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Eleccions municipals 26M

BARCELONA Redacció

La proliferació de noves formaci
ons polítiques, els canvis de noms
i els desacords interns han fet
aparèixer nomenclatures repeti
tives que poden portar a la confu
sió. Noms com Junts, Units, Su
mem, Guanyem o Podem estan
acaparant les diferents paperetes
i, malgrat que puguin semblar el
mateix, no ho són, ni representen
la mateixa ideologia.
En alguns municipis es poden

repetir fins a tres candidatures
amb noms molt similars. Un
exemple, Sant Cebrià, al Mares
me, on els electors podran esco
llir entre Tots per Sant Cebrià,
Sant Cebrià Suma i Junts per Ca

talunyaSant Cebrià. També ho
tindran difícil a Santa Susanna,
on es presentaran Junts fem San
ta SusannaEn Comú Guanyem,
Junts fem Santa SusannaCom
promesos amb Santa Susanna i
Ara i Sempre Santa Susanna
Junts. Els votants hauran d’estar
molt atents per no ficar al sobre
un vot no desitjat.

El concepte junts s’ha propagat
com la pólvora entre les candi
datures municipals amb Junts
per Catalunya, un dels tres noms
que va registrar CiU el juliol del
2016 quan es va passar a dir PDE
Cat.Aquesta formacióva rescatar
el nom el desembre del 2017, per
a les eleccions al Parlament
de Catalunya del 21D, amb

Carles Puigdemont al capdavant.
En molts casos la confusió ve

marcada per la relació de JxCat i
ERC. Després de la unió d’aques
tes dues formacions el 2015 sota
Junts pel Sí, ara es disputen el
terme. JxCat estén la marca a
pràcticament totes les candidatu
resmunicipals,ERCtambé inten
ta guanyar terreny incorporant

la en alguns pobles. És el cas de
Copons (Anoia), on es presenten
Junts per Copons (representant
ERC) i Junts per CatalunyaFem
Copons (representant JxCat).
La confusió ha arribat a tal

punt que fins i tot les juntes elec
torals de zona, de vegades, no te
nen clar qui és qui. A Osona, per
exemple, la similitud entre la no
menclatura d’ERC i JxCat (Junts
perEspinelves iAcordMunicipal
i Junts per EspinelvesJunts per
Catalunya) va provocar que la
junta s’equivoqués i registrés el
candidat del partit republicà com
a cap de llista del rival.c

L’allau de candidatures que comparteixen una
mateixa denominació provoca una forta confusió

Junts?Dedebò?

LLEGIU LA INFORMACIÓ
AMPLIADA DE JUDITH CUTRONA A
https://bit.ly/2WLLWw9

Clamcontra l’ús dels ‘menes’
comaarmaelectoral

PALOMA ARENÓS
Rubí

L’acollida de menes (menors es
trangers no acompanyats) ha ir
romput en plena campanya elec
toral, i el barri residencial de Can
Rosés de Rubí s’ha convertit en
l’epicentre del conflicte. El Síndic
deGreuges, laPlataformad’Infàn
ciadeCatalunya i laTauladelTer
cer Sector lamenten la instrumen
talització d’aquest col∙lectiu amb
finalitats electoralistes i reclamen
als partits més responsabilitat per
evitar que s’estigmatitzin menors
d’edat.
Dimarts més d’un centenar de

veïns convocats per la plataforma
Stop Centre Menors Rubí es van
manifestar davant l’antic hotel
Terranova per protestar contra
l’anunci de la direcció general
d’Atenció a la Infància i l’Ado
lescència (DGAIA) de traslladar
80 menors subsaharians a aquest
allotjament, tancat facincanysper
falta de permís d’obres. Ara
aquests joves viuen a l’hotel City
ParkdeSantJustDesvern.
A la manifestació s’hi van viure

defacilitar la integració”,vaafegir.
Els exmenes reivindiquen els

ajudinaevitar aquest classed’hos
tilitats.“Ensadrecemal’alcaldessa
de Rubí i ens oferim a mediar la
situació entre veïns i Administra
ció perquè només bastint ponts
podremviureentreiguals”,vanar
gumentar. També critiquen el pla
dedeportaciódelcandidatdelPPa
Barcelona, Josep Bou, així com el
partit de futbol amb menes d’Er
nest Maragall (ERC) “per aconse
guir la foto”.
El Síndic apunta, en un comu

nicat, que la DGAIA sola, sense la
col∙laboració de les administra
cions locals i altres departaments
de la Generalitat, no té capacitat
perdonarunarespostaadequadaa
l’incrementd’arribadesdemenes.
L’alcaldessa detalla que la

