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INTRODUCCIÓ
En el marc dels programes finançats per la convocatòria d'IRPF de l'any 2022 en l'eix d'Igualtat de
Tracte amb el número d'expedient PIIRPF/2021/254, la EAPN CV (European Anti-Poverty Network /

Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa) va ficar en marxa la creació d'un grup de treball de
discriminació, aporofòbia i discurs d'odi, en el que participa personal especialitzat d'una quinzena

d'entitats de la nostra xarxa expertes en la matèria. Entre les entitats que han iniciat aquesta nova
senda de treball específic es troben Accem, ACOEC, Iniciatives Solidàries, CEAR PV, Centre de
Desenvolupament Rural de La Safor, Codifiva, Convive – Fundación Cepaim, Fundación Altius
España Valencia, Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, Fundación Secretariado Gitano,

Hogar Sí, Jovesólides, el Col.legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat
Valenciana, Fundació Novaterra, Asociación Por ti Mujer, San Joan de Déu i YMCA. 

Aquest grup d'entitats expertes en Discriminació, Aporofòbia i Discurs d'Odi té entre els seus
objectius millorar la interlocució en aquesta matèria tant amb l'Administració Pública valenciana

com amb els mitjans de comunicació i en xarxes socials en l'àmbit autonòmic, així com amb la
societat civil. 

Per això, l'elaboració d'aquesta guia respón a la necessitat de ficar en comú per un costat els
serveis que ofereixen i els materials i ferramentes dels que disposen les entitats que hi formen

part, i per altra banda, visibilitzar i facilitar aquesta feina cap a la resta de les entitats,
l'adminitració, els mitjans de comunicació i la sociedad civil. 

S'inclou tambè en aquesta guia el nostre MANIFEST "JUNTES FRENEM L'ODI 
I SUPEREM LES FÒBIES" redactat en el marc d'aquests programes per a commemorar Dia Europeu
en Memòria de les Víctimes de Delictes d’Odi. Aquest manifest inclou una dotzena de propostes per

a millorar les polítiques públiques en favor de la Igualtat de Tracte i No Discriminació.
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ACCEM               CARRER DE MOSSÉN FENOLLAR, 9, 

46007 VALÈNCIA
963 49 69 77

Assessorament jurídic i psicosocial. 
Acompanyament, seguiment i protecció jurídica davant l'interposició de la denúncia.
Creació de grups de suport mutu per a víctimes d'incidents racistes/discriminatoris/d'odi.

PROGRAMA: 
- "Detección y asistencia a víctimas de incidentes y /o delitos de odio por motivación racista, xenófoba o intolerancia
asociada"

ACTIVITAT:

Persones immigrants regularitzades o en procés, que hagen patit incidents discriminatoris i/o delictes d'odi.
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Estatal. Almería, Madrid, Múrcia, València.

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:

Fullet informatiu

Glossari de conceptes bàsics sobre igualtat de tracte i no discriminació

Campanya vídeos #ÓDIAME

Preguntes i respostes sobre igualtat de tracte

https://www.accem.es/
https://www.accem.es/deteccion-y-asistencia-a-victimas-de-incidentes-yo-delitos-de-odio-por-motivacion-racista-xenofoba-o-intolerancia-asociada/
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1sOSZIam6BixlV3saBRoNMcBIotMy3l8l
https://www.accem.es/glosario-de-conceptos-basicos-sobre-igualdad-de-trato-y-no-discriminacion/
https://www.youtube.com/watch?v=YDuDhu-MIOA
https://www.youtube.com/watch?v=YDuDhu-MIOA
https://www.accem.es/igualdad-de-trato-y-no-discriminacion-preguntas-y-respuestas/


 
ACOEC               CARRER UTIEL 13, BAIX  ESQUERRA 

 46020, VALÈNCIA
 961 939 634

Mites sobre la migració.
Visibilització de conductes d'odi.
Anàlisi de la vulneració de drets humans.

