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1. Presentació de SAFI 

L'Associació SAFI és un col·lectiu multidisciplinar, plural i independent, 

que es proposa com a espai de trobada, recerca, formació i denúncia 

sobre els discursos i pràctiques islamòfobes, sobretot aquells que 

succeeixen s’esdevenen al territori català. 

 

L’associació Stop Als Fenòmens Islamòfobs (en endavant SAFI) va néixer 

en un moment concret arrel dels canvis que ha experimentat la nostra 

societat en els darrers anys. SAFI neix per la preocupació de diferents 

persones pel creixement del clima d’hostilitat que existeix vers a l’islam i 

a les persones musulmanes o llegides com a musulmanes del nostre país.  

 

A SAFI, com a entitat compromesa amb els Drets Humans, defensem el 

principi d’Igualtat de Drets i llibertat religiosa i de culte, defensem el dret 

a la seva pràctica en igualtat de condicions entre tota la ciutadania 

sense cap discriminació. Per aquesta raó treballem i lluitem contra tota 

mena de fenòmens islamòfobs que la població musulmana, del nostre 

país pateix. 

 

Creiem fermament que els nostres infants i joves són el present i el futur, 

pel que apostem per una Política dels Drets de la Infància i 

l’Adolescència en la qual promovem la defensa, la protecció i la 

garantia tant dels Drets de la Infància com dels Drets Humans. 

 

La nostra tasca es focalitza principalment en la denuncia, la 

sensibilització, la prevenció i la conscienciació dels fets i discursos 

islamòfobs que la comunitat musulmana pateix o pot patir en qualsevol 

àmbit de la vida. Aquest treball permet als nostres joves detectar 

possibles agressions i discriminacions i tenir a l’abast les eines necessàries 

per a poder actuar de forma adient, sempre respectant els marcs legals 

i ètics. 
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Volem abordar les mancances d'una resposta global a la islamofòbia 

amb projectes de recerca, activitats formatives i de solidaritat que 

proporcionin una base teòrica i un ampli material pràctic per tal de 

suggerir algunes reflexions, però també per tal de formular una crítica i 

denúncia, i presa de consciència. 

 

1.1. Missió, visió i valors 

Missió: Som una organització de persones de diversos àmbits amb la 

lluita contra la islamofòbia com a punt en comú. La nostra missió és 

detectar, analitzar i monitorar els fenòmens islamòfobs presents al territori 

català  per tal de donar respostes alternatives al conjunt de la població 

i professionals de tots els àmbits. 

 

Visió: Ser una entitat líder en la prevenció i lluita de la islamofòbia i en 

donar una resposta  eficaç a aquest fenomen i a la societat en general 

i especialment, a les persones que han patit aquest tipus de 

discriminació. 

 

Valors: La creença en els Drets Humans com a base per a garantir les 

llibertats i drets individuals i col·lectius per les persones musulmanes i/o 

llegida com tal. Així mateix, un dels nostres valors és la col·laboració amb 

tothom que comparteixi els nostres objectius.  

 

1.2. El nostre model de treball 

A SAFI treballem de forma especialitzada segons les necessitats que van 

sorgint, adaptant-nos sempre a les característiques de l’entorn. Des 

d’aquesta perspectiva, totes les activitats que duem a terme s’articulen 

des de la necessitat de donar respostes i eines per afrontar les dificultats 

que les persones amb les quals treballem es puguin trobar. 
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És des d’aquesta mirada, que SAFI defensa una gestió de responsabilitat 

social i comunitària, creant sinergies amb altres entitats locals i de la 

societat civil, sempre de la mà de les diverses administracions. 

 

A l’àmbit intern, l’entitat es gestiona de forma sostenible, responsable i 

amb el principi d’igualtat i respecte entre tots els seus membres. 

A l’àmbit extern, el treball que es du a terme està en permanent 

contacte amb el territori i amb les diferents entitats amb les quals 

treballem. 

Els nostres eixos de treball són:  

- Sensibilització sobre els fenòmens islamòfobs a través de 

campanyes puntuals. 

- Denuncia de casos d’islamofòbia. A més d’un servei d’orientació 

i suport a persones que han patit algun tipus de discriminació  

islamòfoba. 