DGAIA es va posar en contacte
ambl’Ajuntamentel2demaig i “al
principi va parlar de 70 persones i
ara de 80”. “Col∙locar tots aquests
joves en un hotel no ens sembla la
millor manera d’integrarlos. No
és un tema de racisme, sinó que
han fallat les formes de la DGAIA.
Nil’edificinielbarriescollitnosón
els idonis”, argumenta. Apunta, a
més, que el propietari de l’hotel
Terranova és el mateix que el de
Sant Just. Les feines d’adequació
de l’hotel es van dur a terme sense
el consentiment de l’Ajuntament.
“Han sol∙licitat la legalització de
lesobresquejas’hanfet,perquèno
s’ajusten a les feines que consten a
l’expedient. Així, depenen de la
nostraautorització”.Potser l’hotel
no estarà operatiu a mitjans de
juny, compreveuelGovern.
La plataforma Stop Centre Me

nors Rubí continua sent contrària
al desplaçament delsmenes al seu
barri. Per demà ha organitzat una
manifestació de protesta que sor
tirà de l’antic hotel i es desplaçarà
fins a l’Ajuntament. Consideren
que la Generalitat “amb prou
feineshafacilitat informaciósobre
aquest centre i el projecte”. “Són
molts jovesdecopenunhotel sen
se espais comuns. Quan surtin al
carrer, aquí no hi ha res a fer per
què som lluny del centre”, argu
menten. Alguns veïns consultats
tenen por de les coses que desco
neixen i tambéquepuguiaugmen
tar laviolènciaenunbarriresiden
cialpledecasesunifamiliars.c

Crítiques a la negativa
de l’Ajuntament de
Rubí d’acollir menors
migrants; el Síndic i el
tercer sector exigeixen
més responsabilitat

L’alcaldessa, AnaM.
Martínez (PSC),
fa costat als veïns,
que preparenmés
mobilitzacions

NORMA VIDAL / ACN

L’hotel clausurat on la DGAIA vol traslladar els menorsmigrants

moments de molta tensió i crits
dels veïns cap a la directora ge
neral de laDGAIA,EsterCabanes,
a qui amb prou feines van deixar
explicar amb quins professionals
comptarà el centre i el pla d’in
tegració i formació dels menors.
Va haver de ser escortada pels
Mossos. L’alcaldessa deRubí, Ana
MaríaMartínez (PSC), es va posi

cionar a favor dels manifestants
argumentantque“eltrasllatésuna
barbaritat i no tindran l’acompa
nyament de l’Ajuntament”. “Men
tre depengui de mi, aquí no vin
dran. No és un tema de racisme,
sinóde faltadediàleg”.
Les paraules de Martínez han

dolgutelsmembresdel’Associació
ExMenes.Enrodadepremsa, ahir

van denunciar que “partits com el
PSC, ERC i PP trenquen l’acord
queesvafirmarl’1d’abril,enquèes
vancomprometre anoutilitzar els
migrantscomaarmaelectoral”.La
joveImanvacriticarqueMartínez
fes “un discurs d’odi i que feria
sensibilitats”. “Ha generat crispa
ció i un ambient d’hostilitat entre
la ciutadania i els menors, en lloc

Els impagaments porten a la precarietat, alerten els centres
]Lesentitatsquegestionen
els centresd’acollimentdels
menorsmigrantsvan llançar
ahirunSOSpels impagaments
de laDGAIA,queelprimer
trimestredel 2019pujavena
uns25milionsd’euros.La
Federaciód’Entitats amb
Projectes iPisosAssistits
(FEPA), lad’Atencióa la
Infància i l’Adolescència
(FDAIA) iEntitatsCatalanes
d’AccióSocial, agrupades
a l’AliançadeFederacions,

vansubscriureuncomunicat
enquèalertenqueelsendarre
rimentsenelpagamentde les
factures i laprecipitacióen la
posadaenmarxadenousre
cursos“estàposant lesentitats
enunasituaciómaterialment
crítica i insostenible”.Espre
veuqueelspropersdieses
comencinacobrarels imports
delgener i el febrer, “peròa
començamentsde juny torna
ràarepetirseelproblema,
perquèelsmesosdemarç i

abril encaranoestanenprocés
de facturació”, lamenten les
mateixes fonts.LoliRodrí
guez,portaveude l’Aliançade
Federacions, explicaqueel
canvidel sistemaen la tramita
cióde les factureshaprovocat
que laDGAIAnohagipagat
desdeldesembre. “Pergaran
tir la continuïtatdels serveis i
laqualitatde l’atenció s’hande
defensarelsdretsdels treba
lladors”, reivindica l’Aliança.
D’altrabanda, adverteixenque

el sistemadeproteccióno
funcionade lamateixamanera
ambelsmenorsarribats re
centmentqueambelsque
ja famés tempsquesóntu
telats.Unexempleésque la
ràtiod’uneducadorpercada
cincosisnensnoescompleix
enel casdels jovesquehan
acceditúltimamentals cen
tres.Unaatenció inferior
pot tenirunelevat cost social
enunfutur immediat, adver
teixen. /R.M.B.




