Nota Nacional

Els delictes d’odi i discriminació denunciats a
Catalunya durant el 2021 pugen un 26% respecte
l’any anterior i un 11,5% de les víctimes són
menors d'edat
· Els Mossos d’Esquadra impulsen iniciatives per informar la ciutadania sobre els seus drets,
millorar l’atenció a les víctimes, prevenir i incrementar la detecció de situacions que no es
denuncien i perpetuen la invisibilització de les conductes d’odi i discriminació
· Durant el 2021 es van instruir 496 fets, dels quals el 44% corresponen a l’àmbit de la LGTBIfòbia, seguits dels relacionats per motivacions racistes (28,4%) i els d’orientació política
(21%)
· El 72,5% dels casos investigats s’han resolt amb la detenció o investigació dels autors dels
fets
· Un total de 575 persones van denunciar haver estat víctimes per causes relacionades a la
seva orientació sexual, origen, condició política i religió, entre d’altres
· Durant l’any passat es van detenir 116 persones i 330 van quedar investigades. Un 19%
dels autors eren menors d’edat
· Des del 2015 les denúncies per LGTBI-fòbia pugen notablement, passant de les 62
registrades el 2016 a les 215 de l’any passat. En aquest àmbit, 134 estan relacionades amb
homofòbia, 42 amb transfòbia, 24 amb lesbofòbia i 15 contra el col·lectiu LGTBI
· Per demarcacions, Barcelona continua tenint un major nombre de fets amb un increment
del 41% respecte l’any 2020, seguida de Girona amb una pujada del 19,6%. Tarragona i Lleida
experimenten descensos de del 23% i del 11%, respectivament.
· Dels fets denunciats l’any passat, el 91% han estat comesos de forma presencial i la resta
s’han realitzat a través de les xarxes socials i internet
· En el marc de la celebració de diferents esdeveniments esportius, es van interposar 59
denúncies amb fets vinculats amb l’odi i/o discriminació
· S’han realitzat 337 activitats formatives i de sensibilització amb un total de 7.599 assistents
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La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra ha instruït durant l’any 2021 un total de 496
denúncies per delictes d’odi i discriminació, la qual cosa representa un 26% més respecte l’any
anterior. La disminució de fets ocorreguda l’any 2020 està associada possiblement a la situació de
crisi sociosanitària originada per la Covid-19. El 72,5% dels casos investigats s’han resolt amb la
detenció o investigació dels autors dels fets.
Amb l’objectiu de protegir la llibertat, la seguretat ciutadana i la lluita contra qualsevol tipus de
discriminació, els Mossos d’Esquadra treballen a favor de la diversitat i pluralitat des de tres àmbits:


Treball transversal. Es realitzen reunions i trobades amb organismes, autoritats públiques,
líders de comunitats minoritàries, associacions, ONG i altres entitats per intercanviar
informació i conèixer les seves demandes i inquietuds.



Coordinació. Es manté una coordinació permanent amb la Fiscalia especial de delictes d’odi
i discriminació de Catalunya.



Prevenció i formació. Es treballa per conscienciar i sensibilitzar sobre la diversitat a la
societat actual. Paral·lelament, s’impulsa la formació continuada als membres del Cos
centrada en les investigacions, la protecció i l’atenció a la víctima.

Els diferents àmbits relacionats amb els delictes d’odi i discriminació són els vinculats amb
l’orientació sexual o la identitat de gènere; amb la diferència nacional i/o racial; amb els sentiments
contraris sobre determinades religions; amb els fets ocasionats perquè la víctima té alguna
discapacitat física/ sensorial i/o discapacitat psíquica/ mental; per orientació política, i en casos en
què la víctima ho és per ser jueva o indigent o amb motiu del seu sexe.
Durant el 2021 el 43% dels casos investigats corresponen a l’àmbit LGTBI-fòbia, seguidament dels
àmbits relacionats amb l’origen nacional/ racial (28,4%) i el d’orientació política (20,9%).
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Per demarcacions, Barcelona ocupa el primer lloc seguida de Girona, Lleida i Tarragona.