- Informació a través d’informes o articles, com per exemple, el 

projecte d’investigació sobre processos de les radicalitzacions 

violentes amb altres organitzacions de la societat civil. 

- Formació a través de xerrades, conferències o tallers sobre l’Islam 

i la islamofòbia a Catalunya, tant a escoles com a entitats veïnals, 

associacions de veïns o treballadors de les diferents 

administracions públiques. També realitzem esdeveniments i 

presentació de llibres. 
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1.3 – Constitució de l’Entitat 

SAFI es constitueix com a entitat el 31 de maig de 2016 a través d’una 

assemblea de constitució. Tot i així, es reuneix de forma informal des de 

2013 mínim un cop al trimestre, i ha dut a terme diverses activitats des 

d’aquest moment fins a la seva formalització com a entitat. El grup de 

treball de l’Associació Stop als Fenòmens Islamòfobs es reuneix 

periòdicament per arribar acords sobre els projectes que s’estan 

realitzant. Normalment hi ha entre 10 i 12 persones en les reunions del 

grup de treball. 

 

L’entitat compta amb 13 socis fundadors (8 dones i 5 homes) 

Junta de govern: 

 President: Mustapha Aoulad Sellam 

 Secretari: Alberto López Bargados 

 Tresorera: Maria Dolors Badenes Sáez 

 

2 persones d’Equip tècnic i 6 formadors. 
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2. Observatori de la Islamofòbia a Catalunya (ODIC) 

És una eina que pretén monitorar i centralitzar totes les denúncies 

d’islamofòbia que succeeixin al territori català. Denunciar (tan judicial 

com socialment) és important per dues qüestions perquè les persones 

que pateixen aquestes discriminacions pugui trobar justícia i per altra 

banda és molt important visibilitzar que el fenomen no només existeix 

sinó que les xifres són alarmants. 

Que entenem per islamofòbia? 

Tot acte de discriminació, actitud hostil o perjudici provocat a una 

persona pel fet de ser musulmana. També, tot discurs que fomenta i/o 

normalitza aquestes pràctiques. Dins d’un marc global definit per la 

manipulació progressiva a l’espai públic constitueix motiu de rebuig o 

sospita, la religió musulmana i els seus practicants són presentats – i així 

percebuts – de manera axiomàtica com una realitat estranya i 

amenaçant. 

Aquesta amenaça cristal·litza de maneres molt diverses: als debats al 

voltant de l’ús del burqa i niqab dins l’espai públic, però també a 

l’ascens de partits polítics d’ultradreta amb discursos hostils a les 

comunitats musulmanes; al rebuig veïnal a l’obertura d’un oratori, però 

també a l’extensió i aplicació de l’amenaça “terrorista” al conjunt de 

l’Islam; a les ofenses quotidianes que experimenten les dones que 

decideixen portar hiyab, però també a les pràctiques espontànies de 

segregació que tenen lloc dins d’escoles, hospitals o la resta d’espais 

públics. 
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Objectius: 

 Recollir informació/mmonitorar qualsevol classe de discriminació 

religiosa i/o racial que afecti les persones musulmanes de forma directa 

o indirecta, incloent-hi tant agressions físiques com simbòliques, per tal 

d’afavorir el seu coneixement i denúncia. Per tal d’aportar el màxim rigor 

científic a les dades, contrastarem i triangularem les informacions 

rebudes i portarem a terme una anàlisi quantitativa i qualitativa 

d’aquestes. 

 Recollir la informació necessària, en col·laboració amb entitats 

especialitzades en l’assessorament jurídic, i exercir d’enllaç entre les 

víctimes i les instàncies jurídiques. 

 Elaborar informes anuals sobre el conjunt de pràctiques i discursos 

islamòfobs succeïdes arreu del país, amb l’objectiu específic de 

proporcionar dades que puguin facilitar el coneixement més profund i 

afavorir la sensibilització amb el tema i promoure actuacions per a la 

seva erradicació. 

 Denunciar les vulneracions de drets de la població musulmana 

catalana. 

 Advertir dels efectes de la islamofòbia sobre la convivència i la cohesió 

social. 

 Promoure la investigació sobre la islamofòbia des de les ciències socials 

i humanes. 

 Analitzar la islamofòbia com a fenomen social i cultural, en el seu 

desenvolupament local-global, ajudant així a una millor comprensió del 

fenomen per poder-hi actuar amb més eficàcia i fermesa. 

