2015 
 
Ubicació: G.V. Corts Catalanes, 749 
 
Sentència: 
 
Fonts: http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp 
 

 

Sant Martí 

Cas 1 

Fitxa: 
 
Said va treure una estora del seu taxi i s'hi va agenollar per resar, ben a prop de 
l'hospital. Un dels vigilants de seguretat, sense cap provocació ni conflicte previ, li va 
recriminar l'acció, el va interrompre en l'oració i li va dirigir expressions com "això no 
es pot fer aquí, vés a un altre lloc", "vés a fer-ho a la teva terra", "això no es fa en 
aquest país". 

https://www.e-noticies.cat/pxc-escampa-que-es-fara-una-gran-mesquita-a-la-monumental-57413.html
https://www.e-noticies.cat/pxc-escampa-que-es-fara-una-gran-mesquita-a-la-monumental-57413.html
http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp
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Com que el taxista continuava resant, el guàrdia va demanar ajuda als seus 
companys i s'hi van presentar quatre. Segons la fiscal, "tots ells, amb l'objectiu de 
menysprear" la víctima "per la religió que professava" el van insultar i el van colpejar 
amb les seves porres, i li van donar puntades de peu i cops de puny fins que va 
intervenir un vianant. 
 
Data: 19/07/2013 
 
Tipologia: islamofòbia 
 
Ubicació: Passeig Marítim 
 
Sentència/ delicte: El fiscal de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona, Miguel 
Ángel Aguilar, ha sol·licitat que aquests quatre vigilants de seguretat paguin un any 
de presó, al costat d'una multa de 600 euros i una indemnització al taxista per 1320 
euros que serien per danys morals i lesions personals. 
 
Fonts:  

- https://www.ara.cat/societat/islamofobia-fiscal-preso-vigilants-agressio-
musulma_0_1642035916.html 
 

 

Fitxa: 
 
Apareixen pintades al Centre Cultural Islàmic de Catalunya, situat al barri del 
Clot, que diuen "moros de merda". 
 
Data: 03/11/2014 
 
Tipologia: Islamofòbia-racisme 
 
Ubicació: Centre Cultural Islàmic de Catalunya 
 
Sentència:  
 
Fonts: http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp 
 
 
 

 

https://www.ara.cat/societat/islamofobia-fiscal-preso-vigilants-agressio-musulma_0_1642035916.html
https://www.ara.cat/societat/islamofobia-fiscal-preso-vigilants-agressio-musulma_0_1642035916.html
http://movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp
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Cas 3 

Fitxa: 
 
El Centre Cultural Islàmic Català denuncia dos atacs a la mesquita Hamza Barcelona. 
Uns desconeguts han atacat la mesquita de Hamza de Barcelona amb pell, budells i 
sang de porc. El Centre Cultural Islàmic Català ha denunciat la agressió perpertrada 
de matinada, a més, també van patir unes pintades amb una creu cristiana a la 
persiana de la seva pròpia institució. 
 
Data: 27/03/2016 
 
Ubicació:  
 
Tipologia: Islamofòbia 
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts:  
- https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/atacan-una-mezquita-con-carne-y-
sangre-de-cerdo-en-barcelona_35676_102.html 
 
- plataformaciudadanacontralaislamofobia.org/wp-
content/uploads/2017/04/Informe-sobre-la-islamofobia-en-España-2016.pdf 

 

 

 

Les Corts 

Gràcia 

Sarrià- Sant Gervasi 

 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/atacan-una-mezquita-con-carne-y-sangre-de-cerdo-en-barcelona_35676_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/atacan-una-mezquita-con-carne-y-sangre-de-cerdo-en-barcelona_35676_102.html
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Horta- Guinardó  

cas 1 

Fitxa: 
 
El dia del mawlid, amb molta afluència, un veí es va apropar a l’oratori (QUIN??) 
amb la seva motocicleta en marxa, la va ficar dins el local i allà el va omplir de fum, i 
com a conseqüència es van produir una sèrie d’enfrontaments. Per altra banda, 
també havien aparegut pintades a la porta de l’oratori.  
 