Dels 496 fets denunciats durant l’any passat el 91% han estat comesos de forma presencial i la
resta s’han comès en el marc d’internet i les xarxes socials.

Amb la finalitat de continuar lluitant contra les desigualtats
i totes aquelles conductes delictives relacionades amb
l’odi i la discriminació, els Mossos d’Esquadra disposen
d’una Oficina de delictes d’Odi i Discriminació que
s’encarrega d’analitzar el fenomen a Catalunya amb
l’objectiu de proposar noves estratègies de prevenció,
millorar l’atenció a les víctimes que denuncien i treballar
per fer aflorar la xifra oculta que es detecta en aquest
àmbit.
Aquesta oficina es complementa i es coordina amb la recent creada Unitat Central d’Investigació
de Delictes d’Odi i Discriminació, depenent de la Comissaria General d’Informació i que està
especialitzada en la investigació i persecució d’aquesta tipologia delictiva.
Les tipologies delictives vinculades a l’odi i la discriminació que més es denuncien són els delictes
contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, les lesions, les amenaces, el tracte
degradant i els danys.
Si s’analitzen els fets denunciats des del 2011, es detecta un augment de casos registrats els anys
2018 i 2019. Aquest increment es produeix per un augment dels fets denunciats per motivacions
polítiques durant aquest període fruit del context polític en que es van denunciar en aquest àmbit:
324 fets el 2018 i 234 el 2019.
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L’any passat es van detenir 116 persones i 330 van quedar investigades. Un 20% eren dones i la
resta homes. Un 19% dels detinguts/investigats eren menors d’edat (30 tenien entre 10 i 13 anys i
56 entre 14 i 17 anys).
L’àmbit en que es van detenir/ investigar més persones va ser el de LGTBI-fòbia, seguit del d’origen
i el de motivacions polítiques.
En aquest quadre es poden veure els detinguts/ identificats per àmbits:

La prevenció, el camí per minimitzar les conductes per odi i discriminació
Per minimitzar l’impacte que aquest tipus de fets delictius tenen entre els joves, per fer aflorar la
xifra oculta que es produeix en aquest àmbit i conscienciar i sensibilitzar sobre la diversitat, els
Mossos d’Esquadra van dur a terme durant l’any 2021 diverses accions dins l’àmbit escolar i
educatiu i també en altres camps. Concretament es van realitzar 337 activitats amb un total de
7.599 assistents.
Pel que fa als centres docents, es van dissenyar materials de prevenció adreçats als professionals
que hi treballen i a les famílies, explorant noves tècniques pedagògiques per garantir un
aprenentatge més significatiu, com seria el cas del taller preventiu “Diversitat de Tu a tu”. Les
Oficines de Relacions amb la Comunitat l’han posat en marxa durant l’actual any escolar. Aquest
projecte té com a objectiu principal conscienciar i sensibilitzar sobre la diversitat existent a la
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societat actual i donar les eines necessàries perquè els joves sàpiguen fer front a possibles
problemàtiques que es puguin trobar.
Es va iniciar a principis de l’any escolar 2021/2022 a tot el territori català i consisteix en què els
propis alumnes adquireixin un major protagonisme en el moment de transmetre el missatge
preventiu, ja que en moltes ocasions, arriba de manera més eficaç i eficient quan l’emissor és el
propi company i el receptor se sent més confiat per posar en coneixement algun problema que
pugui estar relacionat amb conductes d’odi i discriminació.
La prova pilot es va portar a terme a l’escola Santiago Sobrequés i Vidal de Girona, la qual va
obtenir bons resultats , arribant a uns 90 alumnes. Actualment aquest taller ja s’ha impartit en més
de 20 centres arreu del territori i té la previsió d’arribar en l’actual any escolar a uns 38 instituts. Es
preveu que aquesta formació arribi aquest any a més d’un miler d’alumnes i es consolidi com un
taller de referència en els propers anys.

