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IMMIGRACIÓ
Imatge aèria d’arxiu de la casa
Cal Ganxo, al terme municipal
de Castelldefels, que la
Generalitat havia habilitat per
acollir menes.FUNDESPLAI

Doble atac d’encaputxats a un
centre de ‘menes’ de Castelldefels
Una vuitantena d’atacants causen tres ferits i diverses destrosses entre dissabte i ahir a la tarda
NATÀLIA VILA
BARCELONA

Un centre de menors tutelats habilitat per la Generalitat a la casa Cal
Ganxo, a Castelldefels, ha patit
aquest cap de setmana un doble atac
racista per part de desenes d’encaputxats, que van agredir tant dissabte com ahir diumenge la trentena de menors immigrants no acompanyats que s’hi allotjaven i els seus
educadors, segons va confirmar ahir
la Generalitat després que El País
avancés la informació. A conseqüència del doble atac, i malgrat
l’esforç de l’equip professional del
centre per protegir els nanos, un
menor va haver de ser traslladat a
l’Hospital de Viladecans, on va quedar ingressat, a causa de les ferides
patides. La policia investiga si les hi
van provocar directament els atacants o se les va fer al caure per unes
escales mentre intentava refugiar-

se. Dos educadors també van haver
de ser atesos per contusions, mentre que el centre va patir diverses
destrosses.
El primer dels atacs, dissabte, el
van protagonitzar més d’una vintena d’encaputxats. Segons explica la
Generalitat en el comunicat, emès
ahir a la nit, “una estona abans, el
mateix dissabte, un grup de joves
migrants que tornaven al centre i un
grup de joves del municipi havien
protagonitzat una discussió que va
acabar amb llançament de pedres”.
Una estona més tard, cap a quarts de
deu, el grup, “d’unes 25 persones
encaputxades, van entrar al centre,
van fer destrosses a l’edifici i van intentar agredir menors i educadors”.
El segon dels atacs es va produir
ahir mateix a la tarda, segons va informar El País i va poder confirmar
l’ARA. Fins a una seixantena de persones, inclosos alguns dels atacants
del primer dia, es van concentrar davant del centre i van començar a llan-
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çar pedres contra l’edifici. La ràpida
intervenció dels Mossos va permetre
dispersar els atacants, que van fugir
cap a la muntanya. Amb tot, una estona més tard es van tornar a concentrar davant de la casa i la policia va
haver de tornar a actuar per controlar finalment la situació. La directora de la direcció general d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència (DGAIA),
Ester Cabanes, es va desplaçar al lloc
dels fets i, poc després, es va decidir
establir un dispositiu de vigilància
permanent dels Mossos a la porta del
centre. La conselleria valora el trasllat dels menors, però no se n’ha decidit el destí.
En el comunicat, el departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
“manifesta el seu rebuig frontal i la
seva condemna més enèrgica a
l’atac”, i el conseller, Chakir el Homrani, afirma que “aquest tipus
d’atacs violents no tenen cabuda a la
nostra societat i són detestables per
violents, intolerables per injustos i

del tot contraris al sentir majoritari de la societat catalana”. “Aquest
país està fet per gent de tot arreu que
ha vingut en l’última dècada o en generacions anteriors. Gent que va venir per treballar i per trobar un futur
millor per a les seves famílies. Som
el que som per la seva aportació i la
dels que ja hi eren, pel sentit cívic i
democràtic dels que van arribar i
dels que ja hi eren. Perquè hem decidit ser una societat cívica i democràtica, pacífica i acollidora en què no
jutgem ningú pel lloc on ha nascut,
ni per la llengua que parla, ni el color
de la seva pell”, explica El Homrani.
El conseller afegeix que “el Govern es presentarà, com ha fet en altres casos, com a acusació particular contra els agressors en defensa
dels drets dels infants, i, a més a
més, també es posarà una denúncia
a la Fiscalia de Delictes d’Odi”.
L’alberg Cal Ganxo pertany a
Fundesplai, tot i que el gestiona
Eduvic, i s’hi realitzaven fins fa uns

ara DILLUNS, 11 DE MARÇ DEL 2019

15

societat

INVESTIGUEN LES ELECCIONS SINDICALS
DELS MOSSOS Un jutjat d’instrucció de Tarragona

investiga diversos funcionaris de la conselleria d’Interior
i sindicalistes dels Mossos d’Esquadra per possibles

irregularitats en el vot per correu de les eleccions del cos
d’avui dilluns, segons va publicar ahir l’ACN. El jutge té
indicis que algunes sol·licituds de vot per correu van ser
presentades per delegats sindicals i acceptades per

funcionaris, tot i que la llei obliga els electors a presentarles personalment. Per això, ha ordenat conservar les
peticions de vot per correu i recomptar tots els vots per si
finalment els primers són anul·lats.

SUCCESSOS

Tres dones assassinades per
violència masclista en 48 hores
Els fets van passar entre divendres i diumenge a Madrid, Màlaga i Pontevedra
N.V.
BARCELONA

mesos activitats mediambientals.
Al desembre, però, i davant la crisi
dels menes, amb un augment de les
arribades i una evident dificultat
per col·locar-los (molts van dormir
diverses nits en comissaries), la Generalitat va decidir instal·lar-ne una
trentena a Cal Ganxo, que va passar
a rebre el nom de centre Bassam.

