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La DGAIA accelera el trasllat
dels menors de Castelldefels
m

Els Mossos d’Esquadra descarten que l’atac a Cal Ganxo tingui connotacions racistes
xenofòbia”. Un centenar de joves
van intentar boicotejarla al crit de
“lladres”. Davant d’un ampli dispo
sitiu policial, no hi va haver inci
dents.
Fonts dels Mossos d’Esquadra,
que estan investigant els fets, van
descartarahirquel’incidentestigui
relacionat amb un brot racista. Des
de la policia catalana es va explicar
que abans de l’entrada dels enca
putxatshivahaverunincidentpre
vi: una baralla entre joves de Cas
telldefels i els menors no acompa
nyats, que va derivar en un atac
violent dels primers al centre. Se
gons la policia catalana, l’acte és
“gravíssim”, però no es pot enten
dre com la canalització del desen
cant d’un sec
tor dels veïns.
Ahir van co
LA DADA
mençar a pren
dre declaració
com a testimo
menors
nis a monitors,
tutelats a
menors
i un
Castellde
guàrdia de se
fels
guretat
del
centre. Més
endavant es preveu citar la vintena
d’identificats que van ser recone
guts durant el cap de setmana. I és
quediumenge,l’endemàdel’episo
di, unes 60 persones van pujar a
l’alberg per protestar. Ja amb una
elevada presència de cossos de se
guretat al lloc, no es van registrar
incidents. Durant la manifestació
de diumenge, segons alguns testi
monis, es van cridar consignes ra
cistes.
Cal Ganxo està situat en un en
torn molt tranquil, elevat sobre una
muntanya i allunyat del nucli urbà
de Castelldefels. “Dijous es va fer la
junta de seguretat local amb la pre
sència de tots els cossos de segure
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XAVIER CERVERA

A la muntanya. L’alberg Cal Ganxo està situat en una zona apartada de Castelldefels, amb presència policial des de dissabte
JOSE POLO
Castelldefels

Un canvi d’ubicació planificat que
s’ha precipitat. Segons l’Ajunta
ment de Castelldefels, els 35 me
nors estrangers no acompanyats
que s’allotjaven a l’alberg Cal Gan
xo seran traslladats d’urgència a al
tres dependències condicionades a
les seves necessitats. Segons va in
formar el Consistori ahir a primera
hora, el trasllat s’havia de fer ahir
mateix, però quan es va tancar

aquesta edició fonts municipals no
havien confirmat si finalment s’ha
via pogut fer. En tot cas, es tracta
d’una operació ja prevista per a di
jous que ve per la direcció general
d’Atenció a la Infància i l’Adoles
cència (DGAIA) de la Generalitat,
però que s’ha avançat després que
aquest dissabte el centre rebés un
atac per part de 25 encaputxats ar
mats amb pedres i pals que van
agredir dos monitors i un menor,
traslladatal’hospitaldeViladecans
després que el llancessin daltabaix

d’una tàpia de dos metres. Ja ha es
tat donat d’alta. Es tracta del segon
assalt a un centre d’aquestes carac
terístiques en pocs dies: dimecres
un home va entrar armat amb un
matxet en un altre centre a Canet
de Mar.
Elsmenorsnoacompanyatss’es
taven a Cal Ganxo, de propietat
municipal i especialitzat en activi
tats mediambientals, des del de
sembre. “Volem ser cautelosos
abans de qualificar els fets, però, si
es confirma que hi ha una motiva

ció racista, actuarem en conse
qüència”, va afirmar l’alcaldessa de
Castelldefels, María Miranda. Així
doncs, l’Ajuntament estudia pre
sentarsecomaacusacióparticular
per un delicte d’odi amb motivaci
ons racistes. Es tracta d’un pas que
la Generalitat de Catalunya ja va
anunciar que faria. Les dues admi
nistracions, això sí, van condemnar
l’atac i el van qualificar d’injustifi
cable. Mentrestant, ahir a la tarda
es va fer una manifestació al muni
cipi per denunciar el “racisme i la
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Inquietud del tercer sector
per les agressions xenòfobes
Aldarulls
a la festa de
carnaval de Canet
] Un grup d’uns cinc me

Els joves migrants atacats dissabte es van instal∙lar a Cal Ganxo al desembre

La Taula del Tercer
Sector demana als
partits que “no facin
un ús electoralista
de la immigració per
treure’n rèdit electoral”
ROSA M. BOSCH
Barcelona