Sempre al costat de la víctima
L’atenció a les víctimes en l’àmbit de l’odi i la discriminació és una prioritat del cos de Mossos
d’Esquadra que, a través dels Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), estableixen tractaments
homogenis per atendre les persones que han estat víctimes d’infraccions penals per raó del seu
origen nacional/ètnic, la religió, la seva minusvalidesa física i/o mental, l’orientació sexual o altres
factors similars.
Durant l’any passat, un total de 575 persones van patir conductes d’odi i discriminació. Un 11,6%
eren menors d’edat i un 3,3% persones majors de 65 anys. En la gran majoria de casos (270), els
GAV del territori es van encarregar de realitzar-los assessoraments, seguiments i disseny de plans
de seguretat i protecció. Així mateix també es van coordinar amb altres serveis de la xarxa
assistencial per oferir l’assistència específica per a les víctimes. Un total de 17 persones ateses
pels GAV disposaven de mesures de seguretat consistents en ordres d’allunyament i prohibició
d’apropament i/o comunicació.
Dels 66 menors atesos pels Mossos d’Esquadra, 43 van patir insults i/o atacs per la seva condició
sexual, dinou pel seu origen, una per orientació política, dos per discapacitat i una per
antisemitisme. Habitualment, aquestes amenaces i insults es va produir en el marc de les relacions
que mantenen els joves a les escoles o al voltant d’aquestes i sovint es coneixien entre ells.

Les denúncies per orientació sexual es tripliquen respecte el 2016
Les denúncies interposades en l’àmbit de la LGTBI-fòbia han crescut de manera exponencial durant
els darrers anys, passant de les 62 registrades el 2016 a les 215 que es van investigar el 2021. La
demarcació de Barcelona ocupa el primer lloc de casos registrats (170), seguit de Girona (22),
Tarragona (16) i Lleida (7). Respecte l’any passat, els casos investigats en l’àmbit LGTBI-fòbia són
els que registren un augment més notable passant de 143 casos l’any 2020 a 215 l’any 2021.
Dels 215 atestats instruïts en aquest àmbit, el 62,3% corresponen a incidents vinculats amb
l’homofòbia, el 19,5% amb la transfòbia, l’11,1% amb la lesbofòbia i el 7% estan vinculats
directament al col·lectiu LGTBI- fòbia.
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Pel que fa les investigacions per casos vinculats a l’àmbit ètnic, origen nacional i/o racial, els fets
delictius han augmentat en nou casos respecte l’any anterior i des del 2016 s’han incrementat en
33 casos.

L’any passat es van instruir 104 casos vinculats en l’àmbit de l’orientació política. El nombre de fets
registrats està per sota dels anys 2018 i 2019 en que es va experimentar un ascens notable en
relació amb els anys anteriors. La demarcació de Barcelona és la zona on més fets s’han produït
seguint de les demarcacions de Tarragona i Girona.

Finalment, l’any 2021 va acabar amb tres casos investigats per odi a les persones sense llar, 9 per
conductes contra creences religioses, set per antisemitisme i cinc per discapacitat física i/o
psíquica. Tots van tenir lloc a la demarcació de Barcelona, menys dos relacionats amb conductes
contra creences religioses que es van denunciar a Tarragona.
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Annex casos investigats per delictes d’odi
ÀMBIT DE LGTBI-FÒBIA
Un menor transgènere rep insuls per internet a través del seu treball de recerca
A Manresa un menor d’edat transgènere va denunciar el passat 19 de febrer ser víctima d’insults a
través d’internet per part de persones anònimes. El jove, estudiant de quart d’ESO, va fer una
enquesta telemàtica per complementar el seu treball de recerca i algunes respostes l’increpaven
per la seva condició sexual.
A partir dels fets denunciats, els Mossos d’Esquadra van iniciar gestions d’investigació
encaminades a localitzar i identificar els autors dels fets, però no va ser possible ja que els autors
van actuar a través d’un qüestionari anònim de google. Paral·lelament, els agents del Grup
d’Assistència a la Víctima (GAV) de la comissaria de Manresa van fer una seguiment a la víctima
per saber com es trobava, assessorar-la i informar-la dels serveis assistencials que tenia. Tres
mesos després dels fets, el GAV va tornar a contactar amb la família de la víctima per si s’havien
tornat a repetir els fets, la qual cosa no havia succeït.

