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Un grup de famílies georgianes desallotjades esperaven ahir les
indicacions de la Creu Roja per saber on podien passar la nit. MARC ROVIRA

El desallotjament de l’institut
de ‘Merlí’ deixa 11 famílies
i 19 nens al carrer
L’Ajuntament i la Creu Roja pacten acollir
els ciutadans georgians durant una sola nit
NATÀLIA VILA
BARCELONA

La dotzena de famílies georgianes
demandants d’asil que han arribat a
Barcelona l’últim any semblen haver
quedat en terreny de ningú. Cap administració se’n fa responsable, com
a mínim fins ara. Ahir el seu periple
de porta en porta va viure un nou capítol, quan van ser desallotjades sense previ avís de l’edifici que ocupaven: l’antic institut on es va rodar la
sèrie de TV3 Merlí, un espai que
compartien amb altres col·lectius.
Van arribar a Espanya, des de Geòrgia –fa entre tres mesos i un any–, i la
majoria van demanar asil a l’Estat
per convertir-se en refugiats. Com
que van arribar amb avió i visat –i, a
més, a Geòrgia no hi ha cap conflic-

te bèl·lic declarat–, les autoritats espanyoles van considerar que, malgrat haver demanat asil, aquestes famílies no necessitaven cap ajuda social durant el temps en què se’ls tramitava la sol·licitud per convertir-se
en refugiats. L’ARA va explicar al febrer que moltes d’aquestes famílies
havien acabat dormint al carrer amb
menors, rebutjades pels serveis socials. Després de la negativa de la Creu
Roja, de l’Estat i de l’Ajuntament a
atendre’ls, moltes famílies van acabar malvivint ocupant l’antiga escola del barri de Sant Genís dels Agudells. Però ahir, sense previ avís, segons expliquen els afectats, els Mossos i la Policia Nacional els van
desallotjar. “Han arribat al matí, ens
han dit que agaféssim només els nostres papers i la roba i no ens han deixat agafar res més”, explicava a la tar-

guin s’integrin a la xarxa de la Generalitat, una via que ha de servir per
augmentar les places públiques sense haver de construir nous edificis o
posar barracons. En una entrevista
a Catalunya Ràdio, el conseller
d’Educació, Josep Bargalló, va dir
que el departament ja estudiava les
sol·licituds de quatre centres municipals i de sis centres privats, tres
dels quals a Barcelona.
L’alumnat desfavorit, repartit

Una de les novetats és que aquest
any ha sigut el primer en què els
alumnes més vulnerables s’han
distribuït de manera equitativa a
les escoles de la ciutat. S’ha pogut
fer en el marc d’un pla de xoc contra la segregació escolar i d’acord
amb els serveis socials, que han
ajudat a detectar els infants amb
necessitats educatives especials
abans que entrin al sistema. El

da Nona Sikharulidze, mare de dues
menors. Al seu costat, el marit lamentava que no havien pogut agafar
ni tan sols “els papers del metge
d’una de les nenes, que és cega d’un
ull i està en tractament”. Com ells, les
11 famílies desallotjades (entre les
quals hi ha 19 menors) es van desplaçar a la tarda fins al Servei d’Atenció
a Immigrants, Emigrants i Refugiats
(SAIER), que és municipal, i on també hi ha la Creu Roja, que és qui gestiona la competència de l’Estat en
matèria de refugiats. “De moment
han tancat l’oficina i ens han deixat
aquí fora”, es queixava Sikharulidze
a la porta. “Si no ens diuen on hem
d’anar, no ens quedarà més remei
que tornar cap a l’antic institut i ocupar-lo; no podem tenir 19 nens petits
dormint al carrer”, afegia abatuda
aquesta mare de família.
Incapacitat de resposta