PROGRAMA: 
- "Projectes en matèria de sensibilització" 

ACTIVITAT:

Població en general, i àmbit formal (col·legis i instituts).
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
En l'àmbit formal (València, Quart, Picanya, etc.) i quant a campanyes, població de diferents llocs. 

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:

https://acoecongd.org/sensibilizacion-epcg

https://www.ivoox.com/podcast-propcast-apropar-els-ddhh-i-lluites-col-lectives_sq_f11516117_1.html

https://www.campanyadestapat.com/ 

https://www.accem.es/
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1sOSZIam6BixlV3saBRoNMcBIotMy3l8l
https://www.youtube.com/watch?v=YDuDhu-MIOA


 
CDR LA SAFOR               CARRER SANT MARC, 10 

46722 BENIARJÓ
 962 800 145 

 

Taller d'igualtat de tracte i prevenció de les discriminacions i delictes d'odi en els IES de la Safor. 
Atenció a víctimes de discriminació i mediació.
Denúncia de pintades en les parets amb discursos de racisme i xenofòbia.
Publicació de notícies sobre situacions de discriminació al PV.

PROGRAMA: 
- OFICINA D’IGUALTAT DE TRACTE:  espai on les persones que pateixen qualsevol discriminació puguen aconseguir un
assessorament jurídic adequat com a víctima d’un delicte o situació de discriminació siga quin siga el col·lectiu.

ACTIVITAT:

A tots els col·lectius que pateixen discriminació: migrants, lgtbi, joves, persones majors, dones...
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Municipis de la comarca de La Safor

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:
Refugi subterrani

Tipus de discriminació

Baròmetre dels prejudicis

 

 Reflexions sobre notícies

 Positivització dels prejudicis

 Dinámica paso al frente

 

https://cdrlasafor.wordpress.com/2020/03/03/oficina-per-la-igualtat-de-tracte-la-no-discriminacio-i-la-prevencio-dels-delictes-dodi/
https://drive.google.com/open?id=17OMlNzqXIjIHFOhJvb3sSpXFGEKyDNZw
https://drive.google.com/open?id=1n0iFkT7V68no_6iefRojBU4fBsMiy68w
https://drive.google.com/open?id=1LgoTsMBT_ZHuGl6Xu9g3VO782nVgcwYu
https://drive.google.com/open?id=16VRijTUXK9EYUfSAmTY9FpGyLa0HiG2h
https://drive.google.com/open?id=1-pWwYwuGQMdQ3PfpEkhfHfr_HpD1yz0M
https://drive.google.com/open?id=1PomFjhzJDv5lftnBW3QvMQN4BTWHnki7


 
CEAR PV               CARRER DE FRANCISCO MORENO USEDO, 21

46018 VALÈNCIA
963 16 24 77

Atenció, assessorament i acompanyament individual a les possibles víctimes de discriminació o delictes d’odi 
Accions grupals que promoguen la defensa de les víctimes o possibles víctimes a través de tallers d’empoderament.
Formació a les persones que treballen amb el col·lectiu d’atenció i activitats de sensibilització dirigides a la societat civil

PROGRAMES: 
- Servei d'assistència a víctimes del CEDRE (Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica):  Assistència i
orientació a víctimes de discriminació racial o ètnica.
- Observatori "SenseTòpics": del discurs d’odi i missatges racistes i xenòfobs.
- "Alça la veu contra el racisme". Programa d'Igualtat de Tracte i Contra els Delictes D’odi

ACTIVITAT:

Persones refugiades, solicitants d'asil, apàtrides i migrants

COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:

València, Sueca, Cullera

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:

Maleta pedagògica -CEAR Catalunya

"Frente al odio, Derechos Humanos" ferramentes jurídiques i material sensibilització

"Sin peros" materials sobre la discriminació en l'accés a l'ocupació de les persones migrants LGTBIQ+.