Tres joves colpegen i insulten una dona trànsgenere en un autobús de Sabadell
A Sabadell, el passat 12 de febrer, tres joves van insultar i van donar un cop de puny a una dona
transgènere que viatjava en un autobús urbà d’aquesta localitat. La denunciant els va recriminar
que s’estaven penjant de les barres del vehicle i molestaven els usuaris del transport públic. Els
joves la van insultar i un d’ells li va donar un fort cop de puny a la cara. El conductor del bus va
aturar el vehicle i va intervenir en l’incident. Després d’obrir les portes laterals, va fer fora als joves
que des de la vorera van mantenir una actitud provocadora i continuaven increpant i insultant la
dona agredida
Pocs dies després d’aquesta agressió, la directora d’un institut va informar als mossos del contingut
d'un vídeo que corria per les xarxes socials en relació amb una agressió a una de les passatgeres
que anava en un autobús urbà de Sabadell. La seva trucada estava relacionada amb la identificació
d'un dels tres menors autors de l’agressió que estudiava al seu institut.
La directora va manifestar la seva indignació pels fets gravats, contraris als valors i actituds que es
fomenten al seu centre. Per aquest motiu, va informar a la policia que havia identificat un dels
menors que anava a l’escola. Fruit de les gestions d’investigació, els agents van identificar els altres
dos menors. Tots tres van quedar investigats per un delicte de tracte degradant i vexatori.
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Dos homes detinguts a Blanes per agredir, amenaçar i insultar els seus veïns
homosexuals
El passat 14 de març, a Blanes, un home va denunciar als mossos haver rebut amenaces i insults
homòfobs per part dels seus veïns. Fins i tot en una ocasió, va patir una agressió arran de la qual
va tenir seqüeles físiques i psicològiques. Després de molts anys d’aguantar aquesta situació, va
denunciar els fets perquè no podia suportar més la situació d'assetjament i insults que estaven
patint de manera continuada.
Els veïns li barraven el pas amb el seu vehicle per evitar que sortissin de casa seva en cotxe ja
que havien de passar per davant de la casa dels veïns. En una ocasió van colpejar-li el vehicle
amb una cadena i va poder fugir sense que l’agredissin directament. En relació amb aquests fets,
l’home va interposar una denúncia en seu policial i va aconseguir una ordre de protecció que en
l'actualitat no es troba vigent per la qual cosa en reclamava una de nova per poder viure amb
tranquil·litat i recuperar la seva salut.
Al llarg de la investigació, els mossos van identificar els autors dels fets i van detenir les dues
persones que van actuar, les quals van quedar investigades per un delicte contra l’exercici dels
drets fonamentals.

Set menors agredeixen una parella de noies discapacitades a Banyoles
A Banyoles, el passat 13 de maig, una noia amb discapacitat que passejava amb la seva parella
que també patia una discapacitada van ser increpades per un grup de 7 noies, menors d’edat.
Les noies van donar un cop intencionadament a la denunciant quan es van creuar amb elles i
després les van encerclar i les van començar a empènyer i insultar. Finalment la van agredir amb
cops de puny i li van tira suc de tomàquets al cabell. En la denúncia, la noia va explicar que no es
tractava d’un fet puntual i que fins i tot familiars seus havien rebut insults i amenaces per part
d’aquestes joves.
Les gestions d’investigació van permetre identificar dues de les agressores que van quedar
investigades per un delicte lleu de lesions un altre contra l’exercici dels drets fonamentals i les
llibertats públiques.

