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Els joves sense llar atesos a Barcelona augmenten un 30%
recompte del 2017, unes 200 esta-
ven dins d’aquesta franja d’edat, se-
gons recorda David Maria, un dels 
participants en aquella iniciativa i 
responsable del nou centre, que ges-
tionarà la Fundació APIP-ACAM. 
El centre, on treballaran 13 educa-
dors, es diu Maria Feixa, en record a 
la persona que ha cedit les intal·la-
cions a l’entitat que gestionarà l’es-
pai. L’Ajuntament hi destinarà 
652.000 euros anuals.  

Ortiz va aprofitar l’acte per recla-
mar un canvi en el sistema de pro-
tecció de la direcció general d’Aten-
ció a la Infància i a l’Adolescència 
(DGAIA) que millorar l’acompa-
nyament cap a la inserció.  

20 dies vivint al carrer 
Un dels nous usuaris es l’Omar. Va 
arribar a Catalunya, provinent d’Al-
gèria, fa 11 mesos. Després de passar 
per dos centres de menors, va com-
plir els 18 anys i es va trobar sense 
casa. Va viure uns 20 dies al carrer 
quan des de la DGAIA no li van po-

L’Omar serà un 
dels nois que 
viurà en el nou 
centre. 
ELISENDA ROSANAS / ACN 

La tinent d’alcalde va denunciar 
que el problema és que els joves 
perden la protecció social en el mo-
ment de complir la majoria d’edat: 
“No li podem exigir a un jove amb 
la motxilla emocional i les man-
cances que té que sigui autònom 
amb 18 anys’’, va apuntar Ortiz, que 
va recordar que el context d’accés 
a l’habitatge i al mercat laboral fa 
molt difícil l’autonomia sense cap 
mena de suport. Ortiz va criticar la 
passivitat de la resta d’administra-
cions: “No pot ser que les mateixes 
institucions generin situacions de 
sensellarisme”. 

L’any passat la Generalitat va ad-
vertir en diferents ocasions que les 
seves instal·lacions estaven satura-
des. L’onada migratòria viscuda és 
la més massiva en els últims 15 anys 
i es van viure puntes de 200 entra-
des en un sol mes. La Generalitat ha 
habilitat cases de colònies per aten-
dre’ls. Alguns d’aquests menors 
han arribat aquest any a la majoria 
d’edat.e
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El nombre de joves sense llar atesos 
per l’Ajuntament de Barcelona ha 
crescut un 30% en l’últim any, i ha 
passat de 130 casos a 170. Una part 
important d’aquests joves són nois 
i noies que havien estat tutelats per 
la Generalitat però que quan com-
pleixen 18 anys i arriben a la majo-
ria d’edat perden la protecció de 
l’administració pública i es veuen 
abocats al “sensellarisme”, segons 
va explicar ahir la tinent d’alcaldia 
de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona, Laia Ortiz. La regidora 
va presentar ahir un nou centre 
d’acolliment temporal a la ciutat 
per a persones sense llar de 18 a 21 
anys que té 21 places. El centre se-
rà un nou pedaç de l’administració 
per intentar solucionar un proble-
ma que els desborda. De les 1.026 
persones que es van trobar dormint 
pels carrers de Barcelona durant el 
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der trobar una solució a la seva situ-
ació personal. Des del centre rebrà 
suport per seguir el curs de mecànic 
que està estudiant, segons l’agència 
ACN. Espera treure’s el títol per tro-
bar feina i començar la vida que ha-
via somiat abans de venir. 

PP i PSOE eviten que Zoido hagi 
d’explicar-se sobre l’imam de Ripoll

derada un secret d’estat i, de fet, al 
novembre es va anunciar que el di-
rector compareixerà en aquesta co-
missió no pública, però encara no hi 
ha data. Félix Sanz Roldán va adme-
tre contactes amb Es-Satty mentre 
aquest era a la presó el 2014 a Caste-
lló, una cosa que és “prou important 
perquè no se’n parli a porta tanca-
da”, segons assenyala a l’ARA el por-
taveu d’ERC al Congrés, Gabriel Ru-
fián. “És rellevant per a l’opinió pú-
blica saber la història de l’autor dels 
atemptats”, considera Carles Cam-
puzano, portaveu del PDECat a la 
cambra baixa, que recorda que el 
seu nom apareix en l’11-M i l’opera-
ció Xacal. 

Tampoc per l’1-O  
ERC i el PDECat havien demanat 
també la compareixença de Zoido 
per donar explicacions sobre l’1-O. 
En aquest cas, els vots de Cs es van 
sumar als del PP i el PSOE per evitar 
que prosperés la petició.e

Els serveis d’emergències després de l’atemptat a la Rambla. FRANCESC MELCION
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La relació entre el Centre Nacional 
d’Intel·ligència i l’imam de Ripoll, 
Abdelbaki es-Satty, cervell del grup 
jihadista que va atemptar a Barcelo-
na i Cambrils el 17 d’agost, no es dis-
cutirà públicament al Congrés de 
Diputats. Els grups d’Esquerra i el 
PDECat havien demanat que en la 
diputació permanent de la cambra 
baixa que es va celebrar ahir es de-
batés la conveniència que Juan Ig-
nacio Zoido comparegués per escla-
rir si Es-Satty era confident del CNI 
i què sabia el govern espanyol de les 
seves pretensions. La majoria del 
PP i el PSOE a la mesa, però, va fer 
que no s’admetés a tràmit la petició 
de discutir públicament aquesta 
qüestió, i van adduir que els secrets 
d’estat s’aborden en una comissió a 
porta tancada. La vinculació entre 
l’imam de Ripoll i el CNI està consi-
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