El cap de setmana immediatament
posterior a les reivindicacions
massives del 8 de març ha tornat
a ser un cap de setmana de dol a
Espanya per la violència masclista. Tres homes van assassinar, entre divendres i diumenge, les seves
dones al domicili que compartien.
Els fets van passar a Madrid, Màlaga i Pontevedra, en tres dies consecutius. Amb aquestes tres víctimes, doncs, ja són dotze les dones
mortes oficialment a mans de les
seves parelles o exparelles des del
gener.
Divendres al migdia, coincidint
amb les manifestacions feministes
arreu d’Espanya, un home d’uns 80
anys va matar la seva dona en un pis
del districte madrileny de Ciudad
Lineal i després es va suïcidar. Tot
i que encara no es coneixen els resultats de l’autòpsia, fonts de la Policia Nacional van explicar que la hipòtesi principal amb la qual treballen els agents és la d’un cas de violència de gènere. La policia va rebre
l’avís al migdia: una veïna va trucarlos per explicar que havia sentit una
forta discussió de la parella en un
pis pròxim i a continuació havia
sentit uns trets. A l’arribar al lloc, els

agents es van trobar els dos cossos
sense vida a l’interior del pis
d’aquest barri madrileny.
El segon cas d’aquest cap de setmana va passar dissabte a la nit. Un
home de 55 anys va matar la seva dona, de 58, a Estepona, a Màlaga, davant del seu fill menor d’edat. Així ho
van confirmar a l’agència Efe fonts
policials després d’atendre el cas. Els
agents van detenir l’home poc després i van haver de traslladar-lo a un
centre hospitalari perquè –segons
les mateixes fonts– s’hauria provocat lesions després de cometre el
crim. Els fets van passar dissabte cap
a tres quarts de dotze de la nit. Ahir
la subdelegada del govern espanyol
a Màlaga, María Gámez, va condemnar els fets públicament i va recordar que aquesta ja és la segona víctima de l’any a la província per violència masclista.
Segons va precisar Gámez, en
aquest cas –com en els altres dos– no
constaven denúncies prèvies per
maltractaments. Gámez va recordar
que “és necessari que l’entorn, si no
ho pot fer la mateix víctima, traslladi aquestes situacions d’indefensió”
que sovint es donen en l’àmbit més
privat de la família. A més, la subdelegada del govern espanyol va insistir que l’executiu treballa “conjuntament amb tota la societat perquè
s’acabi qualsevol tipus de violència
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contra les dones”. L’Ajuntament
d’Estepona va fer ahir un minut
de silenci per mostrar el rebuig a
aquest nou crim masclista i va decretar tres dies de dol oficial.
El tercer assassinat va ser diumenge a primera hora de la tarda a Valga, Pontevedra. Un home
de 48 anys va matar la seva dona,
de 46, al pis que compartien, i
després es va suïcidar, segons van
confirmar fonts policials després
de les primeres investigacions.
Va ser la germana de la víctima
qui va trobar els dos cossos sense vida i va avisar la policia.
Una morta cada setmana

Amb aquestes tres víctimes ja són
12 les dones assassinades a mans
de les seves parelles o exparelles
durant aquest 2019: és una mitjana d’una víctima mortal cada
setmana de l’any fins ara. La més
jove era una noia menor d’edat, de
17 anys, de Reus. L’any passat la
xifra de feminicidis va arribar fins
a les 47 víctimes mortals. A més,
segons el portal Feminicidio.net
–que porta el recompte de tots els
casos de violència masclista a Espanya–, des del 2010 més de 1.000
dones han mort assassinades, pel
simple fet de ser-ho, al conjunt de
l’Estat. D’aquestes, 181 van morir
a Catalunya.e

Tercer atac en una setmana

Es tracta de la tercera agressió racista que reben els menes acollits a
Catalunya en deu dies. Dimarts un
home va irrompre amb un matxet
en un centre de Canet de Mar, al
Maresme, i va amenaçar de mort la
cinquantena de nens que viuen en
una casa de colònies propietat de
l’alcaldessa i gestionada per Eduvic.
El dijous anterior, a la mateixa localitat, una vintena de veïns del municipi van increpar i insultar tres dels
nois quan tornaven de la biblioteca
cap al centre. Els acusaven de l’onada de robatoris a cases que viu el poble, tot i que l’ARA va poder confirmar que ni l’Ajuntament ni tampoc
els Mossos d’Esquadra tenien constància de cap denúncia contra els
menors. “Hi ha alguns veïns racistes, però és millor passar d’ells, amb
la resta hi ha molta cordialitat”, va
explicar aleshores l’Abderrahmane
–un dels nois assetjats a Canet– a
aquest diari. Els atacs també van
provocar una onada de solidaritat
entre els veïns del poble, que es van
dirigir al centre per preguntar què
podien fer per ajudar els nois.e

Unes 200 persones van expressar ahir el seu rebuig al crim de dissabte a Estepona en una concentració. ALVARO CABRERA / EFE