Investigats dos vigilants de seguretat d’una discoteca per agredir una parella
gai a Roses
El 12 de juliol, a Roses, un home va explicar que es trobava en una discoteca a Vilanova i la Geltrú
amb uns amics. Que se’ls van apropar dos vigilants de seguretat i els van dir que marxessin del
local amb insults homòfobs. Un dels vigilants va agredir al denunciant per l'esquena donant-li dos
bufetades amb la mà oberta a la cara, una a cada costat, i el va pegar a l’orella, l’ull i la galta.
Davant d’aquesta situació, els afectats van activar els Mossos d’Esquadra que es van desplaçar al
lloc dels fets juntament amb una ambulància per assistir al denunciant. Els agents van identificar
els dos vigilants de seguretat que van quedar investigats per un delicte de lesions i un altre contra
l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
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Una parella transgènere, atacada a la platja de Roses
Un home va denunciar haver estat víctima d’una agressió per transfòbia quan es trobava amb la
seva parella que també és transsexual. Els fets van passar a Roses el passat 22 d’agost a la tarda
al passeig Marítim d’aquesta població.
Tots dos venien de banyar-se a la platja i s'haurien adreçat a les dutxes públiques quan un home
els va començar a insultar per la seva condició transgènere fins a començar a agredir-lo amb
diversos cops de puny per tot el cos.

Baralla entre dos grups de joves amb insults homòfobs a Barcelona
El passat 4 de setembre, agents de la comissaria de l’Eixample es trobaven realitzant patrullatge
de seguretat ciutadana uniformats i amb vehicle logotipat quan van ser requerits per un noi que els
va alertar que un grup de de persones s'estaven barallant prop d’allà.
Els agents van localitzar la baralla i van observar com quatre persones s'estaven agredint donantse cops de puny i cops de peu, de manera que van separar les parts i les van identificar. Segons la
versió d’una de les parts, els fets es van iniciar arran dels insults homòfobs que havien rebut per
part de les dues persones que hi havia al lloc, mentre que els presumptes agressors es van defensar
i van explicar que també havien rebut insults i que per això havien iniciat la baralla.
Les dues parts van quedar identificades i informades perquè presentessin les denúncies pertinents.

Una agressió homòfoba a la platja de Somorrostro de Barcelona acaba amb la
detenció dels agressors
La nit del 29 de maig, un grup de joves format per tres parelles, dues de les quals eren homosexuals,
es trobaven a la platja del Somorrostro de Barcelona quan van ser assaltats per un grup de
persones desconegudes. Només van patir les agressions les dues parelles d’homes i una de les
víctimes va haver de ser ingressada a un centre hospitalari per les lesions que va patir.
Agents de la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació van iniciar una investigació per
identificar els agressors que, després d’unes setmanes, van acabar detinguts. Va ser la primera
investigació duta a terme per aquesta unitat especialitzada en aquest tipus de delictes

Agressió homòfoba a les festes del Clot de Barcelona per part d’un grup de
joves
En el transcurs de les festes del Clot, un parell de nois es van apropar a un altre grup i van demanar
a un dels nois un glop de cervesa que portava a la mà. El noi va accedir però el van començar a
intimidar i escridassar amb insults homòfobs fins a agredir-lo.
Els mossos van iniciar una investigació per tal d’identificar i detenir els presumptes autors dels fets.
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Investigat un taxista per tracte degradant a una dona transsexual
El passat 27 de desembre, a Barcelona, una dona transsexual va denunciar un taxista per haver-la
tractat de forma degradant amb motiu de la seva orientació sexual. El taxista durant el trajecte li va
proposar tenir relacions sexuals.
La denunciant va manifestar que va pagar el trajecte i va baixar del taxi amb por que la pogués
seguir però va tenir la rapidesa d’anotar la matrícula del vehicle per tal de denunciar els fets a la
policia. L’home la va seguir amb el seu vehicle durant una estona fins que ella va començar a
caminar per un carrer de vianants on no podien circular-hi els vehicles.
L’autor dels fets va ser identificat i denunciat per tracte degradant.