 Desenvolupar una tasca informativa i formativa, per tal de conscienciar 

i sensibilitzar a la societat en general sobre la islamofòbia, tant a l’àmbit 

professional com no-professional, a les escoles, instituts, centres cívics, 

biblioteques, associacions de veïns, AMPES, etc. 

 Difondre i visibilitzar la lluita contra la islamofòbia, mitjançant campanyes 

als mitjans de comunicació i al carrer. 
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Per realitzar aquest projecte van tenir diferents reunions amb les 

administracions públiques. Vam tenir una reunió amb la DGAR (Direcció 

General d’Afers Religiosos de la Generalitat)  de la Generalitat de 

Catalunya a l’octubre de 2019, més tard ens vam reunir amb la 

Diputació de Barcelona al novembre i amb la Secretaria d’Igualtat, 

Migracions i Ciutadania i amb l’Ajuntament de Barcelona el desembre 

de 2019.  

 

Aquest projecte va culminar amb la presentació de l’Observatori de la 

Islamofòbia a Catalunya amb un acte al IEMed el dia 13 de desembre 

de 2019 coincidint amb el Dia Internacional de la lluita contra la 

Islamofòbia i amb una pàgina web (www.odic.cat) on podrem 

centralitzar totes les situacions d’islamofòbia que succeeixin al territori 

català.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odic.cat/


 

 

 9 

3. Conferències, Tallers i Formacions 

A SAFI organitzem diferents conferències, tallers i formacions al llarg de 

l’any per treballar la  sensibilització contra la islamofòbia, procurant fer-

ho en col·laboració amb altres organitzacions de la societat civil de 

Catalunya. 

  

3.1 – Tallers 

- 28 de febrer. Primera sessió de l’acte de l’OPEV a Ripoll: Presentació de 

la diagnosi “Extremismes violents: l’estat de la cohesió social a Ripoll” a 

les 19h al Centre Cívic la Devesa del Pla, amb el suport de la xarxa veïnal 

Som Ripoll i el Consorci de Benestar del Ripollès. En aquesta primera 

sessió van assistir 27 persones. La tasca de SAFI ha sigut la de generar un 

informe a Ripoll sobre l’estat de cohesió social i la prevenció dels 

extremismes violents un any després dels atemptats a Barcelona i 

Cambrils. 

A l’acte hi van ser convidades totes les participants  a les entrevistes 

individuals i grupals dutes a terme durant la realització de la diagnosi 

com ara bé, representants de la comunitat musulmana, de la xarxa 

veïnal Som Ripoll, del Consorci de Benestar del Ripollès, centres 

educatius de Ripoll, Ajuntament de Ripoll, equip de govern i 

representants de les diferents formacions polítiques així com altres 

entitats relacionades amb el treball comunitari, atenció a les persones, 

educació o persones provinents de la societat civil organitzada (casal 

popular, UCFR, plataforma antifeixista del ripollès..). El total d’assistents 

va ser d’unes 60 persones. 

El format d’aquest acte es basava en la presentació dels 

resultats/conclusions de la diagnosi que giraven entorn de: 

- Les dificultats per establir relacions o conformar xarxa social a 

Ripoll, responen encara a l’existència de prejudicis i rumors dirigits, 

majoritàriament, a determinats col·lectius estigmatitzats com el de 

les persones migrades/racialitzades. 
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- Manca de participació social i política a Ripoll per part de la 

ciutadania i de les persones racialitzades. 

- Manca de mesures de prevenció contra el racisme i els 

extremismes violents a Ripoll 

 

A mesura que cada un dels resultats s’exposaven es generava un espai 

de debat sobre els pros i contres d’aquests, entre el públic assistent. A 

partir d’aquests debats i de les seves conclusions, es deixava per una 

segona sessió el seu abordatge en forma de propostes i/o iniciatives en 

relació a les mancances detectades per la diagnosi. 

 

- 12 de març: Segona sessió de l’acte de l’OPEV a Ripoll. Presentació de 

la diagnosi “Extremismes violents: l’estat de la cohesió social a Ripoll” a 

les 19h al Centre Cívic la Devesa del Pla, amb el suport de la xarxa veïnal 

Som Ripoll i el Consorci de Benestar del Ripollès. En aquesta segona 

trobada van assistir 23 persones i l’objectiu era realitzar el treball grupal 

a partir de les conclusions extretes a la primera jornada.  