Libres de prejuicios: campanya de lluita i sensibilització contra els prejuidicis

https://www.cearpv.org/
https://www.google.com/search?q=cear+valencia&rlz=1C1VDKB_esES943ES944&sxsrf=ALiCzsbTRGXlqHtJXcq9Wq9lHpbtaj41zw%3A1655726970678&ei=emOwYsWBKcillwT4-6r4DA&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCovTCo0q6gwYLRSMahIMTMwSTOzNEw1NTJMS06xMqgwNzJJMjdKsjROTEsxTzUy8OJNTk0sUihLzEnNS85MBACrnxR9&oq=CEAR+VALENCOA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQDTIECAAQDTIECAAQDTIKCC4QxwEQrwEQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIICAAQHhAIEA0yCAgAEB4QCBANMgIIJjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYAToSCC4QxwEQ0QMQyAMQsAMQQxgCOg8ILhDUAhDIAxCwAxBDGAI6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAToKCC4QgAQQ1AIQCjoGCAAQHhAWSgQIQRgASgQIRhgBUMYFWJoOYOweaAFwAXgAgAGhAYgB2wmSAQMwLjmYAQCgAQHIARPAAQHaAQYIARABGAnaAQYIAhABGAg&sclient=gws-wiz
https://www.cear.es/projects/servicio-de-asistencia-a-las-victimas-de-discriminacion-racial-o-etnica/
https://sensetopics.org/ca/
https://www.cearpv.org/alca-la-teua-veu-programa-igualtat-tracte-i-els-delictes-dodi/
http://escolesrefugi.com/
https://www.cear.es/sections-post/frente-al-odio-derechos-humanos/
https://www.cear.es/sections-post/sin-peros/
https://www.libresdeprejuicios.org/


 
CODIFIVA               CARRER DELS PATIS DE FRÍGOLA, 3,

46001 VALÈNCIA
963 31 08 54

Destinat a abordar, detectar i posar solució als problemes que puguen sorgir de discriminació per discapacitat i gènere a
les persones que atenen. 
Educar i sensibilitzar en igualtat

PROGRAMA: 
- CODIFIVA SENSIBILIZA EN IGUALDAD.

ACTIVITAT:

Persones amb diversitat funcional física 
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Província de València

OFICINA D'ATENCIÓ: 

https://codifiva.org/
https://www.google.com/search?q=CODIFIVA&rlz=1C1VDKB_esES943ES944&oq=CODIFIVA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i10i433l3j0i10l2j69i60.1457j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
CONVIVE- FUNDACIÓN CEPAIM CARRER  DEL MARQUÉS DE CAMPO, 16, 

46007 VALÈNCIA
963 92 53 02

 
CARRER TEJAR MARTÍ, 17

 46600, ALZIRA
661 867 995

Campanyes i tallers de sensibilització i denúncia
Acompanyament, mediació, assessorament i suport a les víctimes de delictes d'odi i situacions discriminatòries.
Treball comunitari de mediació i sensibilització, per afavorir la convivencia intercultural.

PROGRAMES: 
- Desactivando el racismo y la xenofobia: Campanyes i tallers de sensibilització per a combatre el 
discurs social xenòfob i racista, provocar un espai de reflexió que fomenten actituds, pràctiques
socials que afavorisquen la convivència i la cohesió social i previnguen la discriminació i els delictes d'odi. (Vlc, Alz)
- Servicio de asistencia a víctimas del CEDRE: Assistència i orientació a víctimes de discriminació racial o ètnica, 
i sensibilització a diferents col·lectius. (Vlc)
- Proyecto redes: Combatre les conductes discriminatòries i d'odi sota motivació racial i ètnica, així com l'actual
situació d'infradenúncia. (Vlc)

ACTIVITAT:

Persones migrades en general i societat civil
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
València, Alzira

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:
Ferramentes recollides al programa "DESACTIVA"