ÀMBIT DE XENOFÒBIA
Insults xenòfobs en un partit de futbol a la Bisbal de l’Empordà
El passat 3 d’abril, en el decurs d’un partit de futbol al camp de la Bisbal d’Empordà, un dels
entrenadors dels equips que jugaven va insultar a un dels seus jugadors i el denunciant li va
recriminar aquesta acció. Aleshores es va iniciar una discussió entre tots dos que va acabar amb
insults xenòfobs.
L'àrbitre va obviar els fets tot i que segons els jugadors tothom sabia el que acabava de passar.
Quan va finalitzar el partit, el denunciant va voler marxar per evitar cap enfrontament i perquè se
sentia malament pels insults racistes que acabava de rebre contra la seva persona.
L’autor dels insults va quedar identificat i denunciat.

Un home denuncia rebre insults xenòfobs i homòfobs a través d’una xarxa
social d’intercanvi sexual
El passat 9 d’abril, a Lleida, una persona va denunciar insults de caire xenòfob i homòfob que havia
rebut a través d’una xarxa social d’intercanvi sexual de la qual n´era usuari des de feia 6 any.
Els fets denunciats es van iniciar l'any 2020 i la persona que ho feia anava canviant els perfils per
evitar la seva identificació real. Tot i així, l’aplicació indicava que aquesta persona es trobava a un
quilòmetre de distància del seu domicili.
Els insults eren de caire xenòfob arran del seu lloc de naixement i homòfob per la seva orientació
sexual

Un grup de joves ataca un ciutadà amb insults racistes
El passat 15 de gener de 2021 a Cabrils, un grup nombrós de persones d’estètica neonazi va agredir
un altre grup de joves format per gent d’origen magrebí en relació amb una discussió que havien
tingut a l’institut on estudiaven tots. Els atacants duien armes blanques i van fer llançaments
d’ampolles de vidre cap al lloc on es trobava la víctima amb l’objectiu d’iniciar una baralla.
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Els agressors, que van tombar un contenidor de vidre per aconseguir les ampolles que llançaven,
es van mostrar violents i en tot moment van proferir insults de caire xenòfob.
Els mossos van identificar alguns dels agressors que van protagonitzar els atacs gràcies a la
col·laboració ciutadana que va gravar les imatges dels fets i els va lliurar a la policia per a la
investigació.

Una menor denuncia insults racistes per part d’una companya de l’escola
Una menor va denunciar el passat 6 de maig a Cambrils que una companya de la seva classe la
insultava per les xarxes socials i li proferia insults racistes. Aquestes amenaces les publicava a
internet en grups compartits amb altres companys de classe, la qual cosa feia que la denunciant
cada vegada tingués més por i patís episodis d’angoixa.
De l’assetjament a les xarxes socials va passar a les amenaces per telèfon en què li deia que un
dia la trobaria al portal de casa seva amb més persones i que li donarien una pallissa. Habitualment
l’increpava amb frases com que tornés al seu país el qual acusava de fer esclatar artefactes
explosius a occident.
Els pares de la nena van parlar amb la direcció del centre escolar per mediar en el conflicte que
finalment va acabar amb una denúncia a la policia i la identificació de la menor.