A l’acte hi van ser convidades les mateixes persones i entitats que el dia 

28 de febrer. En aquest cas però, els moderadors vam ser SAFI i NOVACT.  
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El format d’aquesta sessió va ser l’organització en tres grups on 

s’abordaven les diferents conclusions amb l’objectiu de plantejar 

propostes que es poguessin aplicar a Ripoll en l’àmbit de la cohesió 

social i la prevenció dels extremismes violents. Els resultats/propostes que 

van sorgir d’aquests grups van ser: 

- Document unitari de la societat civil on s’exposin les línies 

polítiques contra els discursos xenòfobs i racistes així com contra 

els partits polítics que els defensin.  

- És necessari tornar a engegar una campanya anti-rumors amb 

consignes directes i que se’n destaqui la seva visualització a Ripoll. 

També hauria d’anar acompanyada d’una segona part amb 

l’argumentari que contraresti els rumors (participació de la 

societat civil i de l’administració pública).  

- Treball i formació anti-rumors i en prevenció d’extremismes violents 

als equips docents de Ripoll.  

- Potenciar i pensar en espais d’alumnes/comitès d’alumnes més 

estructurats per fer front a possibles situacions de discriminació així 

com abordar el debat conjunt sobre aquestes situacions.  
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- Debat sobre l’accés a l’esport de Ripoll. Calen programes d’ajuda 

a l’esport (compra d’equipacions d’equips, desplaçaments…). Hi 

ha moltes famílies dels joves que no poden assumir 

econòmicament ni el material ni els desplaçaments.  

- El lleure com a element d’inclusió social: unificar els casals d’estiu 

de Ripoll.  

- Campanyes des de la cultura popular local per animar a la 

participació dels joves.  

- Augmentar la presència d’educadors de carrer a Ripoll.  

- Introduir col·laboracions d’agents socials, com les ONG, a les 

sessions de tutoria a les aules de l’IES Abat Oliba, o inclús la 

incorporació de testimonis de víctimes que hagin patit la violència 

extremista o que l’hagin exercit. El currículum hauria de ser enriquit 

amb matèries i eines que serveixin per contrarestar la propaganda 

extremista i que podrien facilitar la discussió i anàlisi d’aquests riscs, 

tant en activitats curriculars com extracurriculars.  

- Creació d'una agenda digital compartida entre associacions. El 

motiu d’aquesta proposta rau en el fet que actualment no hi ha 

suficient contacte/relació entre les entitats de Ripoll i això també 



 

 

 13 

dificulta que l’activitat de totes i cada una d’elles es faci 

extensible a la resta.  

- Donar continuïtat al treball de l’espai dinamitzat per l’OPEV a 

través de la xarxa veïnal Som Ripoll.  

 

3.2 – Conferències 

- 12 de desembre: Amb motiu del Dia Internacional de la lluita contra la 

Islamofòbia el 13 de desembre de 2019 vam organitzar un acte al IEMed 

per exposar de la necessitat d'un observatori. En aquest acte van assistir 

53 persones i vam comptar amb la presència d’entitats de la ciutat i de 

persones de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de 

Catalunya. Des de feia ja uns mesos que SAFI estava treballant per donar 

iniciativa a una eina que monitori els casos d'islamofòbia que es donen 

al nostre país. En aquests cas, vam voler comptar amb altres entitats que 

tenen anys d’experiència i per això vam invitar com a ponents a la 

Chafika Attalai (CCIF) i la Iman Atta (Tell Mamma) que representaven a 

dues entitats amb una llarga experiència en la lluita i prevenció de la 

islamofòbia. 
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Parlar de la necessitat de crear un Observatori de la Islamofòbia i 

