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J OV ES M IG RANTS

Pendents del “protocol d’aterratge”
dels menors migrants als municipis
Els ajuntaments
necessiten recursos i
molta transparència
per afrontar l’obertura
de nous centres
d’acollida
ROSA M. BOSCH
Barcelona

Elsatacsperpetratscontramenors
migrants no acompanyats a Cas
telldefels i a Canet han evidenciat
la necessitat de fer una feina més
intensiva, als municipis on s’obren
centres d’acolliment, a fi d’evitar o
minimitzar el risc d’hostilitats. El
“protocol d’aterratge”, segons la
denominació triada ahir per la se
cretària d’Infància, Adolescència i
JoventutdelaGeneralitat,Georgi
na Oliva, ha d’afavorir la inserció
d’aquests joves en localitats que
prèviament no han tingut cap con
tacte amb aquest col∙lectiu. No
obstant això, Oliva no va aprofun
dir sobre aquest protocol ni va
concretar quan seria operatiu.
Algunes de les instal∙lacions que
s’han posat en marxa els últims
mesos per allotjar nens i adoles
cents estrangers són cases de colò
nies i albergs en poblacions peti
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L’alberg de Cal Ganxo, escenari de l’atac contra els menors

tes. Aquest és el cas de Foradada,
un municipi amb cinc nuclis a la
comarca de la Noguera amb
menys de 200 habitants. La seva
alcaldessa, Maricel Segú, ha ex
pressat la seva inquietud, atès que
no disposa de l’oferta educativa,
social i de lleure necessària per
afavorir la inserció dels menors.
La preocupació es va interpretar
per alguns com un no a aquests jo

ves, i ja han aparegut pintades a
Foradada en què s’acusa l’Ajunta
ment de racista, un fet que ja ha es
tat denunciat davant els Mossos.
Sense una feina prèvia i sense
disposar de les eines més elemen
tals perquè aquests nanos puguin
formarse i omplin el seu dia a dia
amb activitats constructives, els
consistoris se senten desemparats
a l’hora d’afrontar aquest repte.

L’arribada de més de 3.600 me
nors migrants, la majoria marro
quins, l’any passat va desbordar el
sistema. La direcció general
d’Atenció a la Infància i l’Adoles
cència (DGAIA) va demanar a les
entitats del tercer sector ajuda per
poder habilitar amb urgència in
fraestructures d’acollida. Com el
cas de l’alberg Cal Ganxo de Cas
telldefels, que de desembre a març
ha allotjat els 35 menors que di
lluns van ser traslladats a un altre
equipament d’emergència.
Cal Ganxo, propietat de l’Ajun
tament de Castelldefels i que té en
concessió la Fundació Catalana de
l’Esplai, tornarà a funcionar com a
centre d’activitats ambientals.
Tres instal∙lacions més d’aquesta
fundació a Catalunya continuaran
acollint joves tutelats per donar
resposta a l’emergència.
L’Estratègia Catalana per a
l’AcollidailaInclusiódelsInfantsi
Joves Migrants presentada pel
consellerdeTreball,AfersSocialsi
Famílies, Chakir el Homrani, al
mes de gener, enumera les priori
tats perquè l’acollida flueixi i sigui
exitosa. Ara bé, sense detallar ni
com ni quan s’executaran les actu
acions que esmenta. El “protocol
d’aterratge” és un exemple.
Oliva va reconèixer ahir a TV3
que el que demanen els ajunta
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ments, “amb tota la raó, és la màxi
ma transparència, claredat i infor
mació i que ells també puguin, en
la mesura que sigui possible, deci
dir emplaçaments o alguna activi
tat”. El Col∙legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya
(Ceesc) ha reiterat aquesta setma
na la urgència perquè la DGAIA
desplegui d’una vegada aquesta
Estratègia. També manifesta el
seu rebuig a “oferir respostes resi
dencials sense els projectes ni els
equipseducatiusnecessaris,osen
se tenir en compte la població
d’acollida”.
Dels 168 centres que la DGAIA
ha creat l’últim any, 61 són de pri
mera acollida, 99 són pisos i 8 ins

El Ceesc rebutja
“oferir respostes
residencials sense
tenir en compte la
població d’acollida”
tal∙lacions d’emergència, en què
actualment viuen 419 persones.
Les entre dos i quatre setmanes
que es preveu que els joves esti
guin en equipaments d’emergèn
cia s’acostumen a superar. Fins
que no es troba una plaça lliure en
la destinació que encaixa més bé
en les seves necessitats no hi ha
trasllat.
Ahir la DGAIA va confirmar que
no ha interposat cap denúncia per
una baralla dissabte a la Zona
Franca de Barcelona, que va aca
barambdiversosmenorsmigrants
amb ferides lleus. c
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