GLOSSA PREMI SOLIDARITAT I MENCIÓ ESPECIAL
MITJANS DE COMUNICAICÓ
Acte de lliurament [19 de febrer de 2019, Parlament de Catalunya]

ESPACIO DEL INMIGRANTE
El passat 9 de gener es va reunir el jurat de l’edició 2018 del Premi Solidaritat. Un guardó
que atorga l’IDHC des de l’any 1987 a persones i entitats destacades per la seva lluita i
defensa a favor dels Drets Humans.
Enguany s’han presentat un total de 24 candidatures. Una mostra de la necessitat que la
societat té de reconèixer l’esforç, la perseverància, la trajectòria… de dones i homes, que
col·lectiva o individualment, promouen, garanteixen, defensen… l’exercici dels drets
fonamentals.
En aquesta edició, el tribunal del premi, format per representants d'organitzacions i
activistes de drets humans, ha volgut reconèixer la imprescindible tasca que realitza
l’Espacio del Inmigrante amb l’objectiu de reclamar i fer efectius els drets de les persones
migrants i per a denunciar la vulneració de drets que sofreix aquest col·lectiu degut a la
seva situació legal, administrativa i econòmica. Una situació especialment preocupant en
un context en què la població migrant està sent criminalitzada des de diferents instàncies
polítiques i socials.
Espacio del Inmigrante va néixer l’any 2013 al barri del Raval, a Barcelona, com a resposta
a l’apartheid sanitari que el Govern espanyol va promoure amb l’aprovació del Reial
Decret 16/2012. Aquell any, l’Espacio del Inmigrante va denunciar com aquest Decret
vulnerava el dret humà a la salut i va donar assistència sanitària a les persones que van
quedar excloses del sistema de salut públic.
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Des d’aleshores, les persones integrants de l'entitat, voluntàries majoritàriament d'origen
migrant, han encapçalat, des de l’autoorganització comunitària i la desobediència civil, les
principals lluites i protestes pels drets de la població immigrant, amb un clar enfocament
de drets basat en les fortaleses i capacitats del propi col·lectiu.
Actualment, l’entitat divideix la seva tasca en la defensa dels Drets Humans en tres grans
àmbits que inclouen l’acció directa, la sensibilització, la mobilització social i la denúncia
política.
-

Una consulta mèdica

-

Una oficina dels drets del migrant

-

I grups d’acompanyament

A banda, l’associació organitza un menjador social setmanal a la Rambla del Raval,
imparteix xerrades de sensibilització sobre Drets Humans en centres culturals i escoles de
Barcelona; i organitza i participa en múltiples jornades i actes reivindicatius en defensa
dels Drets fonamentals.
En l'actualitat, a més de diferents accions de sensibilització i denúncia, l’Espacio del
Inmigrante ha posat en marxa una escola antiracista, diferents espais d'assessorament i
acompanyament legal, mèdic i psicològic, i ha impulsat la creació de:
- la Colectiva M.A.R. Mujeres, Arte y Rebeldía,
- el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona i
- l'Associació Exmenas, la primera impulsada per joves d'origen estranger que han passat
per centres de menors.
La seva trajectòria no ha estat fàcil, han hagut de superar obstacles, però la seva capacitat
reactiva els ha permès superar-los en col·lectivitat.
L’Espacio del Inmigrante qüestiona l’hegemonia dels discursos, el reduccionisme de les
nostres mirades i comprensions, visibilitzen el col·lectiu migrant en les lluites socials de la
ciutat de Barcelona, donen veu als qui creuen no tenir-la per no tenir papers, generen
alternatives per combatre la persecució, ens alfabetitzen per a superar els discursos
racistes, xenòfobs i discriminatoris… La seva trajectòria d’apoderament i resiliència són
bons motius per a la concessió d’aquest premi.
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EULÀLIA LLOPART
Un premi en què ha participat desinteressadament l’artista Eulàlia Llopart i a qui volem
agrair molt especialment la seva col·laboració. Una dona artista que destaca per la seva
necessitat vital de comunicar a través d’un llenguatge propi… un llenguatge que a través
de l’ús del fil i d’altres materials ens invoca al lligam, a lligar-nos amb l’altre, amb l’ésser
humà, amb la Humanitat.
La solidaritat és un valor que mou a les persones a intentar compensar les injustícies
socials; és un sentiment de pertinença que promou l’ajuda mútua… és per aquests motius,
que aquesta obra ret homentage a la missió solidària de l’Espacio del Inmigrante, Premi
Solidaritat 2018.

MASALA
Els mitjans de comunicació lliures són una de les pedres angulars d’una societat
democràtica. La seva existència garanteix l’exercici de la llibertat d'opinió i expressió i el
gaudi d'altres drets i llibertats fonamentals. Juguen un paper clau en fer realitat que
només pot ser lliure una societat que està informada. Amb aquest esperit, es va crear la
menció especial "Mitjans de comunicació" el 1998, per tal de reconèixer als mitjans i
professionals compromesos amb la defensa, la protecció i la promoció dels drets humans.
En aquesta ocasió la menció mitjans de comunicació distingeix el periodisme de
proximitat i militant de la revista Masala. Un mitjà d'informació, denúncia i crítica social
dels barris de Ciutat Vella de Barcelona.
Masala va néixer a l'any 2001, al voltant d'un grup de persones procedents de la
contrainformació que van coincidir en les primeres tancades d'immigrants per reclamar la
seva regularització. En aquest context es va evidenciar la necessitat d'un mitjà
independent i alternatiu que informés amb veu pròpia de la complexa realitat del centre
de la ciutat.
El diari bimestral sortia al carrer amb la vocació proclamada de "combatre els estigmes
que colpegen a la gent que viu als barris de Ciutat Vella; i de contribuir al fet que aquests
estigmes es converteixin en ferides en els murs, les fronteres i els forats de la vergonya
amb què la violència urbanística, institucional, econòmica, policial, racista ha poblat els
nostres carrers". Així es recollia a l'editorial de l'últim número del diari, el març de 2014.
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Després d'un descans de poc més d'un any, en 2015 Masala tornava a sortir als carrers
"mudat de pell" i en format revista semestral.
El llavors diari i l'avui revista Masala és una publicació imprescindible per entendre la
realitat de Ciutat Vella, el seu dia a dia, conèixer la seva gent, les seves lluites i els
conflictes, les desigualtats i abusos que travessen els seus carrers.
Masala és una revista de barri, nascuda des del barri i al servei de la seva gent: persones i
col·lectius que difícilment s'escolten als mitjans convencionals. Masala reflecteix i
acompanya la seva fortalesa, la seva riquesa i la seva diversitat. Masala, barreja d'espècies
Les lluites reivindicatives pels drets i les llibertats comencen a les nostres cases, els
nostres carrers i els nostres barris; però perquè aquestes lluites siguin efectives han de
venir acompanyades de mitjans de comunicació crítics i independents compromesos amb
les lluites pels drets humans i amb la convivència a les ciutats. La revista Masala s'ha erigit
al llarg dels anys en un clar exponent.
És per aquests motius que l'Institut de Drets Humans de Catalunya va decidir atorgar la
menció especial Mitjans de Comunicació a la revista Masala, en reconeixença a la seva
tasca d'informació crítica, independent i compromesa amb el veïnat dels barris del centre
de Barcelona. Un mitjà de proximitat, nascut del barri i al servei de la seva gent.
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