La Taula del Tercer Sector So
cial, la Federació d’Entitats
d’Atenció i Educació a la Infància
i l’Adolescència (Fedaia) i també
el Síndic de Greuges, Rafael Ribó,
van mostrar ahir la seva inquie
tud i repulsa pels “atacs xenòfobs
i racistes” patits l’última setmana
per adolescents i joves migrants

no acompanyats tutelats per la
direcció general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGA
IA) en centres de Canet i Castell
defels. Ribó va reclamar a les ins
titucions catalanes que adoptin
“mesures de prevenció i peda
gogia social davant la gravetat
dels fets”.
La Taula va demanar als partits
polítics que “no facin un ús elec
toralista de la immigració per
treure’n rèdit electoral” i a les ad
ministracions i als agents compe
tents en la matèria que “intensifi
quin la feina de sensibilització i
conscienciació sobre les perso
nes migrants i refugiades” amb
l’objectiu d’erradicar “les acti
tuds que promouen l’odi i la dis
criminació”. Per la seva part, la
Generalitat va anunciar ahir que
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es personarà com a acusació par
ticular en el cas de l’agressió
d’aquest dissabte de 25 d’enca
putxats contra menors tutelats i
personal de l’alberg Cal Ganxo de
Castelldefels.
Les entitats que treballen amb
els nois no acompanyats con
demnen l’assalt però també assu
meixen que queda un llarguíssim
camí per recórrer per promoure
la integració d’aquest col∙lectiu i
neutralitzar així les tensions.
Després del col∙lapse de l’any
passat, quan van arribar més de
3.600 joves migrants a Catalu
nya, la Generalitat va presentar al
gener l’Estratègia catalana d’aco
llida, un document creat amb el
sector però que, de moment, no
disposa de calendari ni de pres
supost.

L’Ajuntament nega un repunt dels
delictes però assumeix actes vandàlics
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

tat i es va preguntar explícitament
si hi havia dades que es poguessin
relacionar directament amb el
col∙lectiu. La resposta de la policia
va ser que s’havien registrat petits
aldarulls relacionats amb el vanda
lisme”,vaexplicarahirl’alcaldessa.
Vanserunsincidentsquesíqueha
vienenraritelclimadeconvivència
a la ciutat. I és que la zona és un
puntdetrobadahabitualperferbo
tellot, i aquestes últimes setmanes
les friccions entre els joves de Cas
telldefels i els menors no acompa
nyats han estat habituals.
“Et demanen un cigarro o alguna
cosa de beure, i si els dius que no et
miren malament i, fins i tot, t’insul

ten”, explicava ahir la Diandra, una
jove que viu a prop. “De vegades
m’he sentit intimidada pels crits”,
afegia. “No és la primera vegada
que tenim problemes”, confessava.
Un episodi d’aquestes característi

ques podria haver estat l’espurna
que va encendre l’incident de dis
sabte.
En Manolo i en Joaquín són dos
veïns de la tercera edat assidus
d’aquesta zona natural. Ahir no van

nors migrants allotjats a la
casa de colònies de l’alcal
dessa de Canet de Mar,
Blanca Arbell (ERC), van
protagonitzar una baralla
i diversos aldarulls durant
la festa del carnestoltes
del 2 de març. Els Mossos,
segons han confirmat, van
ser requerits poc després
de la una de la matinada a
causa de diverses agressi
ons per part de menes a
l’envelat de Villaflora, on
se celebrava una festa de
disfresses a la qual havien
anat dues regidores del
govern municipal. En
aquest avís, segons la poli
cia, no es va arribar a actu
ar perquè no van trobar
els agressors. Tot i això,
els incidents van continu
ar i a les dues de la matina
da els agents van haver
d’intervenir en una altra
baralla protagonitzada
pels adolescents. Fonts de
la policia local detallen
que els dos agents de ser
vei, quan es van veure
desbordats pels esdeveni
ments, van decidir clausu
rar la festa “perquè no
podien garantir la segure
tat”. Dos dies després, el 5
de març, hi va haver un
intent d’agressió per part
d’un individu que va acce
dir a la casa que acull els
menes armat amb un mat
xet amb què va amenaçar
els residents, fet pel qual
la Generalitat va anunciar
que obrirà una causa judi
cial. / Fede Cedó

faltar a la seva cita. “Passejo el gos
per aquí cada dia, i sí que s’havia
vist algun incident, però cap com el
d’aquest dissabte”, explica en Ma
nolo. “Una vegada vaig veure com
feien un foc al costat de la casa de
colònies. Els vaig recriminar que
era molt perillós, i ràpidament van
sortir dues persones de la casa i van
sufocar les flames”, afegeix en Joa
quín. Malgrat que ell hi continua
anat amb el gos, en Manolo reco
neix que algunes persones que