Un jugador rep insults racistes en el decurs d’un partit de futbol a Lloret de Mar
El passat 22 de maig, en el decurs d’un partit de futbol al camp de Lloret de Mar, un jugador va
rebre insults racistes i provocacions per part d’un futbolista de l’equip contrari. L’autor dels fets es
va negar a donar-li la mà argumentant que li encomanaria la Covid i perquè la seva pell era fosca i
l’embrutaria.
En acabar el partit i quan es trobaven a la zona del pàrquing, el va agredir i es va iniciar una baralla
fins que diverses persones que es trobaven al lloc els van aconseguir separar. La denúncia va servir
per identificar el jugador que va quedar investigats per aquests fets.

Detingut per proferir insults racistes a la dependenta d’un supermercat de
Barcelona
Els Mossos d’Esquadra van detenir un home que va entrar en un supermercat de Barcelona i va
començar a insultar a la dependenta. Els fets van passar el passat 5 de juny quan l’home es trobava
a l’interior de l’establiment comercial i va començar a preguntar de quin país era la dependenta. La
dona li va demanar que marxés de la botiga però l’home es va posar molt agressiu i va treure un
objecte punxant del pantaló i la va amenaçar dient-li que se n’anés al seu país.
Diverses persones que es trobaven al carrer van entrar a l’interior del local i van fer fora l’home,
moment en què els treballadors de la botiga van aprofitar per baixar la persiana i alertar el 112.
Els mossos van arribar al lloc dels fets, van identificar l’home i el van detenir. La víctima va sol·licitar
una ordre d’allunyament perquè segons va explicar aquests episodis es repetien periòdicament.
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Increpat amb amenaces racistes pel seu veí
El passat 7 de juny a Lloret de Mar, un home va denunciar que el seu veí el va increpar amb insults
homòfobs i li va retreure que havia estacionat malament la seva motocicleta. L’autor dels fets li va
dir que tornés al seu país i que deixés d’embrutar la seva ciutat.
El denunciant va explicar que el seu veí l’increpava contínuament, el mirava malament i el tractava
de forma degradant a causa del seu origen.

Agressió al metro de Barcelona per motius racistes
Un home va agredir a una dona al metro de Barcelona per motius racistes i la va empènyer contra
una altra usuària del transport. Els fets van succeir el passat 4 de juliol i diferents usuaris van haver
d’intervenir perquè l’home es va posar molt agressiu amb la intenció de colpejar-la. La intervenció
de diferents persones va evitar que finalment aconseguís el seu propòsit.
L’agressor va ser identificat pels vigilants del metro i denunciat pels mossos d’esquadra que es van
encarregar de la investigació. Les càmeres de seguretat de la instal·lació ferroviària van gravar tota
la seqüència dels fets.

ÀMBIT D’ORIENTACIÓ POLÍTICA
Una dona és agredida amb motiu de la seva orientació política
Una dona va denunciar que va rebre insults i va patir una agressió per part de diverses persones
amb motiu de la seva orientació política. Gràcies a la denúncia i a la descripció que va fer la
víctima dels agressors, els mossos van identificar-los i van quedar detinguts

Detingut per agredir de gravetat el seu veí per la seves creences polítiques
El veí d’un poble va ser detingut per haver agredit de gravetat a un altre veí per la seva orientació
política. Després de les declaracions de la víctima l’autor es detingut i posat a disposició judicial.

Denúncies de diferents polítics i partits polítics per amenaces
Al llarg del 2021, s’han denunciat diferents fets relacionats amb amenaces a polítics o partits polítics
que han rebut amenaces de mort i insults per la seva condició política.
En aquest apartat també s’han denunciat danys en seus policials i en un cas es van localitzar tres
ninots penjats d’un pont amb les sigles de tres partits polítics.
En tos els casos, els mossos d’esquadra van investigar els fets i van denunciar les persones si
aquestes finalment s’han pogut identificar.
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ÀMBIT DE SEXISME
Una dona denuncia un desconegut per donar-li un cop de puny
Una dona va denunciar un home desconegut per donar-li un cop de puny a l'esquena i trencar-li un dit de
la mà dreta, amb motiu de ser dona. Els investigadors van poder identificar i localitzar l’agressor i el van
detenir.