Biblioteca genèrica de publicacions de Cepaim

Bústia virtual contra el racisme

https://www.cepaim.org/
https://www.google.com/search?q=cepaim&rlz=1C1VDKB_esES943ES944&oq=cepaim&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j0i512l4j69i61.3474j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.cepaim.org/areas-actuacion/interculturalidad-y-desarrollo-comunitario/desactivando-el-racismo-y-la-xenofobia-2022/
https://www.cepaim.org/publicacion/recomendacion-del-cedre-sobre-medidas-para-prevenir-el-racismo-la-discriminacion-racial-la-xenofobia-el-antisemitismo-el-antigitanismo-el-racismo-antiafro-y-otras-formas-conexas-de-intolerancia-y/
https://www.cepaim.org/areas-actuacion/igualdad-y-no-discriminacion/iniciativa-redes/
https://desactiva.org/herramientas/
https://www.cepaim.org/publicaciones/
https://www.cepaim.org/areas-actuacion/igualdad-y-no-discriminacion/iniciativa-redes/


OFICINA D'ATENCIÓ: 

CARRER DE L'ARQUITECTE TOLSÀ, 9,
 46019 VALÈNCIA

963 66 36 20

ACTIVITAT: 
- Treball transversal en els programes i activitats per la Inclusió social i d'accions de sensibilització contra qualsevol
forma de discriminació per raó raça, gènere, ètnia, orientació sexual…
- Assistència inicial de casos i derivacions a recursos especialitzats.

Persones migrants 
Minories ètniques Xiquets, xiquetes i adolescents (fins a 16 anys) del
districte de *Rascanya.
Persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social.
Població en general. 

COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
València

 
FUNDACIÓN ALTIUS ESPAÑA - VALENCIA              

https://www.fundacionaltius.org/


 
FUNDACIÓN NOVATERRA CALLE MIGUEL PAREDES, 1

46018 VALENCIA
963 12 24 72

 

Sensibilització en l'ocupació (Sensibilització a empreses a l'hora d'acollir candidats/es indistintament del gènere,
edat, religió, trets físics...) 
Sensibilització a participants de diferents col·lectius sobre la importància d'acollir la diversitat.

ACTIVITAT:

Col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat (persones migrants, diversitat funcional, drogodependència,
dones víctimes de violència de gènere...)

COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Províncies de València i Alacant.

OFICINA D'ATENCIÓ: 

https://www.novaterra.org.es/


 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO CARRER DE CONCHA ESPINA, 7, 

46021 VALÈNCIA
963 69 99 40

 
 

Treball en la comunitat gitana. Assessorament, suport legal i social, i seguiment.
Campanyes i tallers de sensibilitzaciós

PROGRAMES: 
- Servei d'Assistència del CEDRE, a persones víctimes de discriminació i delictes d'odi
- "Programa Calí", per la Igualtat de les Dones Gitanes, amb Tècniques d'Igualtat, especialitzades en igualtat de gènere i
de tracte.
- Programa de "litigio estratégico": accions judicials en casos emblemàtics de discriminació i antigitanismo, davant de
tot tipus d'òrgans judicials nacionals i el propi Tribunal Europeu de Drets Humans.
- Monitoratge especialitzat de discurs d'odi antigitano en xarxes socials, contra la incitació Il·legal d'odi en Internet,
subscrit per l'UE i les principals plataformes d'internet.

