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Concentració veïnal ahir a Castelldefels, després dels atacs patits pel centre de menors Cal Ganxo.

El sector social esclata contra la
política «de pedaços» amb els ‘menes’
El Col·legi d’Educadors critica els centres on
no hi ha projecte educatiu ni mediació local
ELISENDA COLELL
BARCELONA

D

esprés de deixar casa seva, travessar el Mediterrani i moure’s per tot el
territori espanyol, de vegades dormint al carrer, més de
400 menors estrangers no acompanyats han arribat a Catalunya al
llarg d’aquest 2019. En molts casos,
són els pares els que es gasten un dineral esperant que els nois, una vegada aquí, enviïn diners a casa. El
Govern preveu que seran 5.500 els
que ho facin durant tot aquest any,
gairebé el doble que l’anterior.
Quan trepitgen Catalunya, i després de passar per dependències ju-

dicials i de vegades dormir a comissaria, són traslladats als que la Conselleria d’Afers Socials va batejar fa
un any i mig com a «centres d’urgència» o d’«emergència». Cases de
colònies i albergs, en molts casos
allunyats de la població i creats
d’un dia per l’altre per oferir un
allotjament, tan digne com sigui
possible.
Moguts per la urgència, no hi ha
un treball previ amb la població
que els rep, i en alguns casos la comunicació amb les autoritats locals deixa molt a desitjar. Són un
exemple d’això Can Brugarola, a
Canet de Mar (Maresme), o Cal
Ganxo, a Castelldefels (Baix Llo-

Les entitats veuen amb por els atacs contra
els joves i demanen projectes d’integració

El Govern defensa la seva gestió i trasllada
els menors del centre de Castelldefels
33 La Generalitat va traslladar ahir

a la nit els menors no acompanyats
que estaven provisionalment allotjats al centre de Cal Ganxo, al terme de Castelldefels, després dels
aldarulls recents. Malgrat que el
secretari de Migracions, Oriol Amorós, havia anunciat al matí que el
trasllat no s’avançaria malgrat els
incidents, posteriorment va transcendir que els residents estaven
molt afectats pel que havia tingut

lloc, cosa que ha influït en la decisió d’avançar el trasllat.
33 Ahir, Amorós va comparèixer da-

vant dels mitjans per explicar que
els casos de Castelldefels i Canet són
«aïllats» tot i que «intolerables». Davant la falta de pressupostos, el Govern va confirmar que seguirà utilitzant els fons d’emergència per obrir
equipaments de menys de 50 joves,
«mai macrocentres», va dir Amorós.

bregat). Uns centres que en els últims dies han hagut d’aguantar assalts violents de persones en contra de la presència d’aquests menors. La Generalitat es personarà
com a acusació particular en les dues causes, i vol portar a la fiscalia
especialitzada en delictes d’odi i
discriminació dos assalts que van
tenir lloc a Castelldefels.
Però el racisme latent, el del dia a
dia, és molt més subtil. Per exemple,
el que pateixen les entitats socials
per obrir aquests centres d’emergència. «Costa molt que els ajuntaments i els propietaris ens vulguin
llogar espais per a aquests menors»,
expliquen fonts del sector. D’altres
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Crisi de convivència
333 Pàgines 2 a 5
ÀNGEL GARCÍA

han d’aguantar mirades de recel
dels veïns quan obren algun dispositiu per atendre aquests menors a
l’adonar-se del color de pell o que
els joves parlen en àrab o la instrumentalització de grups municipals
en l’oposició.
NO HI HA INTEGRACIÓ / Segons els experts, aquests centres d’emergència
no compleixen la funció d’integració d’aquests joves. «Són pedaços»,
expliquen els responsables del Collegi d’Educadors Socials de Catalunya a EL PERIÓDICO. En teoria
són centres provisionals pensats
per a una estada molt curta mentre
es busca el recurs especialitzat. En
realitat, els nois hi són més temps
del recomanat perquè els centres
amb projecte educatiu, els CRAE, estan saturats, col·lapsats i amb llista
d’espera». «Aquests joves estan en
centres on no hi ha un projecte educatiu ni una atenció especialitzada
a cada menor», sentencia el vicepresident de l’escola, Lluís Vila. A tot estirar fan activitats de lleure i classes
de català, en molts casos aïllats de
les poblacions i amb una sola furgoneta per acostar-los a altres activitats, mentre ells tenen claríssim
que han de treballar i aconseguir

