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Catalunya

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.  
FOTO: EFE
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Les últimes setmanes ha 
baixat lleugerament el 
nombre de menors 
estrangers no acompanyats 
que arriben a Catalunya 

El conseller de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Chakir el 
Homrani, considera que el repte 
de l’Administració amb els me-
nors estrangers no acompanyats 
(MENAs) no és l’acollida, sinó la 
seva integració social i laboral, i 
que aquest procés emancipador 
sigui un èxit quan compleixen 
18 anys i deixen d’estar tutelats. 
En una entrevista amb Efe, El 
Homrani defensà ahir «el poten-
cial» que tenen aquests joves 
immigrats perquè contribueixin 
a la societat, ja que han demos-
trat que «s’atreveixen i superen 
un complicat i dur procés d’emi-
gració». 

Sobre l’apunyalament sofert 
aquesta setmana per un menor 
tutelat que s’havia escapat del 
centre on vivia, el conseller as-
senyalà que, «com fem sempre, 
ens personarem com a acusació 
particular en defensa dels drets 
del menor». «D’una altra banda, 
als menors que tenim sota tutela 
i que cometen delictes se’ls trac-
ta com a qualsevol altre jove i 
han de complir les mesures que 
dicta la justícia», afegí. 

El conseller, que recordà que a 
Espanya únicament Catalunya i 
Euskadi compten amb polítiques 
per als postutelats, informà que 
les últimes setmanes ha descen-
dit lleugerament el nombre de 
menors estrangers no acom-
panyats que arriben a Catalunya 
(un total de 3.447 entre l’1 de 
gener del 2018 i el 15 de març 
d’aquest any). No obstant això, 
puntualitzà, «seguim treballant 
amb la previsió que vam fer 
l’any passat», quan el seu depar-
tament va preveure que engua-
ny continuaria l’arribada d’un 
bon nombre de MENAs. 

El conseller destacà que l’arri-
bada dels menors estrangers no 
només és un «repte complex» de 
Catalunya sinó de tot Europa, i 
posà com a exemple que a la 
ciutat de París hi ha 200 MENAs 
cada dia dormint als carrers. 

El Homrani subratllà l’esforç 
fet per la Generalitat, que ha 
creat en els dos últims anys 
2.700 places per acollir aquests 
nois, i ressaltà que «la primera 
acollida l’estem fent bé», mal-
grat que va retreure que el Go-
vern espanyol no els informa de 
l’arribada dels menors, la majo-
ria procedents d’Andalusia. 

La DGAIA compta amb 11 
centres propis (a més dels cen-
tres concertats), on treballen 
271 educadors en plantilla, que 
aquest any s’han reforçat amb 
23 educadors més.

«El repte amb els 
MENAs és que la seva 
emancipació sigui  
un èxit»

Afers Socials
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El portaveu de Ciutadans al Par-
lament, Carlos Carrizosa, ha 
avançat que el seu partit portarà 
a la cambra catalana una petició 
per votar el cessament de la pre-
sidenta en funcions de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA), Núria Llorach. 

Així ho ha defensat després que 
transcendís que el director de Ca-
talunya Ràdio, Saül Gordillo, pro-
cessat per desobediència en el 
marc dels judicis al procés, reve-
lés en un escrit al jutge d’instruc-
ció número 13 de Barcelona que 
va rebre «pressions» per part de 
Llorach i del director comercial i 
de màrqueting de la CCMA, Mar-
tí Patxot, per emetre anuncis so-
bre el referèndum de l’1-O.  

«Llorach va estar coaccionant i 
amenaçant per escrit els directius 
de TV3 i Catalunya Ràdio perquè 
emetessin anuncis del referèn-
dum declarat il·legal, perquè per 
això la van posar al capdavant de 
la CCMA», va dir Carlos Carrizo-
sa. Assenyalà, a més, que el Go-
vern va nomenar Núria Llorach 
–que també està processada per 
desobediència– a causa del seu 
«carnet de Convergència» i amb 
l’objectiu, segons ell, d’«utilitzar 
TV3 com una eina de propaganda 
política i un engranatge d’una 
trama delictiva». Segons la seva 
opinió, «el cop contra la demo-

cràcia que van cometre els líders 
de JxCat i ERC» amb la declaració 
unilateral d’independència «és el 
mateix que ha fet Núria Llorach 
coaccionant els directius» dels 
mitjans públics catalans. 

Cs demanarà doncs que es voti 
la dimissió de la responsable de 
la CCMA pels seus «abusos», atès 
que «és el que es faria en qualse-
vol país democràtic» en aquestes 

circumstàncies. «A Catalunya ens 
estem acostumant a tot, però és 
evident que (l’actitud de Núria 
Llorach) no és normal en una de-
mocràcia», afegí. 

Cueja el tuit de De Gispert 
Carlos Carrizosa defensa també 
l’impuls d’una proposició de llei 

que impedeixi a la Generalitat de 
Catalunya condecorar a persones 
que hagin fet «comentaris racis-
tes, xenòfobs o supremacistes»,  
després de la polèmica generada 
per l’expresidenta del Parlament 
Núria de Gispert amb un tuit on 
equiparava alguns polítics del PP 
i de Cs amb porcs, el qual ja va 
esborrar i pel qual ja va demanar 
disculpes. 

«De Gispert és una persona que 
s’ha distingit pels seus tuits 
xenòfobs i racistes, i per aquesta 
raó va ser reprovada pel Parla-
ment», va dir ahir Carlos Carrizo-
sa després que el president Quim 
Torra hagi decidit mantenir-li la 
concessió de la Creu de Sant Jor-
di 2019. 

Els comentaris ofensius de l’ex-
presidenta del Parlament tenen, 
per al portaveu de Ciutadans al 
Parlament, «suficient gravetat» 
perquè el seu partit proposi una 
llei que impedeixi la condecora-
ció dels qui expressin missatges 
com el de Gispert. 

Els portaveu de Cs ho va anun-
ciar després de recalcar que el 
partit taronja ha demanat al pre-
sident de la Generalitat Quim To-
rra que comparegui al Parlament 
per donar explicacions sobre els 
fets, encara que ha descartat «tor-
nar a sol·licitar una reprovació 
parlamentària» a De Gispert per-
què –va dir– «el Govern ja se n’ha 
rigut prou del Parlament i no ha 
tingut l’efecte més mínim». 

Cs demanarà el cessament 
de la presidenta de la CCMA

Política

Saül Gordillo, Vicent Sanchís i Núria Llorach, en una imatge d’arxiu.  FOTO: ACN

Per suposades pressions al director de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, perquè l’emissora emetés els anuncis de l’1-O

L’apunt 
«Insuportable 
pressió»
● El director de Catalunya 
Ràdio, Saül Gordillo, processat 
pels anuncis de l’1-O, al·lega en 
un escrit al jutjat 13 de Barcelo-
na, que la vicepresidenta de la 
CCMA, Núria Llorach, i el 
director comercial, Martí 
Patxot, el van sotmetre a una 
«insuportable pressió» perquè 
assumís una responsabilitat 
sobre publicitat que no tenia.


