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Fernández Díaz:  
“No s’haurien d’haver 

disparat pilotes de goma”

dramahumanitari

Interior admet errors 
El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, va adme-
tre ahir que “hauria estat millor no haver disparat pi-
lotes de goma” als immigrants que intentaven arribar 
a la platja del Tarajal, a Ceuta, el 6 de febrer passat. En 
una entrevista a Onda Cero, el ministre va explicar que, 
un cop ha comprovat el que va passar aquell dia, en què 
van morir ofegats 15 immigrants, es fa “evident” que 
no s’haurien d’haver utilitzat pilotes de goma, un tipus 
d’actuació que –va remarcar– no s’havia produït “mai 
abans”. “Hem après de l’experiència i hem donat l’or-
dre que mai més es tornin a disparar amb caràcter dis-
suasiu, com així va ser, pilotes de goma al mar”, va afir-
mar el ministre. Fernández Díaz va insistir ahir en el ca-
ràcter dissuasiu dels llançaments, assegurant que “si 
la intenció hagués estat que no arribessin [a la plat-
ja], no hi haurien arribat”.  

Nou salt a la tanca de Ceuta 
Hores abans de les declaracions del ministre, es produ-
ïa un últim salt massiu a la tanca que separa el Marroc 
i Ceuta. Uns 150 immigrants van intentar entrar a ter-
ritori espanyol, però només una vintena ho van acon-
seguir. Era el segon salt en menys de 24 hores, després 
que uns 700 immigrants distribuïts en dos grups tam-
bé intentessin travessar-la a Melilla. Cap d’ells no va te-
nir èxit pel desplegament policial. Fernández Díaz va 
insistir a defensar el “deure” de l’Estat de protegir la 
frontera. “Les fronteres obertes significarien la fi dels 
estats i Espanya té la capacitat d’acollida limitada, i Eu-
ropa tampoc no ho consentiria”, va dir el ministre.
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“No ens deixen entrar 
per no sentir la realitat”

PSC, ICV-EUiA i la CUP. Tot i la se-
va insistència, però, les entitats so-
cials que coneixen el problema de 
primera mà no hi podran intervenir. 

Els portaveus dels tres grups par-
lamentaris que van demanar el ple 
monogràfic –Pere Navarro, Joan 
Herrera i David Fernández– van re-
bre ahir en una sala del Parlament 
els representants d’una trentena 
d’entitats, en un acte obert al qual 
també van assistir diputats d’altres 
partits. A més de queixar-se per l’ex-
clusió del ple, les entitats van recla-
mar a la cambra que afronti el pro-
blema de la pobresa. “És el moment 
que el Parlament de Catalunya miri 
la realitat”, demanava Lluís Rabell, 
president de la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Barcelona (FAVB). 

“Cal fer un pas endavant i deixar 
de repetir aquest mantra, que es-
tem obligats a lluitar contra la po-
bresa”, afegia Jaume Clupés, pre-
sident de la Federació d’Entitats 
d’Atenció a la Infància (Fedaia). 
Una de les al·lusions més directes 
a la Generalitat la va fer, precisa-
ment, una assessora del presi-
dent. Teresa Crespo, presidenta 
de la federació d’Entitats Catala-
nes d’Acció Social (ECAS) i del 
Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars (Capsif), va as-
segurar que “el Govern és qui té la 
paraula” i va demanar “un acord 
de país per lluitar contra la pobre-
sa”. El departament de Benestar 
Social i Família fa temps que tre-
balla en un pacte nacional, i el 5 de 
febrer va presentar a les entitats 
la seva proposta. “El pressupost 
ens va semblar clarament insufi-
cient”, deia ahir Sonia Fuertes, 
també representant d’ECAS. 

Garantir uns ingressos mínims 
Els problemes concrets en àm-
bits com l’ocupació, la pobresa 
energètica, la infància o la gent 
gran van centrar les intervenci-
ons d’ahir. Moltes van coincidir, 
això sí, en la necessitat de garan-
tir uns ingressos mínims als que 
tenen més dificultats. “Hem de 
tenir una renda mínima, es digui 
com es digui”, reclamava Maite 
Selva, treballadora social. La pos-
sibilitat més factible a curt termi-
ni és la reforma de l’actual renda 
mínima d’inserció (RMI). Com 
va recordar Àngels Guiteras, pre-
sidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social, a aquesta 
reforma “ja s’hi havia compro-
mès el Govern”. 

L’opció més ambiciosa és la 
que proposa la iniciativa legisla-
tiva popular (ILP) per una renda 
garantida de ciutadania. Sixte 
Garganté, portaveu de la comis-
sió promotora, va recordar que 
han aconseguit 121.000 firmes 
“per obligar el Parlament a regu-
lar-la”, cosa que és “un dret reco-
negut no subjecte a disponibilitat 
pressupostària”. En el ple, però, 
la falta de pressupost serà un dels 
arguments més repetits.e

Els portaveus de la CUP, ICV-EUiA i el PSC van rebre ahir al Parlament les 
entitats, que no podran intervenir en el ple sobre la pobresa. CRISTINA CALDERER

Les entitats socials reclamen al Parlament 
mesures concretes contra la pobresa

L’acusat pel triple crim intenta inculpar l’exparella
ARA  

BARCELONA. L’acusat del triple crim 
de la Sagrada Família –en què van 
morir a cops de martell una parella 
d’avis, de 86 i 78 anys, i la seva néta, de 
16 anys, el desembre del 2012– va de-
fensar ahir la seva innocència i va in-
sinuar que els autors del crim podri-
en haver estat uns sicaris contractats 
per la seva exparella, filla del matri-
moni assassinat i tieta de l’altra víc-
tima. El fiscal sosté que l’acusat, Ale-
jandro C., hauria matat les tres perso-
nes com a venjança perquè la seva ex-
parella l’havia deixat. Hi aporta com 
a prova la sang amb l’ADN de dues de 
les víctimes trobada a les ulleres 
d’Alejandro C. Ell, però, va defensar 
ahir davant del jutge que les seves 
ulleres s’havien tacat amb la sang que 

tenia el gos de la família, del qual es 
va fer càrrec el dia del crim. Segons 
la versió dels fets d’Alejandro C., la 
seva exparella el va deixar quan ell 
li va dir que tenia un tumor cere-
bral, però van seguir mantenint re-
lacions sexuals esporàdiques. Fi-
nalment, ell va decidir acabar amb 
la relació quan ella li va encomanar 
una infecció de transmissió sexu-
al. Quan l’hi va dir, ella li va pregun-
tar si la deixava “perquè era una as-
sassina”.  

L’acusat va explicar que la dona, 
Mónica C. –que declara avui com a 
testimoni–, tenia importants deu-
tes econòmics relacionats amb la 
cocaïna. I va negar haver-li enviat 
missatges de mòbil fent-se passar 
per un sicari per incriminar-la, 
com sosté l’acusació.e

TRIBUNALS

L’acusat, Alejandro C., és exparella 
de la filla de dues víctimes. P. TORDERA

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Sebastià Piera i Llobera
Creu de Sant Jordi
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“No ens deixen en-
trar al ple per no 
haver de sentir 
la realitat social 
del país”. La fra-

se és de José Antonio Monteagudo, 
treballador social i representant de 
la plataforma Nosaltres No Callem 
–que agrupa professionals de l’àm-
bit social–, però resumeix el males-
tar de desenes d’organitzacions del 
sector. El Parlament celebra a par-
tir de demà un ple monogràfic sobre 
la pobresa a Catalunya, a petició del 
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