ACTIVITAT: 

Persones d'etnia gitana
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Estatal

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:
Centre de documentació

Discriminación y comunidad gitana 2021. Informe anual FSG 2021

Materials de treball

Campanyes de sensibilització

https://www.gitanos.org/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsqCi3MK3KSzZgtFIxqEgxMzCxsDRLsUg2NDA2NrQyqEg1SU4DMhMtTSwMzYxMTLzU00rzUhKTMw9vzlMoTk0uSi1JLMpMTMlXSM8sSczLVyhLzEnNS85MBAATxh4i&q=fundaci%C3%B3n+secretariado+gitano+valencia&rlz=1C1VDKB_esES943ES944&oq=fundaci%C3%B3n+secret&aqs=chrome.1.0i512j46i20i175i199i263i512j69i57j0i512l4j46i175i199i512l2j0i512.4518j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/home.do
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/inclusion_social/cali.html
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/igualdad/litigio.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/134275.html.es
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/index.php
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/134753.html.es
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/materiales_trabajo.html.es
https://www.sensibilizaciongitanos.org/


 
EAPN CV               CARRER DE JUAN FABREGAT, 5 

46007 VALÈNCIA
696 965 396

PROGRAMES: 
- En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris de la inclusió, la diversitat i el voluntariat social entre joves. 
- Tercer Sector d'Acció Social enfront de la discriminació, aporofobia i discurs d'odi. Reptes i estratègies.
- Administració i poders públics enfront de la discriminació, aporofobia i discurs d'odi. Reptes i estratègies
- Comunicar sense discriminar: Enfront de bulos i discurs d'odi, narratives inclusives.

A quasi tots els col·lectius de la diversitat i la inclusió social.
Joves entre 19 i 29 anys. 
Població en general.

COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Províncies d'Alacant, València i Castelló

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:

Discriminación y Aporofobia: Análisis sobre lenguaje, estereotipos e informaciones falsas en medios y redes.

Presentació "Espacio libre de discriminación y aporofobia" 

Conclusions de la jornada per a la incidència: “Discriminación y discurso de odio: el papel de los medios de comunicación

en el siglo de la innovación"

https://www.eapncv.org/
https://drive.google.com/file/d/1p2jIio9B2zHGcEtCE3KGYe5z9tws5pex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12awga-eZwXjQgy5yeOHGT5JoGV-4yykb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxAfRNs01r-Fr1vfHKFWmSigInulb7ug/view?usp=sharing


 
HOGAR SÍ

OFICINA D'ATENCIÓ: 

CARRER DEL COMTE DE TRÉNOR, 2, 
46003 VALÈNCIA

963 15 38 10

Investigació entorn de la aporofobia per a generar coneixement específic i rigorós.
Capacitació a professionals entorn de sensellarisme, aporofobia i actes discriminatoris.
Sensibilització a la ciutadania a través de campanyes i formacions.
Foment d'aliances amb altres entitats.
Seguiment de denúncies i actes discriminatoris a persones en situació de sensellarisme.

PROGRAMES: 
   - Observatori *HATEnto de delictes d'odi contra persones en situació de sensellarisme: oficina de denúncies virtual i
material de suport per a lluitar contra els delictes d'odi.
   - Projecte de litigi estratègic: accions judicials en casos discriminatoris per aporofobia que afecten un nombre
important de persones en situació de sensellarisme.

ACTIVITAT:

Persones en situació de sensellarisme
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Estatal

MATERIALS:
Aporofobia
Denuncia y judicialización de los delitos de odio: Un laberinto para las víctimas en situación de sinhogarismo 
Informe de investigación: Los delitos de odio contra las personas sin hogar
Informe de protocolos 
Diálogos sobre aporofobia
Díptico de delitos de odio

https://hogarsi.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=RAIS+VALENCIA#
https://hogarsi.org/aporofobia/
https://hogarsi.org/pdf/2021_HOGAR_SI_Denuncia_y_judicializaci%C3%B3n_delitos_de_odio.pdf
https://hogarsi.org/pdf/2021_HOGAR_SI_Denuncia_y_judicializaci%C3%B3n_delitos_de_odio.pdf
http://hatento.org/wp-content/uploads/2015/06/informe-resultados-digital_DEF.pdf
http://hatento.org/wp-content/uploads/2015/06/Informe-de-protocolos.pdf
https://hogarsi.org/dialogos-sobre-aporofobia/
https://drive.google.com/file/d/1QKX2uDxQOOzkT4jkF6hMKbzWZIOnrENo/view?usp=sharing