Data: 12/11/2013 
 
Ubicació: Avinguda Meridiana, 326 
 
Tipologia: Islamofòbia 
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts: 
-
 https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_isl
amofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pd 

 

 Nou Barris  

Cas 1 

Fitxa: 
 
Veïns del barri de Verdum inicien una campanya contra la instal·lació d’un oratori al 
barri per part de la comunitat islàmica de Nou Barris, manifestant-se i presentant 
3000 signatures a la seu del districte contra aquesta iniciativa. Entre amenaces i 
insults als membres de la comunitat islàmica, i amb 2000 euros invertits per aquesta 
en l’adequació del local, es decideix abandonar el projecte i marxar de Verdum.  
 
Data: any 2015 
 
Ubicació: C/Antoni Gilabert i Bonet (antiga ubicació de l’oratori)  
 
Tipologia: Islamofòbia 
 



                    

Projecte: Resistències a la islamofòbia amb ulls de dones 

 

   

 

Sentència/delicte: 
 
Fonts: 

- https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_isl
amofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf 
 

 

Cas 2 

Fitxa  
 
Malgrat no tenir permís, veïns i membres de PxC i Democracia Nacional es van 
manifestar contra l’oratori del carrer Japó. Al mateix moment, una contra 
manifestació d’antifeixistes va provocar enfrentaments, fet que va obligar l’actuació 
de la guàrdia urbana i els mossos d’esquadra.  
 
Data: 16/09/2017 
 
Ubicació: c/Japó 
 
Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Sentència/delicte: 
 
Fonts:  

- http://beteve.cat/protesta-no-autoritzada-mesquita-carrer-japo-prosperitat/ 
- http://www.prosperitat.org/2018/03/11/les-entitats-de-prosperitat-fartes-

que-es-deixi-fer-als-ultres-al-carrer-japo/ 
 

 
 

Cas 3 

Fitxa: 
 
Manifestació d’entre 200 i 300 persones contra l’oratori del carrer Japó, impulsat 
per la comunitat islàmica de Nou Barris. Entre els assistents hi havia els dirigents 
Pablo Barranco i Jordi de La Fuente del partit racista i feixista, Plataforma per 
Catalunya.  
 
Data: 20/04/2017 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/1469796487informe_islamofobia_ajuntament_de_barcelona_20160727.pdf
http://beteve.cat/protesta-no-autoritzada-mesquita-carrer-japo-prosperitat/
http://www.prosperitat.org/2018/03/11/les-entitats-de-prosperitat-fartes-que-es-deixi-fer-als-ultres-al-carrer-japo/
http://www.prosperitat.org/2018/03/11/les-entitats-de-prosperitat-fartes-que-es-deixi-fer-als-ultres-al-carrer-japo/
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Ubicació: La Prosperitat 
 
Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Sentencia/delicte: 
 
Fonts:  

- http://ramblalibre.com/2017/04/23/mas-de-300-vecinos-de-nous-barris-
protestan-contra-la-mezquita-y-los-medios-callan/ 
 

 

 

 

Cas 4 

Fitxa: 
 
Apareixen pintades de “Mezquita no!” a la persiana de l’oratori del carrer Japó. Per 
altra banda també s’hi van llençar pots de pintura vermella simulant el color de la 
sang, es va posar silicona als panys i s’hi van deixar embotits de porc i excrements. 
Alhora també s’han trobat adhesius amb lemes com: “Espanya cristiana i no 
musulmana” del grup neonazi Democracia Nacional. 
 
Data: Juliol (2017)-Març (2018) 
 
Ubicació: c/Japó 
 
Tipologia: Islamofòbia i ultra dreta 
 
Sentència/delicte: La Fiscalia ha portat al jutjat una denúncia per un presumpte 
delicte de coaccions i d'incitació a l'odi i a la discriminació contra un grup de set 
membres de Democracia Nacional. 
 