Dins del SAIER la tensió va anar en
augment a la tarda. “Durant tot el
dia juguem una mena de partit de
tenis amb la Creu Roja, per veure
quina sortida trobem a aquestes famílies”, admetia a l’ARA Lola López, comissionada d’Immigració
de l’Ajuntament de Barcelona, que
subratllava que “és responsabilitat
de la Creu Roja atendre aquestes
persones”. Finalment, l’Ajuntament es va avenir a obrir un espai
municipal (on s’acullen els sensesostre durant les onades de fred) i
la Creu Roja a posar-hi la resta de
recursos. “S’hi estaran aquesta nit
i demà tornarem a avaluar la situació”, va apuntar a les nou del vespre
l’ONG. Mentre a dins es discutia el
lloc, a fora les famílies van rebre
una visita inesperada, la del consolat del seu país. “He vingut perquè
em preocupen els nens”, va dir la
representant del govern georgià.
“Creiem que no han de rebre la
condició de refugiats, perquè no hi
ha cap conflicte a Geòrgia”, va admetre a l’ARA. Les famílies que
l’escoltaven van mostrar el seu
desacord: “Patim pobresa, gana, no
tenim accés a la sanitat i no tenim
feina. Venim a buscar un futur millor”, van rebatre.e

Consorci els ha proposat una escola per matricular-se per garantir
un repartiment homogeni, i el 85%
han acceptat la plaça reservada. Això vol dir que dels 831 alumnes de
P3 detectats, 784 s’han preinscrit
al centre proposat, mentre que a
l’ESO la reserva final ha sigut del
82%, perquè l’han acceptat 1.148
dels 1.216 detectats.
El comissionat d’Educació, Miquel Àngel Essomba, va dir que així “s’incrementa la corresponsabilitat dels centres concertats”. Si
l’any passat el 79% de l’alumnat vulnerable va ser assignat a un centre
públic i el 21% a un de concertat, ara
el repartiment serà del 73% i el 27%,
respectivament. La voluntat del
Consorci és que els percentatges
avancin cap a un 50%-50%. Per això
també es repartiran de manera
equilibrada els infants que arribin
durant el curs.e

Les entitats socials atenen col·lectius
vulnerables com els sensesostre. MANOLO GARCÍA

El repartiment “injust”
de l’IRPF ofega
les entitats socials
G.G.G.
BARCELONA

Les entitats socials van alertar ahir que per tercer any consecutiu l’Estat els ha congelat de manera “injusta” els fons que es recapten a Catalunya a través de la declaració de la renda. També van criticar la Generalitat per no escoltar les
propostes del sector a l’hora d’aplicar els criteris de distribució per no posar en perill projectes que estan en marxa i que atenen col·lectius
especialment vulnerables.
La Taula d’Entitats del Tercer Sector va denunciar que, malgrat l’increment de recaptació del 4% a Catalunya l’any passat gràcies a la
creu que fan els contribuents a la casella solidària del 0,7% de l’IRPF, el govern espanyol no ha
augmentat els recursos que retorna a Catalunya. Això vol dir que es repartiran 31 milions
d’euros i que no veuran ni un sol euro dels 9,4
milions extres d’aquest any.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, també va dirigir crítiques a l’Estat perquè “maltracta” el tercer sector “governi qui governi”. Va subratllar que a
Catalunya es generen el 25% dels recursos que
provenen d’aquest impost i que haurien d’anar
a parar a les entitats, però que l’Estat només retorna l’equivalent al 14%. El conseller va lamentar que, a més, el repartiment del govern espanyol no és prou transparent a l’hora de dir què
recapta cada comunitat i com es reparteixen els
recursos extres que ingressa el sistema. Va alertar que la conseqüència d’aquesta opacitat pot
ser que s’acabi desincentivant que els ciutadans
marquin la casella i així es posi encara més en
risc el tercer sector i la tasca que fa.
Les entitats també van dirigir crítiques a la
Generalitat pel que fa als criteris de repartiment
dels fons entre les diferents organitzacions. El
sistema, van defensar, està enmig d’una transició entre el model antic i el nou que es proposa per atorgar els fons, però en aquest trànsit
s’ha fet cas omís a les recomanacions que s’han
fet al Govern: “[Reclamem] Que aquestes modificacions vagin acompanyades d’alternatives
concretes perquè hi ha projectes d’atenció directa, que fa anys que funcionen i que són un
servei bàsic, que s’han quedat sense finançament o que s’ha retallat fins al punt de posar en
risc la seva continuïtat”, van assegurar des de
la Taula d’Entitats del Tercer Sector.e

