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Estudien dur a Fiscalia la discoteca
Waka de Sant Quirze per un delicte
d'odi
El local acumula queixes per situacions similars
La Generalitat vol denunciar i portar a Fiscalia la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès per
un incident racista. El local hauria impedit l'accés a un noi pel seu color de pell -que ho ha
denunciat a través d'un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials- i acumula un historial de
queixes similars.
"L'equip jurídic de Treball i Afers Socials estudiarà quines mesures es poden realitzar davant
d'aquesta situació i ho posarà en coneixement de la Fiscalia contra delictes d'odi. Màxim compromís
per lluitar contra tota discriminació", ha assegurat el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani,
en una piulada on adjunta el vídeo denúncia del noi.
En el clip, de 50 segons, l'Erik denuncia in situ que el passat 2 de novembre que no el deixen
entrar a la discoteca Waka per ser negre. "Han passat un munt de persones de pell blanca, jo
estava entre ells, i m'han decidit xutar. Tinc 21 anys, porto el DNI, vaig ben vestit i em sembla un
acte racista", afirma el jove.

L'equip jurídic de @treballcat (https://twitter.com/treballcat?ref_src=twsrc%5Etfw) i
@aferssocialscat (https://twitter.com/aferssocialscat?ref_src=twsrc%5Etfw) estudiarà quines
mesures es poden realitzar davant d'aquesta situació i ho posarà en coneixement de la Fiscalia
contra delictes d'odi. Màxim compromís per lluitar contra tota discriminació
pic.twitter.com/yOS95KtiqV (https://t.co/yOS95KtiqV)
? Chakir el Homrani ? (@ChakirelHomrani) November 9, 2019
(https://twitter.com/ChakirelHomrani/status/1193111980527300608?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Han entrat tots els de pell blanca menys jo. La policia diu que com que no m'han dit que em
xuten per ser negre, no faran res", ha lamentat l'Erik en el vídeo. No es tracta del primer incident
racista de la discoteca vallesana, que ja acumula mitja dotzena de fets similars i el passat 6
d'agost dos agents de seguretat del local d'oci van ser denunciats
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/25982/video/denuncien/agressio/vigilants/dos/nois/di
scoteca/waka/sant/quirze) per agredir dos nois que intentaven colar-se.
Un dels nois esbatussats va assegurar que no els havien deixat entrar per motius racistes i que,
quan van intentar entrar a la sala saltant una tanca, els van agredir amb duresa sense provocació
prèvia. Els joves van presentar denúncia a la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van
investigar els fets per esclarir-los i identificar els autors.
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