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33 Façana d’un ‘hostel’ per a joves turistes on resideixen menors tutelats des de fa tres setmanes, a Barcelona.

COL·LECTIUS VULNERABLES

El Govern recorre a hotels
per allotjar nens tutelats
b Establiments

turístics i cases
de colònies acullen
menors migrants
ELISENDA COLELL
BARCELONA

A

lbergs juvenils, hotels
i cases de colònies estan allotjant menors
migrants tutelats per
la Generalitat. Barcelona, Calella, Lloret de Mar i Gualba (Vallès Oriental) són algunes de les
localitats. La Generalitat s’hi refereix com a «solucions provisionals», però tot i això, els educadors socials critiquen que
aquests espais no permeten desenvolupar treball educatiu ni

b Els educadors

lamenten que no
permeten dur a terme
tasca educativa
formatiu per a aquests adolescents desemparats.
A Barcelona, una trentena
d’adolescents viuen en un alberg de joventut des de fa tres
setmanes. Després d’aixecar-se,
esmorzen per torns al menjador de l’establiment, un alberg
per a joves turistes que ofereix
habi-tacions compartides. A
partir d’aquell moment, i fins a
l’hora de menjar, «es fa el que
es pot», remarca una font del
centre. El defineixen com un espai que no es pot comparar

amb un centre de menors tutelats habitual. «Durant el dia intentem buscar llocs per fer classes de castellà», explica. Les imparteixen els mateixos educadors. Si no n’hi ha, «passar el
dia pel carrer o en parcs».
No han causat cap problema
entre el veïnat. Ni baralles, ni robatoris. Però a pocs mesos de
complir la majoria d’edat, és
clau oferir-los recursos educatius i formatius. Segons ha pogut comprovar aquest diari, és
habitual veure els nois vagant
pels voltants del centre, enganxats a un telèfon mòbil, sense res o poca cosa a fer.
Aquests nois vivien fa tot just
un mes al centre Nur, un solar
de l’Eixample barceloní que es
va construir amb barracons i

la denúncia
«NO HI PODEM
TREBALLAR»
J Els educadors socials
denuncien que aquests
allotjaments provisionals no
permeten donar alternatives ni
oportunitats formatives als
joves migrants. «Cobrim
necessitats bàsiques com en
un camp de refugiats»,
assenyala el vicepresident del
Col·legi d’Educadors Socials,
Lluís Vila, que critica el Govern
d’«emparar l’intrusisme
laboral, sense planificació
ni tasca educativa».
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que ha sigut desmantellat. Un
altre grup que ha estat residint
en aquest alberg, segons detallen fonts coneixedores, van ser
els menors migrants que vivien
a Castelldefels i que van patir
una agressió racista al març.
Aquests centres s’anomenen
Servei d’Emergència i estan pensats per donar la primera acollida dels nens. Allà no s’hi haurien d’estar més d’un mes. La realitat, no obstant, s’imposa. Alguns porten en aquest recurs
des del mes de novembre, altres
des del gener.
En una habitació, els educadors han construït un despatx
improvisat. Porten el control de
la situació de cada menor, i intenten tramitar els permisos de
residència i nacionalitat. Allà i
en una espècie de golfes que
també serveixen de magatzem
per a la roba dels nois. «Així no
podem treballar», lamenten
fonts de l’equip educatiu. Alguns adolescents veuen que les
seves expectatives no es compleixen sota la tutela del Govern.
Una quinzena d’ells, atesos entre el novembre i el desembre, ja
consten com a escapats.
CASES DE COLÒNIES / No és l’únic
allotjament turístic que s’ha estat utilitzant per acollir menors
migrants. Els hotels i les cases
de colònies també estan servint
per allotjar els menors. La Generalitat ha recorregut a alguns
de la costa gironina i del Maresme per donar una primera acollida a aquests nois. Un exemple, un hotel de Lloret. «No ens
han causat cap problema» explica el responsable de l’allotjament a aquest diari. Li va exigir
a la Generalitat que al juny haurien d’abandonar l’espai perquè ja tenia reserves. Diverses
entitats que gestionen cases de
colònies, com Fundesplai o
l’Associació de Cases de Colònies
i Albergs de Catalunya confirmen a aquest diari que alguns dels seus allotjaments estan prestant la seva ajuda al Govern per allotjar els menors.
Mentrestant, els nens no deixen de buscar oportunitats a
Europa, jugant-se la vida. Alguns d’ells, dijous passat a les
12 del migdia passaven les hores davant l’alberg esperant
una feina, una classe o algun recurs formatiu que els permeti
seguir endavant. H

