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Moció 6.1.
CP 24/07/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM DE
TARRAGONA PER A UN PLA DE XOC PER ALS MENORS ESTRANGERS NO
ACOMPANYATS

Al llarg dels darrers mesos s’han produït reiterats incidents amb motiu de la presència de
joves estrangers ex-tutelats (JEEX) a Catalunya. Els mitjans no han cessat de transmetre
informacions on resulta difícil no analitzar la problemàtica des d’una perspectiva de la
convivència i/o seguretat tot hi ser una problemàtica que transcendeix tot això.
Existeix un reduccionisme interessat i simplificador en la manera d’abordar, en la seva
complexitat, els fets migratoris internacionals, l’aplicació del principi d’acollida dels
migrants, el dret al respecte i la tutela dels JEEX, la difícil i lenta inserció dels diferents
en la societat receptora i majoritària; la reivindicació dels recursos imprescindibles i la
crítica constructiva del model que s’està implementant.
El juny de l’any 2018, les arribades de menors NO acompanyats, s’havien multiplicat per
quatre respecte de l’any anterior. El mateix any, dels total de 8.110 menors tutelats, 1.859
eren menors immigrants no acompanyats. El sistema previst d’acollida no era capaç de
donar la resposta adequada: mancaven recursos de tota mena per fer front a una situació
d’excepcionalitat i d’urgència. Per això, l’administració de la Generalitat, amb
competències exclusives en la tutela de menors, va recórrer a entitats del Tercer Sector
per tal d’habilitar Albergs i Cases de Colònies com a “instal·lacions d’emergència”.
Ben aviat, la situació desbordaria els centres d’acollida i en alguns llocs començaria a
haver-hi queixes dels veïns per incidents diversos, com furts, conductes incíviques,
assetjaments, atribuïts als menors o ex-menors acompanyats a Barcelona, Santa Coloma
de Gramanet, Canet i Arenys. També es començaria a estendre l’estigma de la
delinqüència MENA sobre el col·lectiu, més enllà dels casos o incidents en què, realment,
s’havien donat conductes delictives o incíviques.
De les actituds i les paraules es passaria aviat a les amenaces de caràcter racista als menors
estrangers (no) acompanyats: a Canet de Mar; assalts a un alberg d’unes vint-i-cinc
persones encaputxades; a Castelldefels, destrossant el mobiliari i agredint als
professionals i MENA residents, seguits de manifestacions i contramanifestacions a favor
o en contra dels menors migrants; o a Rubí, on un grup de veïns s’oposarien a la projectada
instal·lació d’uns 80 menors a l’edifici d’un Hotel. L’alcaldessa faria costat als veïns,
mentre diverses entitats socials censuraven actituds racistes i xenòfobes. També es produí
una baralla entre un grup de MENA, instal·lats a un hotel de Calella, i un grup de la
comunitat gitana. Al juliol es produïa un sonat intent d’assalt contra un Centre de menors
al Masnou, atiat i organitzat per conegudes figures de l’extrema dreta, després d’una
presumpta agressió sexual, amb el resultat de sis ferits lleus i l’arrest de fins a sis persones.
Més recentment, i arran de l’inici del desconfinament durant la crisis de la COVID-19,
altres fenòmens s’han reproduït a municipis catalans. A Tarragona, ja s’arrastrava des de
feia bastant de temps diversos problemes d’ocupacions d’habitatges vinculades a aquests
col·lectius. Sant Andreu 2, edifici conegut de manera estigmatitzada com “Rancho
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Grande”, està parcialment ocupat amb grups i persones heterogènies, hi ha pisos amb
perfils en vulnerabilitat social i un absolut risc d’exclusió, com d’altres més
delinqüencials. El fenomen va ocasionar un sotrac al barri, generant un problema de
convivència i l’augment de la inseguretat. S’ha de reconèixer i posar en valor la
preocupació dels veïns i les veïnes, així com les eves reivindicacions, partint de la base
de que tot i la problemàtica no han caigut en posicionaments racistes o xenòfobs,
esforçant-se per comprendre la complexitat del tema i fins i tot organitzant-se des del
teixit associatiu per tal d’ajudar a la integració social dels i les joves.
El mateix podem dir del carrer Ferrers de la Part Alta de Tarragona que pateixen
problemes similars als de Sant Andreu 2. En tots els exemples mencionats, en podem
trobar diferents elements com a denominadors comú que configuren la base de la
problemàtica dels JEEX que van més enllà de la problemàtica de la seguretat o la
convivència.
Per un costat una llei Orgànica 4/2000, del 11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers i la seva integració social, que sovint els aboca a la irregularitat i els impedeix
accedir al món formatiu i laboral amb normalitat, dos qüestions claus per la seva inclusió
social i el desenvolupament d’un projecte vital digne. Contrasta que els centres de menors
tutelats i durant la formació i acompanyaments se'ls inculca els nostres valors d'igualtat
en drets i oportunitats i, després quan deixen de ser tutelats a molts d'aquests la nostra
societat els hi tanca quasi totes les portes, mostrant el pitjor de nosaltres mateixos. En
aquest sentit, el problema és bàsicament legal, no poden treballar per la seva situació
irregular, i no poden regular la seva situació perquè no poden accedir a contractes laborals.
Una roda de violència que els aboca a situacions com les que hem desenvolupat.
Per un altre costat, bona part del gruix de pisos ocupats estan en mans de grans tenidors i
formant part del paquet de pisos buits de les entitats, la majoria derivats de la crisis
immobiliària de 2008. En aquest sentit no es d’estranyar que la crisis d’ocupacions també
es un fenomen derivat de l’absència d’habitatge disponible ja que moltes de les entitats
no posen en disposició molt del seu parc d’ habitatge com a lloguer social, tot hi ser agents
responsables d’aquesta situació. Es dona la coincidència que molts dels pisos buits son
de propietat d’entitats bancàries com Bankia o BBVA, bancs rescatats durant la crisis
econòmica del 2008. A la província de Tarragona, es dona la circumstància que concentra
el major rati d’ocupacions de l’estat espanyol desprès de la província de Barcelona (52,8
casos per cada 10.000 habitatges). En aquest sentit, val a dir que les màfies es dediquen
a comercialitzar fraudulentament els pisos buits d’entitats bancàries, ja que aquestes no
s'han preocupat prèviament en posar-los al mercat.
Per acabar, la Generalitat disposa d’una línia de Subvencions del Programa Treball i
Formació Joves tutelats i ex-tutelats (SOC-TRFO JOVES) que tot hi estar dotades de
pressupost, no s’han desplegat deixant completament desemparats molts d’aquests nois i
noies en un moment tan crucial com el del post-confinament. A més a més, aquest
programa està limitat als nois que tenen una situació regularitzada i a la ciutat de
Tarragona només si podrien adherir 3 nois.
La clau de l’èxit dels processos migratoris és la voluntat de fer i construir Comunitat,
entre col·lectius que se saben diferents. Una voluntat que s’expressa en l’empatia mútua,