Educadores
i menors
extutelats
alerten del
risc del
desarrelament
que poden
patir els nois

diners per a la família al Marroc.
«No veiem intenció clara d’aconseguir la integració d’aquests joves»,
afegeix la presidenta de l’organisme, Rosa Monreal. Els educadors ho
exemplifiquen amb una imatge
molt nítida. «És com estar diversos
mesos a urgències esperant una
operació, però no hi ha metges ni
quiròfan».
Que les coses es podrien fer millor també ho assegura l’oenagé Save The Children. «Aquest model no
funciona, estem en el límit de l’ajuda humanitària», assegura la seva
presidenta a Catalunya, Emilie Rivas. «És essencial que aquests nois
entrin en contacte amb la comunitat, es facin projectes als pobles on
viuen perquè els treguin l’estigma
que porten a sobre», comenta Rivas.
Diverses fonts socials consultades
insisteixen a remarcar que l’acollida i la protecció dels menors immigrants no es limita exclusivament a
donar-los menjar i sostre.
LA LLEI D’ESTRANGERIA / Més enllà de la
insuficient resposta d’aquests centres d’emergència, la llei estatal
d’estrangeria tampoc els ho posa
fàcil. «Molts surten dels centres sense papers i sense poder treballar legalment. ¿Què faran?», es pregunta
el portaveu de la Unió de Joves Extutelats de Catalunya, Giyaur Rahman, que alerta que el problema es
pot agreujar a mesura que els joves
compleixin la majoria d’edat. «Sentir que no ets benvingut, que no et
vulguin llogar un pis perquè no ets
d’aquí i veure que no tens oportunitats laborals generarà més problemes», afegeix l’extutelat, que tampoc veu amb bons ulls els centres
d’emergència, que qualifica de
«precaris». Només aquest any més
de mil joves migrants tutelats a Catalunya compliran 18 anys, sense
clares expectatives laborals. «La societat ha de ser conscient que arribaran més joves i els hem d’acollir»,
afegeix Rahman. «El desarrelament
pot derivar en greus seqüeles de salut mental i comportar més delinqüència i criminalitat», exposa la
presidenta del Col·legi d’Educadors
Socials.
Fonts del tercer sector expliquen
que hi ha «terror» dins del sistema
de protecció davant d’una possible
«onada racista» organitzada per
grups d’extrema dreta. «¿Qui serà el
següent?», es pregunten entitats i
treballadors socials, mentre temen
que aquests casos no acabin aquí.
«Els menors estrangers no són
l’únic blanc de la xenofòbia i el racisme, que ha anat a més en els últims anys», assegura Rosa Balaguer,
responsable del Casal dels Infants i
membre de la Junta de la Federació
d’Entitats Catalanes d’Acció Social.
«Ara més que mai necessitem programes d’integració social als barris perquè les persones d’orígens diversos es coneguin», afegeix Balaguer. De moment són organitzacions filantròpiques i entitats financeres les que estan invertint per
aquests treballs socials. H

TENSIÓ AL BAIX LLOBREGAT

Crits en un
poble dividit
Una concentració de condemna als atacs
de Castelldefels acaba en esbroncades
AITANA GLASSER
CASTELLDEFELS

telldefels des de fa 20 anys i diu no
tenir «aquesta sensació d’inseguretat» de què es parla. «De tant en
tant hi ha brots de violència, però
no crec que tingui a veure amb el
fet que els menes siguin aquí», va
assegurar. Ho va compartir un altre veí, Antoni García, que, tot i
que va reconèixer que «hi ha hagut
robatoris», va defensar que «si no
agafen el culpable, no se sap si és
espanyol, turc, romanès o nigerià».
Com altres veïns, tots ells es van
mostrar sorpresos pels fets succeïts
en un municipi en què conviuen
persones de més d’un centenar de
procedències. «M’estranya perquè
aquí hi viu gent de tot arreu; els

