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Mig centenar de subsaharians entren
a Melilla salvant els filats tallants

Primer salt massiu a la tanca de la ciutat autònoma des de començament d’any
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Mig centenar d’immigrants sub
saharians, majoritàriament del
Camerun i la Costa d’Ivori, van ac
cedir ahir a la ciutat autònoma de
Melilla. Es tracta del primer salt
important de la tanca fronterera
des de començament d’any, ja que
l’intentanterioresremuntal’octu
bre del 2018, quan més de 200 per
sones van arribar a la ciutat en un
intent que va acabar amb tres
morts (un al costat espanyol i dos
almarroquí)iunsquantsferits.Un
dels immigrants va ser detingut
per atemptat contra l’autoritat.
En el salt d’ahir quatre guàrdies
civils van patir lesions lleus i un
delsafricansvahaverdeserhospi
talitzat per talls greus al cos. Al
guns altres presentaven ferides a
les mans i a les cames, tot i que no
van necessitar atenció hospitalà
ria. L’intent, que es va resoldre
ambèxitper alameitat delsqueho
van intentar, va passar poc des
prés de les sis del matí a la zona
més propera a l’aeroport, una de
les poques que encara manté els fi
lats tallants a la part alta de la tan
ca. Alguns subsaharians van ser
sorpresos quan eren a dalt de tot
de la doble tanca.
L’arribada d’aquests immi
grants per terra trenca una esta
dística que assenyalava una im
portant disminució d’aquesta me
na d’intents massius els últims
mesos. Al contrari del que passa

Alguns dels 52 immigrants que han aconseguit saltar la tanca fronterera de Melilla

vellen contra la realitat. Durant la
setmana passada, més de 700 per
sones van ser rescatades per Sal
vament Marítim en aigües d’An
dalusia, i es confirma un repunt
detectat des de finals d’abril.
El febrer, el març i bona part de
l’abril van ser mesos a la baixa en
les arribades per mitjà de pasteres
i embarcacions de tota mena. Se

gons dades d’Interior, al febrer va
disminuir un 77% l’arribada d’im
migrants i al març, un 37% (com
parat amb els mateixos mesos de
l’any anterior). Es tractava de la
primera vegada que hi havia una
tendència a la baixa des del 2014.
Aquestes dades van portar el
ministre a celebrar la nova situa
ció, fruit de la “feina encomiable”

Almenys 158 víctimes

Quatre guàrdies civils
van patir lesions lleus
i un dels africans
va ser hospitalitzat
per talls greus

]L’arribada d’immigrants per

via marítima a Espanya s’ha
incrementat un 51% fins al
maig respecte a les dades de
l’any anterior, essencialment a
causa que al gener es va mar
car un elevadíssim pic d’entra
des, amb 4.104 arribades per
mar, gairebé el doble de les
registrades l’any anterior. La
setmana passada més de
700 persones van ser rescata
des del mar per Salvament
Marítim, una xifra enorme
que trencava la tendència a la
baixa que havia començat al
febrer. Tot i això, les grans

amb les entrades per via marítima,
les arribades per terra, que inclo
uen els salts de les tanques fronte
reres de Ceuta i Melilla, l’entrada
als baixos de camions i vehicles i
altres formes d’accés, havien dis
minuït un 11,7% des de comença
ment d’any.
Les previsions optimistes del
ministre Fernando GrandeMar
laska sobre un descens en l’arriba
da d’immigrants a Espanya s’esta

arribades s’han aturat els
últims dies a causa del tempo
ral de vent de llevant i el fort
onatge a l’Estret i el mar d’Al
borán. Les dades de l’Organit
zació Mundial de les Migra
cions comptabilitzen fins al
dia d’avui un mínim de 158
morts o desaparicions de
migrants que intentaven arri
bar a Espanya a través de la
ruta occidental del Mediterra
ni. El mes tràgic va ser el ge
ner, amb 62 morts o desapare
guts; al febrer hi va haver 19
víctimes; 53 al març, 7 a l’abril i
17 durant aquests dies de maig.
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Fundesplai becarà
aquest estiu 5.500
nens per a colònies
CIUTADANS wLa Fundació
Catalana de l’Esplai (Fundes
plai) preveu atorgar aquest
estiu 5.500 beques perquè
nens en situació de vulnerabi
litat puguin anar de colònies.
Aquesta xifra, que suposa un
3,6% més que el 2018, confirma
la “cronificació de la pobresa”,
segons va dir ahir la directora
general de programes i gestió
de l’entitat, Cristina Rodrí
guez, que ha defensat que
“l’educació en el lleure no ha
de ser un luxe, és un dret”.
Fundesplai va celebrar ahir
amb una festa multitudinària
la presentació de la campanya
d’estiu en què participaran
72.000 persones. / Redacció
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d’institucions i forces de seguretat
i de la col∙laboració “lleial i eficaç”
de les autoritats marroquines, un
paísdelqualenvadestacarlapres
sió migratòria que suporta i
que l’ha portat a regularitzar
50.000 subsaharians els últims
anys.
Alguns experts van arribar a as
segurar que les bones dades del fe
brer (936 arribades), el març (588)
i l’abril (995) eren per la presència
en visita oficial dels Reis d’Espa
nya, que es van desplaçar al Mar
rocel13i14defebrer. Aquestateo
ria assenyalava que Mohamed VI
havia estat molt sensible a les peti
cions de Felip VI.
Si es tractava d’un regal del rei
marroquí a l’espanyol, l’efecte
sembla que s’ha acabat. Altres ex
perts parlen, però, de més dificul
tats internes perquè els joves d’al
guns països d’Àfrica puguin em
prendre el camí cap a Europa, com
ho demostraria el fet que el nom
bre d’immigrants subsaharians
s’hareduït,peròelseurelleuhaes
tat assumit pels magribins, sobre
tot joves marroquins i algerians,
que representen gairebé un 70%
dels que han arribat a Andalusia
aquests últims dies.c
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Festa al Prat de Llobregat

Edutech crea una
guia marc per a la
digitalització escolar
EDUCACIÓ wEdutech Clúster,
format per les grans entitats
tecnològiques, editorials, cen
tres educatius, la Universitat
de València i la UOC, ha elabo
rat una guia marc per ajudar
les escoles a implementar els
seus processos de digitalitza
ció. “És urgent i necessari
abordar la transformació digi
tal”, va indicar Pablo Lara,
president del clúster i director
d’Aula Planeta. L’informe
ofereix un mapa estratègic per
orientar escoles i administra
cions públiques en la implan
tació de les TIC que, segons el
parer del coautor de la guia,
Juan Núñez, obre el debat a la
comunitat educativa. / C.F.
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