 
INCIATIVES SOLIDÀRIES CARRER DEL MARQUÉS DE MONTORTAL, 60

46019 – VALÈNCIA
96 366 93 37

 
 

Tallers de sensibilització en matèria de discriminació, aporofobia i discurs d'odi.
Record i diàleg sobre dies commemoratius relacionats amb el tema en qüestió.
Activitats transversals d'interculturalitat i respecte i igualtat.

ACTIVITAT:

Xiquets, xiquetes, adolescents i joves en risc d'exclusió social.
Persones que estan o han estat privades de llibertat

COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
València

OFICINA D'ATENCIÓ: 

https://iniciativessolidaries.com/


 
JOVESÓLIDES CARRER  SILLA, 10, 

46980 PATERNA
963 63 25 63

 

Desenvolupem projectes per a sensibilitzar a la societat sobre problemes socials, a través de l'educació formal i no
formal, i la participació i incidència política.

PROGRAMES: 
- COCO: Contra el Odio Cotidiano: crear una estratègia nacional d'educació i sensibilització per a lluitar contra el
racisme, la islamofòbia i el discurs d'odi motivat per prejudicis a Espanya.

ACTIVITAT:

Joves, persones migrants i majors
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
València, Paterna, Burjassot, Elx

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:
Recetas contra el odio

Recetas de educación contra el odio

Odios cotidianos

https://jovesolides.org/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCrPSDIoqEgxYLRSMahIMTMwMTUyMrBITUsxNk2xMqgwSzNNM082MjCzNDBONDG29OLOyi9LLc7PyUxJLQYAcWETcw&q=jovesolides&rlz=1C1VDKB_esES943ES944&oq=joves&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l2j0i512l4j69i60.3198j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://jovesolides.org/proyectos-emprendedores/coco-recursos-contra-el-odio
https://drive.google.com/file/d/1IkCsUVs4LMPC0DMLrsKBl8geOwbqSjYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GORLa0rM8TY13W-TplEbAa2Lb4lnME2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pD38sStBvxjslZlLu9Dw-r0JSurvWm5r/view?usp=sharing


 
POR TI MUJER               

Dones Migrants 

Col·lectiu de persones immigrants en general residents a la Comunitat Valenciana.

CARRER D'ALFONSO DE CÓRDOBA, 12,
 46010 VALÈNCIA

963 47 67 74
 PROGRAMA:

- "Tú y yo somos lo mismo": campanya contra el racisme i la xenofòbia. L'objectiu és sensibilitzar al conjunt de la
societat sobre el dret, i l'obligació, a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones per raó de nacionalitat,
origen racial o ètnic.

COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ
València, i àrea metropolitana

Accions virtuals a la Comunitat Valenciana

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:

VIDEO: Percepción del racismo y la migración en la población valenciana

VIDEO: Conversatorio 'Racismo institucional' 

En procés: Informe sobre violència institucional en dones immigrants

https://asociacionportimujer.org/
https://www.google.com/search?q=Asociaci%C3%B3n+Por+Ti+Mujer&rlz=1C1VDKB_esES943ES944&oq=Asociaci%C3%B3n+Por+Ti+Mujer&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.1214j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tu-y-yo-somos-lo-mismo-campana-contra-el-racismo-y-la-xenofobia/
https://www.youtube.com/watch?v=b9i8uBqNdEk
https://www.youtube.com/watch?v=3aWFtvPZzHo
https://www.youtube.com/watch?v=3aWFtvPZzHo


 
SANT JOAN DE DÉU CARRER LUZ CASANOVA 8 

46009, VALÈNCIA
963 66 50 70

 

Sensibilització cap als mitjans de comunicació i els seus professionals.
Campanyes de difusió i sensibilització sobre sinhogarismo i persones sense llar, vinculades amb l'art com a eina
d'inclusió com "VIOLÈNCIA"
Materials educatius de sensibilització realitzats a nivell nacional i d'ús per als centres.  
Jornades de sensibilització amb empreses.