Fonts: 

- http://www.ccma.cat/324/la-fiscalia-denuncia-set-membres-de-democracia-
nacional-per-boicotejar-lobertura-duna-mesquita-a-nou-
barris/noticia/2842734/ 

- https://xavier-rius.blogspot.com.es/2018/03/la-fiscalia-denuncia-als-
dirigents-de.html 

http://ramblalibre.com/2017/04/23/mas-de-300-vecinos-de-nous-barris-protestan-contra-la-mezquita-y-los-medios-callan/
http://ramblalibre.com/2017/04/23/mas-de-300-vecinos-de-nous-barris-protestan-contra-la-mezquita-y-los-medios-callan/
http://www.ccma.cat/324/la-fiscalia-denuncia-set-membres-de-democracia-nacional-per-boicotejar-lobertura-duna-mesquita-a-nou-barris/noticia/2842734/
http://www.ccma.cat/324/la-fiscalia-denuncia-set-membres-de-democracia-nacional-per-boicotejar-lobertura-duna-mesquita-a-nou-barris/noticia/2842734/
http://www.ccma.cat/324/la-fiscalia-denuncia-set-membres-de-democracia-nacional-per-boicotejar-lobertura-duna-mesquita-a-nou-barris/noticia/2842734/
https://xavier-rius.blogspot.com.es/2018/03/la-fiscalia-denuncia-als-dirigents-de.html
https://xavier-rius.blogspot.com.es/2018/03/la-fiscalia-denuncia-als-dirigents-de.html
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Sant Andreu 

 

 

 

 

Casos sense ubicació verificada a Barcelona: 

Fitxa: 
 
Musulmà català d'origen marroquí, denuncia que durant el seu torn de treball com a 
taxista, una clienta que viatjava en el taxi acompanyada d'un home es va negar a 
pagar l'import que devia, i el va insultar i humiliar públicament. Li cridava al mig del 
carrer acusant-lo de terrorista, lladre, traficant, etc  
 
Data: 15/12/2015 
 
Tipologia: Islamofòbia  
 
Denúncia/sentència: Denúncia davant la Direcció General de Policia que passa al 
fiscal de delictes d’odi de Barcelona. 
 
Fonts:  
 

- https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/
04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf 
 

 
 

Fitxa: 
 
ELECCIONS MUNICIPALS. Alberto Fernández Díaz, candidat del PP a l'Ajuntament de 
Barcelona, ha enviat un escrit als ciutadans sol·licitant el vot, un dels 
arguments esgrimit en l'escrit és que vol un Ajuntament sense una gran 
mesquita. 
 

https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf
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Data: 24/5/2015 
 
Tipologia: Islamofòbia 
 
Denúncia/sentència: 
 
Fonts:  
 

- https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/
04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf 
 

 

Fitxa: 
 
Agredeixen a 3 estudiants musulmanes al metro de Barcelona: Ferdaus, jove de 19 
anys 
estudiant de Filologia Àrab a la Universitat de Barcelona; Huda, jove de 18 anys 
estudiant de Ciències Polítiques a la Universitat de Barcelona; Safaa, jove de 18 anys 
estudiant de Gestió i Administració Pública a la Universitat de Barcelona. Una dona 
insulta dirigint-se a elles dient “Putas, fulanas, hijas de puta, iros a vuestro país...”. A 
continuació els i llença una ampolla provocant un fort hematoma a una de les joves. 
Just en aquell moment, enmig de la tensió apareixen dos homes amb el cap rapat i 
les van agafar pel coll amençant-les.  
 
Data: 25/3/2015 
 
Ubicació: Línia 3 (metro Barcelona) 
 
Tipolgia: islamofòbia 
 
Denúncia/sentència: 
 
Fonts: 
 

- https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/
04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf 
 

 

 

 

https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/04/informe-islamofobia-en-espac3b1a-2015-pcci-informe-anual-20164.pdf
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8. Limitacions 

 

Aquest és un aspecte no podem menystenir. En primer lloc, tenint en compte que moltes 

de les discriminacions islamòfobes que es produeixen a la ciutat no són denunciades o 

no és fan públiques, moltes de les entitats amb les que es vol buscar una col·laboració 

podrien disposar de poca informació. Per altra banda, existeix la possibilitat de que les 

mateixes entitats amb les que s’estableixi contacte no estiguin disposades a cedir-nos 

les dades personals o no per identificar  cada cas. Justament per aquest factor, el 

contacte amb noves entitats i durant l’evolució del projecte no pot quedar tancat. 

9. Contacte 

 

 