presentar l’ODIC (Observatori de la Islamofòbia a Catalunya). Les 

conferenciants ens van poder explicar les seves experiències en relació 

amb el seguiment i monitoratge d'aquest fenomen i van conèixer en 

detall com ho fan i vam aprofitar l'ocasió del Dia Internacional contra la 

Islamòfobia per difondre la nostra iniciativa que està en fase 

d'articulació, incorporant propostes que puguin sorgir en el si d'aquest 

seminari. També volem recollir la informació necessària, en col·laboració 

amb entitats especialitzades en l’assessorament jurídic, i exercir d’enllaç 

entre les víctimes i les instàncies jurídiques. Denunciar les vulneracions de 

drets de la població musulmana catalana i advertir dels efectes de la 

islamofòbia sobre la convivència i la cohesió social. Promoure la 

investigació sobre la islamofòbia des de les ciències socials i humanes, i 

analitzar la islamofòbia com a fenomen social i cultural, en el seu 

desenvolupament local-global, ajudant així a una millor comprensió del 

fenomen per tal de poder actuar amb major eficàcia i fermesa. 

Desenvolupar una tasca informativa i formativa, amb l’objectiu de 

conscienciar i sensibilitzar a la societat en general sobre la islamofòbia, 

difonen o visibilitzant la lluita contra la islamofòbia. 
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3.3 – Formacions 

 

 

L'activitat del projecte d'Escoles i municipis per a la inclusió va iniciar-se 

a partir del març del 2019 a través de la prospecció de diferents actors 

clau en l'àmbit de les associacions de veïns i veïnes i de les associacions 

de famílies d'alumnes de Catalunya que majoritàriament s'organitzen a 

través de les seves federacions. En aquesta línia, la coordinació amb les 

federacions de veïns i federacions de famílies d’alumnes ha sigut 

fonamental per establir contacte amb les diferents zones on preteníem 

actuar. També cal destacar que en aquesta primera fase de 

prospecció, la interlocució amb agents municipals de les diferents zones 

ha sigut fonamental per ampliar el gruix de públic objectiu així com per 

facilitar-nos l'accés a equipaments municipals. 

Els principals destinataris del projecte han estat els membres de les 

AMPES, AFES i AAVV. 
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- AVV Centre Cívic President Macià a Terrassa.  
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4. Projecte Testimonis i vivències musulmantes 17A 

 

El projecte Testimonis 17 A sorgeix de la necessitat d’articular el debat 

entorn les vivències musulmanes arran dels atacs del 17-A entre joves 

del districte de Ciutat Vella, visualitzar les sevees experiènces abans i 

després dels atemptats, amb l'objectiu final de debatre sobre la 

islamofòbia, el racisme i el que vol dir pertànyer a un lloc. La idea és 

gravar aquestes sessions per la posterior creació d'un material 

audiovisual i paquet pedagògic destinats al conjunt d’escoles 

secundàries de Catalunya, però que idealment pugui servir per 

qualsevol entitat i institució públics interessades. 

Aquesta primera fase va culminar amb un video on diverses persones 

musulmanes explicaven la seva vivencia. Es pot veure penjat al 

youtube en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Ew9epca1qFU 

 
 

Aquest projecte ha tingut continuïtat i en aquests moments esta en 

procés de realitzar-se un projecte educatiu per lluitar contra la 

islamofòbia que constarà de 4 càpsules de vídeo on es tractaran temes 

relacionats amb la islamofòbia que aniran juntament amb un material 

pedagògic i un material per a professors  que després es repartiràn a 

tots els instituts de Catalunya. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew9epca1qFU


 

 

 18 

5. Manifestos 

 

En rebuig a les declaracions que el Conseller d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, SAFI conjuntament amb SOS 

Racisme van decidir publicar un manifest condemnant les paraules del 

Conseller en relació amb l’ensenyament de l'educació religiosa a les 

escoles públiques i concertades. 

FB: https://bit.ly/2UNLD48  

  

https://bit.ly/2UNLD48
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6.  Creant Xarxa 

 

La tasca que SAFI du a terme no seria possible en part sense les 

sinergies creades amb altres entitats, universitats i organismes.  

Com a entitat que treballa contra la islamofòbia, els principals aliats a 

l’hora d’articular les nostres tasques són associacions culturals i 

religioses i centres de culte, però també treballem en conjunt amb 

altres entitats de la societat civil com pot ser Novact; tots aquests 

contactes ens permeten formar part de la societat. 