PROGRAMA: 
- #EDUCA: Programa de Sensibilització en centres educatius   sobre la temàtica de discriminació i es treballen els
prejudicis cap a les persones en situació de sense llar. 
 
ACTIVITAT: 

Joves sobretot de secundària, cicles formatius i educació superior (universitat).
Població en general.

COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
Província València principalment, Castelló i Alacant

OFICINA D'ATENCIÓ: 

MATERIALS:
Guia de estilo sobre sinhogarismo 

Materials de LA VIDA MISMA

Scape Room: OPERACIÓN MADRIGUERA 

https://www.sanjuandediosvalencia.org/
https://solidaritat.santjoandedeu.org/gran-repercusion-de-la-falla-participativa-violencia-de-sjd-valencia/
http://sanjuandediosvalencia.org/wp-content/uploads/2017/06/
https://www.lavidamisma-sjd.org/
https://www.lavidamisma-sjd.org/juego-operacion-madriguera
https://www.lavidamisma-sjd.org/juego-operacion-madriguera


 
YMCA

OFICINA D'ATENCIÓ: 

CARRER MOTILLA DE PALANCAR, 33
46019 VALÈNCIA

963 33 24 87
 
 

Impulsar accions de sensibilització entre la joventut i la ciutadania per promocionar una societat lliure de
discriminacions en un marc d'enteniment i igualtat
Accions  tant en l'àmbit educatiu com en el comunitari, en col·laboració amb diferents entitats.

PROGRAMES: 
- Haz un trato con la igualdad: educant cap a una societat lliure de discriminacions.
- Apoderament juvenil per a la prevenció dels delictes d'odi per racisme o xenofòbia 

ACTIVITAT:

Ciudadanía amb especial énfasis a la juventud.
COL·LECTIU:

MUNICIPIS D'ACCIÓ:
València

MATERIALS:

Cuaderno de actividades

¿Sabes qué es el iceberg del racismo?

Guia sobre violencias de género para la generación Z

Selección de cortos

https://www.ymca.es/
https://www.ymca.es/actualidad/igualdad-de-trato/haz-un-trato-con-la-igualdad
https://drive.google.com/file/d/1xbBZJTXnOVAaxiLC_NiNj3wq6AK3n4pO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GzarUsrlqbBFdbsNDPONdP9Ig6NX_tG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDLMRfLRve_yp1udJo3H9ObsD-sy373_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IyWy1JaUdyzZNNk80Yu9nLwX7DbhO0U1/view?usp=sharing


MANIFEST "JUNTES FRENEM L'ODI 
I SUPEREM LES FÒBIES"

El 22 de juliol de 2011 van morir 77 persones, la majoria adolescents, en sengles
atemptats a Noruega perpetrats per un fanàtic autodenominat “extremista de
dreta” que va detonar una bomba en la seu del Primer Ministre a Oslo, i després
es va desplaçar a l’illa de Utoya on va disparar a adolescents que assistien a un
campament juvenil del Partit Laborista.

Des de 2014, cada 22 de juliol commemorem el Dia Europeu en Memòria de les
Víctimes de Delictes d’Odi, instituït pel Consell d’Europa. En aquests últims 11
anys hi ha hagut moltes més víctimes i supervivents de delictes d’ODI, perpetrats
pels qui rebutgen la Tolerància, l’Equitat, la Diversitat i Interculturalitat. I encara
que som majoria els qui creem en la cohesió social i la riquesa que aporta la
inclusió social, la diversitat, la tolerància i interculturalitat, encara hi ha molts
problemes no resolts i un camí llarg per a erradicar la Discriminació i l’Odi fins a
aconseguir la Igualtat de Tracte i la Inclusió Social plenes a Europa.



