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Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya                           7 de Juliol, 2020. 
Govern de Catalunya 

 
 
Estimats Sr. Miquel Buch, 

 
 

Fa unes setmanes ens vam llevar amb dues noticies sobre brutalitat policial en dos 
punts de Catalunya. Una situada a Banyoles  amb dues noies de origen afrodescent: 

 
1. Mahamadou Tunkara 
2. Mustafa Ganes 

 
I una altre, que es remunta a un any i que es va donar a la localitat de Sant Feliu 

Saserra amb un altre noi que es diu Wubi. Aquest últim abús ha tingut una repercussió 
mediàtica durant tota aquesta setmana. 
 

No es tracta de casos aïllats, sinó que es tracta d’una violència policial que es donen 
cap a persones de la nostra comunitat negra d’una forma molt habitual. L’ única 

diferència entre els casos que es donen amb aquests dos anomenats anteriorment, s’ 
ha basat en que víctima i/o els testimonis d’aquestes agressions han tingut la valentia 
de poder gravar aquestes situacions d’abús. Però no hem d’oblidar les centenar o 

milers de casos que per desgràcia no han arribat a poder ser gravats. 
 

Concretament en el cas de Banyoles, no s’ ha tingut cap informació de la situació del 
que ha succeït després de l'abús policial ni de com s’ ha prosseguit amb els policies 

involucrats encara que en el segon cas, la pressió mediàtica tampoc ha permès una 
resposta contundent per part de les autoritats competents. 
 

És per això que demanem duu a terme accions contundents, per tal de poder 
considerar que s’ ha fet justícia. Per això  que demanem: 

 
1) Acomiadar els policies involucrats en aquests abusos 

2) Prosseguir amb una investigació i acusar els policies  involucrats 
3) Iniciar un pla que permeti a les persones que pateixin abús policial pugui 

denunciar-ho sense cap  por i intimidació. 

4) Publicació de llistes amb les denuncies policials recopilades de forma anual i 
que sigui  de domini públic. 

5) La creació de una comissió d'afrodescendents , otorgat per afrodescendents i segones 
generacions amb un alt nivell de preparació i alta capacitació. Comissió que 
periodicament auditarà sectors crucials en els qui pugui haver-hi abús de poder: 

escoles, policia, salut, mitjans de comunicació i llocs de treball. 
6) Que aquesta comissió tingui tot el recolçament i suport necessari per part del Govern 

per erradicar aquesta plaga. 
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7) Sol.licitem que hagi un registre de persones que hagin estat denunciades i 
comdemnades per delictes racials i que aquest registre estigui disponible per les 
institucions públiques, escoles, hospitals, etc. 

 

Signatura les següents entitats: 

Asociaciò Ba-Tagdña  

Asociaciò BIJAA de Senegal de Catalunya (ASOCBIJAASENCAT) 

Asociaciò Ciutadans de Djibanar a España (AREDE) 

Asociaciò de Dones Africanes de Catalunya 

Red - European Network of Women of African Descent – ENWAD 

Asociaciò de Guinea-Bassau y simpatizantes de Sabadell 

Associació Kedoudougou Moussou Timinandiyolou 

Associació de Mujeres Marroquies de Banyoles 

Associació  de Mujeres subsaharano - Legki y Yakaru 

Asociació Musulmana por los Derechos Humanos (AMDEH) 

Asociaciò Nova Africa de Catanlunya ( ANACAT ) 

Asociaciò Senegalesa Residents a Sabadell 

Asociaciò Sierra Leone Women ENWAD 

En copia: 

MH Quim Torra President de la Generalitat de Cataluñya 

 

Sr. Juan Fernando López Aguilar 

Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, miembro del Comite Confederal 

 

Sr. Oriol Amorós i March 

Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania 

  

Sra. Karoline Fernández de la Hoz Zeitler 

Directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 

 

Sra. Rita Bosaho Gori 

Dirección general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial 

Ministerio de Igualdad  

 

Carlos Morán Ferrés 

Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio 

Secretaría de Estado de Seguridad 

Ministerio del Interior 

 

Sr. Rafeal Ribo  

Defensor del pueblo  


