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Més de 1.500 migrants
fan 18 anys el 2019

Brussel∙les prepara
la denúncia contra
Espanya per pol∙lució

Preocupació pel futur
dels joves tutelats que
arriben a la majoria
d’edat sense haver
culminat un pla
d’integració
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Brussel∙les. Corresponsal

ROSA M. BOSCH
Barcelona

Almenys 1.522 joves migrants tu
telats per la direcció general
d’Atenció a la Infància i l’Adoles
cència (DGAIA) durant aquest
2019 fan 18 anys. Un total de 555 ja
han arribat a la majoria d’edat i la
resta ho faran al llarg de la segona
meitat de l’any. Això suposa que
hauran d’abandonar els centres
d’acollida de la DGAIA.
El desafiament a què s’enfron
ten les administracions i entitats
que atenen els menors que culmi
nen a Catalunya el seu procés mi
gratori, sense la companyia de cap
adult, és que adquireixin les míni
meshabilitatsiaprenguinelcatalà
i el castellà per poder encarrilar la
seva autonomia. I encara més difí
cil és aconseguir un contracte de
treball.
El temor és que una part
d’aquests joves, principalment

XAVIER CERVERA

Joves migrants dormint als voltants de la parròquia de Santa Anna

magribins, acabin subsistint al
carrer, tal com han alertat els úl
timsdiesentitatscoml’hospitalde
campanya de la parròquia de San
ta Anna. Una altra dada que con
firmalatendènciadel’augmentde
sensesostre d’entre 18 i 25 anys és
que els centres de primera acolli
da de l’Ajuntament de Barcelona
han allotjat en només quatre me
sos, del gener a l’abril, 152 perso
nes quan en tot el 2018 van ser 303.
Mentre la directora de la DGA
IA, Ester Cabanes, va indicar ahir

que el pla de xoc anunciat per
atendre els menors que dormen al
carrer es començarà a aplicar la
setmana que ve, la portaveu de la
Federació d’Entitats Catalanes
d’AccióSocial(ECAS),LoliRodrí
guez, va expressar preocupació
per la improvisació i la inconcre
ciódelpla.Peròsobretot vaalertar
del gran problema que suposarà el
fet que molts joves arriben als
18 anys sense haver tingut temps
de seguir un pla d’inclusió ni tam
poc de tramitar la documentació.c

L’expedient sobre la contami
naciódel’àreametropolitanade
Barcelona i la ciutat de Madrid
estava aparcat als calaixos de
la Comissió Europea fins que la
polèmica sobre Madrid Central
va disparar les alarmes i la ma
quinària comunitària va arren
car, i a bon ritme. Si dimarts el
comissari europeu de Medi
Ambient,KarmenuVella,vaen
viar una carta a la ministra espa
nyola de Transició Ecològica,
Teresa Ribera, en què reclama
vamesurespermillorarlaquali
tat de l’aire en vista de l’incom
pliment dels límits que marca la
normativa, ahir fonts europees
van avançar que preparen la de
núncia al Tribunal de Justícia
de la UE per a finals de mes,
de cara al 25 de juliol, just abans
de les vacances.
Ladecisiófinalnoestàpresa,i
dependrà en bona part de la res
posta que donin les autoritats
espanyolesaaquestacarta.Com
sempre, l’interlocutor de Brus
sel∙leséselGovernespanyol,iés
aquest últim el que ha de con
tactar amb les autoritats locals o
autonòmiques afectades.
Espanya ja es va salvar in ex

tremis el maig del 2018 de ser
denunciada al tribunal pels ele
vats nivells de diòxid de nitro
gen (NO2), provocats pel trànsit
a Madrid i a l’àrea metropoli
tana de Barcelona. Aquella ve
gada la CE va portar sis països al
tribunal. En concret, França,
Alemanya i el Regne Unit, per

Si no hi ha resposta
sobre Barcelona i
Madrid, pot portar
el cas al Tribunal de
la UE el 25 de juliol
haverse saltat els límits de diò
xiddenitrogen(NO2),itresmés,
Hongria, Itàlia i Romania, pels
elevats nivells de partícules
(PM10).
Espanya ho va evitar perquè
la Comissió Europea va consi
derar que “les mesures que s’es
tan adoptant o que estan previs
tes semblen les adequades per
fer front a les mancances detec
tades, sempre que s’executin
correctament”. També es va
avisar que se supervisaria de
prop la seva aplicació i eficàcia.
I,pelquesembla,hoestanfent.c
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Rep una selecció de vi cada mes

Compra ara aquest pack de vins a:

935 500 105
ENTREGUES A DOMICILI
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click & collect
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VINOTECA A CASA
A més, gaudeix de grans avantatges:

• Despeses d’enviament gratis
• Xec regal de 25€**
• Salta’t el mes que no vulguis

Per la compra d'aquesta selecció
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FUNDA REFREDADORA

REP GRATIS

1 Ampolla de S.Pellegrino 75cl.
AIGUA MINERAL NATURAL AMB GAS

*Les persones que no siguin membres de la VINOTECA A CASA també poden comprar els packs de vi abonant les despeses de manipulació i enviament de 5,9€ (per a tota la Península). Els descomptes no són acumulables.
** Cada 6 seleccions, comprades en 1 any, rep 25€ per comprar a Gourmet La Vanguardia (compra mínima 40€). By Mondofino.