 

6.1 – OPEV 

 

SAFI és membre actiu de l’OPEV (Observatori per la Prevenció dels 

Extremismes violents) des de 2018. L’Observatori per a la Prevenció de 

totes les formes d’extremisme violent, es tracta d’una plataforma de 

173 moviments socials, entitats i ONG de la Mediterrània 

determinades a impulsar un nou paradigma d’actuació enfront de les 

violències extremistes, basada en l’acció comunitària i treball en 

cohesió social, pacifista i el respecte dels drets humans. L’OPEV 

s’estructura en tres grups impulsors: un basat a Barcelona, responsable 

de l’acció a Europa, un a Tunísia, responsable de les accions al 

Maghreb, i un últim a Amman responsable de les accions a l’Orient 

Mitjà. 

 

L’OPEV neix de la Conferència de Barcelona, celebrada el gener de 

2017 que va aprovar el Pla d’Acció de la societat civil Euro-

mediterrània per a la prevenció de totes les formes d’extremisme 

violent, entès com a acord regional i transnacional. Aquest Pla 

determina el full de ruta i d’actuació de l’OPEV a la Mediterrània i 

qüestiona l’actual definició d’extremisme violent i proposa que 

s’incloguin totes les formes possibles d'extremisme en aquesta 
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categoria de manera que s’eviti l’estigmatització de determinats 

col·lectius.  

 

El mateix Pla d’acció també fa un diagnòstic de les causes de 

radicalització i estableix uns objectius, entre ells la creació d’un 

Observatori per la Prevenció de l’Extremisme Violent amb seus a 

diversos països de la regió Euro-mediterrània. El Pla d’acció concep 

l’OPEV com un observatori independent i pacifista, que rebutja donar 

suport a cap guerra contra el terrorisme. L’OPEV centra els seus 

esforços en la coordinació entre els diferents països Euro-mediterranis 

per tal de contribuir a la implementació del Pla d’acció i de les 

principals conclusions de la conferència de Barcelona. 

 

El grup impulsor de l’OPEV a Barcelona està constituït per l’associació 

NOVACT-Institut Internacional per a l’acció No violenta, la Fundació 

Al-Fanar, l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) SOS Racisme, 

l’Associació Euroàrab, la Fundació per la Pau (Fundipau) i l’Associació 

Stop Als Fenòmens Islamòfobs (SAFI), totes elles treballen per la justícia 

i la transformació social des d’àmbits de treball complementaris. 

L’objectiu de l’OPEV-Barcelona és dissenyar una estratègia d’acció 

per prevenir les principals amenaces de l’extremisme violent a l’àmbit 

local centrant en gran mesura l’atenció al paper de la societat civil 

com un actor fonamental en la construcció de xarxes que reforcin la 

cohesió social. 

 

6.2 – Comissió Mixta del Pla Municipal de lluita contra la islamofòbia 

 

SAFI també és membre de la Comissió Mixta del Pla Municipal de lluita 

contra la islamofòbia de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta 

Comissió té com a objectiu fer un seguiment del Pla Municipal i 

treballar certes temàtiques que afecten la lluita contra la islamofòbia. 
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Aquest grup es reuneix periòdicament i durant el 2019 les reunions es 

van realitzar al març i a l’octubre. 

 

 

 

6.3 – Altres 

 

SAFI també forma part de la Xarxa Antirumors i de l Oficina de la No 

Discriminació. Som membres de la comissió de formació d’aquesta 

xarxa.  

Les relacions amb les universitats també són una part fonamental, ja 

que procurem promoure una part més analítica i acadèmica.  

De fet, els nostres membres també mantenen relacions properes amb 

activistes antiracistes i que lluiten contra la islamofòbia des de 

diferents àmbits de la vida social.  

Per últim, tenim les administracions, amb les quals treballem amb 

l’objectiu de tenir incidència política i social i ser un referent positiu per 

la societat en general i els veïns en particular.  
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7. Xarxes socials les fotos son de coses de 2020.  

 

SAFI disposa d’una pàgina web on es 

publiquen regularment les notícies, 

materials o informacions vàries que 

tenen a veure amb la feina que 

desenvolupa SAFI i amb els seus 

col·laboradors.  

Web: http://saficatalunya.webs.com/ 

 

Així mateix SAFI és molt actiu a Twitter: 

@SAFI_Stop i a Facebook: 

https://www.facebook.com/SAFI per 

fer difusió.  
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