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Sol·licitud (ENI): ---1794699-Text moció ECPmenors no acompanyats

Data Entrada: 16/07/2020 21:11:00, Núm. Entrada: 27485
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1794699 ABK4Z-BNXKZ-N0A3O F8D318207140BF225A4CB87ADED49744F76435DE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

Codi per a validació: ABK4Z-BNXKZ-N0A3O
Pàgina 3 de 3

en aquella respectuosa distància que comporta l’acceptació de les diferències entre veïns,
la deferent consideració envers les persones, però sobretot es la responsabilitat de les
Administracions competents de fomentar la construcció de Comunitat i això passa per no
deixar de banda els més vulnerables del sistema social.

Per tots aquests motius, des d’En Comú Podem Tarragona, proposem al Consell Plenari
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar al conjunt d’Administracions competents la immediata coordinació per
abordar aquesta problemàtica.
SEGON.- Instar al Govern espanyol a establir un procés de regularització de caràcter
permanent per a les persones que en l’actualitat resideixen a l’Estat Espanyol de manera
irregular, atorgant d’una autorització de residència i treball inicial amb criteris especials
i simplificats per a la seva renovació.
TERCER.- L’aprovació d’un Pla de Xoc des de la Generalitat per realitzar actuacions
d’urgència i d’emergència social per adquirir pisos de transició per als menors
acompanyats i/o buscar espais per oferir alternatives habitacionals de transició per aquest
col·lectiu.
QUART.- Instar a la Generalitat dotar a les entitats del tercer dels recursos suficients per
poder fer front a les necessitats del col·lectiu.
CINQUÈ.- Instar a la Generalitat de Catalunya que desplegui la línia de subvenció del
Programa Treball i Formació Joves tutelats i ex-tutelats (SOC-RTFO JOVES) incloent als
JEEX sense permís de treball.

Tarragona, 16 de Juliol de 2020
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