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FISCAL ANTIDISCRIMINACIÓ, MIGUEL ÁNGEL AGUILAR: 

“SENSE DADES, ELS DELICTES DE DISCRIMINACIÓ ES 

MINIMITZEN" 
 

La síndica de Barcelona va organitzar una xerrada al Museu Marítim amb l’objectiu 

de sensibilitzar i saber com canalitzar i denunciar els delictes d’odi i discriminació 

 

Segons Aguilar, moltes situacions de discriminació encara no es denuncien per 

desconfiança 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va organitzar el passat 17 de 

desembre una conferència amb el fiscal coordinador del servei de delictes d'odi i 

discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, al Museu 

Marítim. A la xerrada hi van assistir una vuitantena de persones, la majoria d’entitats i 

organitzacions vinculades amb la no-discriminació. La intervenció del fiscal tenia com a 

objectiu de sensibilitzar i saber com canalitzar i denunciar els delictes d’odi i discriminació. 

Segons Aguilar, es necessari disposar de dades per conèixer l’abast i la gravetat dels 

delictes de discriminació: "Sense dades, el problema es minimitza i no es pot concienciar  

suficientement les institucions". 

 

Segons el fiscal antidiscriminació, encara són molts els delictes i les situacions d’odi i 

discriminació que no es denuncien. En ocasions, les víctimes no acudeixen a la policia per 

desconfiança, per no revelar la seva identitat o per decononeixement del seus drets. 

 

Aguilar va explicar que alguns dels delictes d’odi i discriminació afecten a col·lectius molt 

vulnerables, com immigrants en situació irregular, o menors. El fiscal va afirmar que a les 

escoles es donen molts casos de discriminació, sobretot per raons d’orientació sexual o 

en fills de parelles del mateix sexe, que les víctimes pateixen en silenci. 

 

El fiscal va defensar la necessitar de penalitzar a Espanya el discurs discriminatori, com ja 

es fa, per exemple, a França, de la mateixa manera que va considerar que l’aporofobia 

(odi al pobre) requereria una major resposta penal. 
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En la seva intervenció, el fiscal també va exposar que encara queda molta feina a fer per 

sensibilitzar als jutges i fiscals sobre els delictes d’odi i discriminació. I va considerar que 

ambdos cossos, al igual que el policial, s’haurien de formar més en aquesta matèria. 

 

Finalment, Aguilar va demanar una actualització del codi penal per poder perseguir amb 

més eficàcia els delictes d’odi i discriminació. 

       

 