El que ahir havia de ser una concentració de repulsa contra l’atac
perpetrat per un grup de 25 d’encaputxats contra el centre de colònies Cal Ganxo de Castelldefels,
que acollia temporalment 35 menors no acompanyats (menes), va
acabar derivant en un nou conflicte. La concentració, convocada a
les set del vespre a la plaça de l’Església per la Plataforma Castelldefels amb les Persones Refugiades i
que va comptar amb la participació de menors extutelats de la Generalitat, va ser boicotejada per
un nombrós grup de joves que van
començar a llançar
PAU MARTÍ
consignes contra els
tutelats, als quals van
acusar de «lladres».
Els assistents van
reaccionar al crit de
«fora feixistes dels
nostres barris». «No
som racistes, aquí hi
ha gent de tot arreu»,
van respondre els al·ludits. L’acte va acabar
amb un cordó policial
al voltant dels joves, a
qui es van anar afegint
cada vegada més manifestants, tots ells de poca edat. Entre ells, alguns que apuntaven la
seva participació en
els atacs del cap de set- 33 Entrada al centre d’acolliment, ahir.
mana contra la casa:
«Vam pujar amb marroquins i amb meus fills van a l’escola a prop i no
gent de tots els països», assegura- em sembla malament que s’ubiqui
aquí el centre. Fins que no es deva un d’ells.
Un atac que, com la protesta, mostri el contrari, tothom és benper a molts dels presents va ser vingut», va afegir Carlos Garreta. Al
premeditat. «Que estrany que jus- seu costat, Pere Agulló va apuntar
tament s’hagin trobat tots aquí; és que el problema va en una altra disímptoma que estan organitzats», recció: «A Castelldefels, com a tota
deia ahir a la nit Imma Prieto, l’àrea metropolitana, molts joves
veïna de Castelldefels i membre de no estudien ni treballen i tenen difil’Associació Món Sense Guerres i cultats per ubicar-se, i això és un
Sense Violència. Prieto acudeix els caldo de cultiu perquè hi hagi encaps de setmana a Can Gantxo a frontaments d’aquesta mena; cal
fer tallers amb els menors i ahir as- ajudar-los a situar-se».
Després de gairebé una hora de
segurava que «són gent participativa, amb ganes d’integrar-se i de concentració en què els xavals van
fer coses.» Tot i que no va negar aconseguir acaparar tota l’atenque «hi ha qui pugui robar», també ció, efectius dels Mossos van buiva afirmar que «només surten du- dar la plaça desviant-los per un
es hores al dia, no poden armar dels carrers per evitar enfrontaments amb la resta de manifesl’enrenou que es diu».
«No es pot generalitzar», va sen- tants, que, atònits, seguien davant
tenciar Pere Agulló, que viu a Cas- de l’ajuntament. H
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SOS Racisme diu que l’atac
no va ser «fortuït» ni «aïllat»
FERRAN NADEU

b Alerten que hi ha

més agressions a
menors estrangers
no acompanyats

b Els experts

adverteixen del risc
de normalitzar els
discursos xenòfobs

MOVIMENT «GLOBAL»/Arribats a aquest
punt de la conversa, no és difícil que
el lector pensi en el discurs de Vox, el
partit espanyol de la ultradreta. «És
un moviment global, a tot el món.

BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

¿Q

uè ha de passar
perquè les administracions públiques reaccionin?
¿Quin és el límit de violències que
han de suportar aquests nens perquè comencem a posar els seus
drets al centre?» SOS Racisme
Catalunya, que des de 1989 lluita
per la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, es feia
aquestes preguntes a través d’un comunicat fa només uns dies, el 7 de
març, poc després que un home armat amb un matxet irrompés en un
centre de menors estrangers no
acompanyats (els anomenats menes)
de Canet de Mar (Maresme).
No obstant, aquest fet deplorable no va tardar a repetir-se. Aquesta vegada va passar dissabte a la nit
a Castelldefels (Baix Llobregat),
quan un grup de 25 encaputxats
van assaltar el centre de colònies
Cal Ganxo, que acull 35 menors que
han migrat a Catalunya sols, sense
les famílies. Van provocar almenys
tres ferits, un dels quals va haver de
ser hospitalitzat, i nombrosos desperfectes. La Conselleria d’Afers Socials traslladarà el cas a la fiscalia
especialitzada en delictes contra
l’odi i la discriminació. Diumenge
ho van tornar a fer, aquesta vegada
sense ferits. L’Ajuntament de Castelldefels està esperant una investigació dels Mossos d’Esquadra per
determinar l’«origen» i la «motivació» d’aquests fets «condemnables».
És aviat, opina, per parlar de «delictes d’odi».
«PREMEDITAT» / L’alcaldessa del muni-

cipi, Maria Miranda (PSC), reclama
«prudència» a l’hora de qualificar
els fets com a tal. «Cal esperar a les
conclusions de la investigació. La
informació que tenim és que es
tractaria d’una baralla que va anar
a més entre col·lectius de joves del
municipi i joves immigrants no tutelats», va dir ahir la dirigent en
una entrevista a la SER Catalunya.
No obstant, reduir un atac perpetrat per 25 encaputxats a una «baralla» de joves és «poc responsable»,
segons valoren fonts de SOS Racisme, que matisen que «evidentment» cal «investigar». «No es pot