Segons el Ministeri d’Interior, en la Comunitat Valenciana es van registrar 194
denúncies per delictes d’odi en 2021, un 28,5% més que en 2020, i la majoria
d’infraccions penals estaven relacionades amb el racisme i la xenofòbia,
l’orientació sexual i identitat de gènere, així com amb la discriminació
generacional i per raó de sexe o gènere. No obstant això, la realitat de la
discriminació i l’odi és una gran desconeguda, especialment per la falta
d’estudis i la infra-denúncia. Coneixem a penes la punta de l’iceberg de la
realitat de l’odi en les nostres societats. El desconeixement, la vulnerabilitat,
l’aïllament, la por a represàlies, les barreres burocràtiques o un sistema de
protecció i denúncia poc adaptat a les persones vulnerades fan que, per
exemple, només es denuncie un 14% dels delictes de Aporofobia a Espanya. En
el cas dels delictes d’odi per aporofobia, l’objecte de l’odi parteix d’una
desigualtat estructural que ha de ser corregida. No es tracta de pensar només
mesures que continguen els delictes per aporofobia, sinó que posen fi a la
situació de pobresa.



Del treball que reporten entitats socials i, especialment, testimoniatges de
persones víctimes i/o supervivents d’actuacions discriminatòries també es
ressenyen casos de discriminació institucional, i casos de discriminació i odi
que pel quotidià semblen invisibles. Totes les fòbies, a més, s’han vist
agreujades pel format digital, pels odiadors i odiadores professionals i les
noves maneres de divulgar que en un molt curt període de temps fan públic
el discurs i la mentida en qualsevol part del món.

Les víctimes de discriminació i odi ens demanen fer un pas més en la
defensa de la dignitat i els drets socials, passar de les fòbies a les filies.
Volem mostrar que en la lluita contra la discriminació i els discursos i
delictes d’odi treballem en xarxa perquè les víctimes i les persones en
situació de major vulnerabilitat no es troben soles.

Per tot això, ens dirigim als governs locals i autonòmic perquè avancen de
manera clara en polítiques en favor de la Igualtat de Tracte i No
Discriminació, i per a això DEMANDEM:



1-. Abordar la discriminació i l’odi com a prioritat en les agendes
públiques i polítiques.
2-. Augmentar la inversió per a conéixer la realitat de la discriminació
en els nostres municipis.
3-. Capacitar i sensibilitzar perquè la ciutadania conega els seus
drets, així com les eines per a defensar-los, i perquè les víctimes no
tinguen por de denunciar.
4-. Generar mesures que, en el procés de denúncia, permeten un
acompanyament efectiu a persones que es troben en una situació de
vulnerabilitat per part d’entitats del Tercer Sector.
5-. Capacitar i sensibilitzar perquè el personal de les administracions
públiques que atén la ciutadania adquirisca coneixements en matèria
d’Igualtat de Tracte, Diversitat i Drets Humans.
6-. Donar major visibilitat pública a les reclamacions/denuncies, així
com a les seues repercussions penals.



7-. Generar marc normatiu que regule en matèria de discriminació i
odi exercits des de l’Administració Pública.
8-. Generar una xarxa coordinada d’oficines municipals contra les
Discriminacions i per la prevenció de Delictes d’Odi, on poder
denunciar la discriminació i oferir serveis d’orientació a les víctimes.
9-. Generar un mapa-catàleg de serveis i programes anti-
Discriminació i per la prevenció de Delictes d’Odi.
10-. Aconseguir un acord dels partits polítics que previnga discursos
d’odi o discriminatoris, especialment cap a col·lectius en situació de
vulnerabilitat.
11-. Treballar la realitat de la discriminació des de les perspectives
urbana i rural.
12-. Incorporar les veus i persones de la diversitat en els equips de
treball.