ÀMBIT DE RELIGIÓ
Una dona denuncia rebre tracte discriminatori a la seva feina amb motiu de les
seves creences religioses
Una dona va denunciar als mossos d’Esquadra que se sentia discriminada a la seva feina ja que
estava rebent un tracte discriminatori a l’hora de fer les seves pràctiques laborals amb motiu de
les seves creences religioses.

Denúncia d’una campanya política amb contingut islamofòbic
Els Mossos d‘Esquadra van obrir una investigació després de rebre una denúncia vinculada amb
un partit polític per promoure una campanya de contingut islamofòbic a través d'un cartell publicitari
de grans dimensions davant la mesquita de Palafrugell on es podia llegir "el separatismes nos
llevarà a la república islàmica de Catalunya.

ÀMBIT D’APOROFÒBIA
Una persona sense llar pateix una agressió mentre dormia al carrer per part
d’un grup de joves
Un grup de joves va assaltar una persona sense llar mentre dormia al carrer. Els agents van tenir
coneixement dels fets el passat 1 de juny quan van ser alertat per la sala regional gràcies a la
trucada d’una persona que havia presenciat l’atac.
Tot i la insistència dels agents, la víctima no va voler denunciar els fets a la policia. Tot i així,
diverses dotacions policials van activar una recerca per tal de localitzar els agressors però no va
ser possible.

Un jove ruixa amb un líquid a una persona sense llar i ho penja a les xarxes
socials
Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació després de detectar per les xarxes socials que
s’havia penjat un vídeo en què es podien veure unes imatges on alguna persona ruixava un líquid
per sobre d’una persona sense llar.
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En el vídeo es podia escoltar que aquesta persona deia “Neteja la tapisseria, ho deixem com
nou”.

ÀMBIT DE DISCAPACITAT FÍSICA / PSÍQUICA
Detinguda una dona per agredir-ne una altra que anava en cadira de rodes
El passat 18 de juny, una dona va agredir-ne una altra que passejava per la plaça Catalunya en
cadira de rodes. Un home va veure els fets i la va defensar tot i que l’agressora ja li havia donat
diferents cops a les cames.
Immediatament es va alertar al 112 i una patrulla de mossos es va desplaçar fins al lloc dels fets.
Amb la descripció de la presumpta agressora, els agents van pentinar la zona i la van localitzar,
motiu pel qual va quedar detinguda.

Una alumna insulta una companya de classe per la seva discapacitat psíquica
Una menor acompanyada de la seva mare van denunciar que una companya de classe la insultava
per ser com era. La denunciant tenia una discapacitat intel·lectual i retard maduratiu diagnosticat.
Els fets passaven en un institut de Sant Vicenç dels Horts i els insults tenien lloc en el trajecte en
l’autobús on sovint es trobaven la víctima i l’agressora.
Segons la declaració de la víctima aquests insults eren presenciats per altres menors que també
viatgen en bus sense que ningú la defensés, la qual cosa li creava una gran impotència i sovint es
posava a plorar quan baixava del vehicle.

ANTISEMITA
Pintades al metro de Barcelona amb esvàstiques i la inscripció “Dolly”
El passat 17 de gener del 2021, van aparèixer unes pintades amb grafit a l'andana de l'estació de
Metro Línia 1 d'Urquinaona amb la inscripció DOLLY i una esvàstica. Els Mossos d’Esquadra van
iniciar una investigació per identificar les persones que haurien protagonitzat els fets. Gràcies al
visionat de les imatges captades per les càmeres de videovigilància es va identificar un grup de
joves d'estètica neonazi

Pintades de caire antisemita en diferents indrets de Barcelona
Els Mossos d’Esquadra van rebre la denúncia per part de la comunitat jueva que els informava de
l’aparició de diferents pintades de caire antisemita a diferents punts de ciutat
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