«s’aprofiten» de conflictes d’aquest
tipus per generar «alarma social».
«Estem naturalitzant una certa
violència cap a persones que no
pensen com nosaltres», alerta
Montserrat Clua, professora d’Antropologia Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Clua
opina que el «problema», més enllà
dels atacants, és el «context» en què
es produeixen atacs d’aquest tipus,
que van en sintonia amb les agressions a altres grups com, per
exemple, la comunitat LGTBI. «Alguns partits polítics normalitzen
els discursos racistes i xenòfobs, i
això comporta riscos perquè s’acaben legitimant accions directes
molt greus», assenyala l’experta.
«S’estan permetent discursos d’odi
que no són moralment acceptables».

«L’assalt de
Castelldefels
va ser premeditat
i organitzat»,
denuncia l’entitat
«Es permeten
discursos d’odi que
no són moralment
acceptables», diu
l’experta Montserrat Clua

33 Un grup de menors estrangers no acompanyats, ahir a la plaça de Catalunya de Barcelona.

Els 25 encaputxats proferien crits
xenòfobs, segons els treballadors
33 Els treballadors de Cal Gan-

xo, el centre de Castelldefels on
estan acollits 35 menes, van denunciar, a través d’un comunicat
emès ahir, que un grup de 25 «feixistes, encaputxats amb passamuntanyes i armats amb pedres,
pals i armes blanques», van entrar a la casa de colònies cridant
«consignes xenòfobes».
33 En el document també lamenten que diumenge, després de
l’atac, van decidir no sortir del
recinte per la seguretat dels menors. El diumenge és el dia de la
setmana en què es fan activitats
com visitar Can Batlló per fer-hi

circ i escalada o anar al Camp
Nou o al Miniestadi. A la tarda,
cinc persones es van tornar a
acostar al centre «xiulant i cridant
consignes racistes».
33 El centre canviarà d’ubicació
pròximament ja que és en una
casa de colònies i s’acosta la
temporada. «Ens traslladem, no
marxem. Havent-hi la por, sentim protecció i sobretot estima
cap aquestes persones. Que no
prevalgui la idea que fugim», recull el comunicat. «Canet i ara
Castelldefels, això no es para
sol. Ho hem de parar nosaltres»,
conclou.

minimitzar el comportament racista que comporta un fet així. Conté
un eix de racialització», denuncien.
I aquestes fonts afegeixen: «En
aquest cas [l’atac de Castelldefels] té
un punt extra: l’organització dels
25 atacants, cosa que indica premeditació».
Aquesta entitat adverteix que
«cada vegada més» es notifiquen
atacs com els de Canet de Mar o de
Castelldefels. «No són actes ni fortuïts ni aïllats: són la conseqüència
d’una campanya sistemàtica de criminalització cap als categoritzats
com a menes», apunta el comunicat
de SOS Racisme emès fa una setmana, i al qual tornen a remetre les
fonts. El document assenyala els
«poders públics, empreses mediàtiques, partits i polítics» com a corresponsables d’aquesta campanya de
criminalització. SOS Racisme també avisa que hi ha partits que

Trump, Bolsonaro, Orbán... S’està
normalitzant que la discrepància justifiqui la discussió no en termes de
debat, sinó d’enfrontament i d’agressió», afirma aquesta professora de la
UAB, que també destaca la situació
de desigualtat econòmica, agreujada
durant la crisi, que abona el terreny
al racisme i la xenofòbia.
En la mateixa línia es pronuncia
Albert Parés, president de l’Associació Noves Vies, que es dedica a l’assessorament sociojurídic dels menes. «Hi ha molta gent que ara, amb
Vox, s’atreveix a dir coses que abans
no», assenyala. «Si un partit
xenòfob entra en un Parlament, la
gent sent que el seu discurs queda
legitimat. És un greu perill», diu. Parés també opina que, en el cas de
l’atac a Castelldefels, hi va haver
una «mala gestió», ja que ha faltat
«informar» la gent d’aquest petit
municipi sobre l’acollida de menes
al centre Cal Ganxo. «Penso que ha
faltat parlar amb veïns per facilitarlos la integració».
L’ajuntament, per la seva banda,
destaca que la presència de menors
no tutelats no ha suposat un increment dels delictes i que Castelldefels és «una ciutat que es reconeix
en el mirall de la solidaritat i la diversitat». El consistori creu, això sí,
que Cal Ganxo «no complia les condicions òptimes» per acollir aquests
menors. H