La Generalitat crearà una taula antiracista
]El president de la Generali

tat de Catalunya, Quim Torra,
es va comprometre ahir a
crear una taula antiracista
després dels recents atacs als
centres de menors no acom
panyats a Castelldefels i Canet
de Mar. El diputat d’ERC al

Parlament, Ruben Wagens
berg, va instar a través de
Twitter a crear una “taula
entre partits i entitats per
situar la lluita antiracista com
a prioritària i al marge de
qualsevol disputa electoral”.
Utilitzant la mateixa xarxa

social, el president va recollir
el guant. A més de qualificar la
idea de “necessària”, va anun
ciar que el Govern es posaria a
treballar per ferla possible.
“La immigració no s’ha d’uti
litzar en les disputes electo
rals”, va coincidir Torra.

Entre el gener i el febrer, la
DGAIA va comptabilitzar l’arri
bada de 429 joves, un 36,6% més
que durant el mateix període del
2018. De fet, durant la presenta
ció del document esmentat, el
conseller de Treball, Afers Soci
als i Famílies, Chakir el Homrani,
va apuntar que durant aquest
2019 podrien culminar la seva
ruta migratòria a Catalunya uns
5.500 menors migrants.
Un dels grans problemes és
que, a causa de la sobreocupació
dels centres residencials d’acció
educativa (CRAE) i d’altres re
cursos on es pot fer un acom
panyament més intensiu dels jo
ves, el circuit no flueix i els nou
vinguts s’estanquen als equipa
ments d’emergència, on no
s’haurien d’estar entre més de
dues o quatre setmanes. Amb un
coneixement precari de la llen
gua, sense formació i alguns ja
amb dinàmiques de vida al car
rer als seus països d’origen, el
repte de la integració es complica
força.
“Queda molt per fer; ara només
s’atén l’emergència en centres
provisionals, i la feina que s’està

Entre el gener i el
febrer han arribat a
Catalunya 429 menors,
un 36% més que en el
mateix període del 2018
duent a terme perquè aquests
nois estiguin preparats per a la
vida adulta és ineficient. Això
genera conflictivitat i, desgracia
dament, m’atreveixo a dir que
anirà a més”, pronostica Lluís
Vila, vicepresident del Col∙legi
d’Educadores i Educadors Soci
als de Catalunya (Ceesc). Els que
fan 18 anys i no tenen el permís
de residència ni tampoc el suport
de cap entitat sobreviuen com
poden.
Sonia Fuertes, presidenta
d’ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció
Social),
reivindica
“la implicació de les administra
cions locals i de la societat
civil, i també un plantejament a
llarg termini, més enllà dels 18
anys”. “Estem en un moment
–continua Fuertes– en què
la política és de mirada curta
per les eleccions”.c

abans passejaven pel lloc ara l’evi
ten. “Hi ha una certa desconfiança.
La seva arribada s’ha notat”, asse
gura. El seu company afegeix que
una vegada aquests joves “van ro
barlabossademàaunadonagran”.
En Vicente, un altre resident que
viu en una de les cases unifamiliars
més pròximes, explica que última
ment hi ha hagut “alguns episodis
de destrossa de cotxes”. Ahir el
Consistori va aclarir que no hi ha
un repunt dels delictes per l’arriba
da dels menors, però va assumir
que hi ha hagut actes vandàlics.
D’altra banda, l’Ajuntament va
revelar que la Generalitat li va co
municar l’arribada dels menors no
acompanyats el 30 de novembre.
“Ja ho vam trobar fet. Se’ns va dir
que era una situació molt provisio
nal”, va assegurar l’alcaldessa. Mi
randavaafegirquel’Ajuntamentva
posar a disposició serveis “per faci
litarlaintegració”peròqueaquesta
feina no es va poder dur a terme per
la situació de “provisionalitat”.c

