Sants, Hostafrancs i la Bordeta acullen
Persones pertanyents a prop de vint entitats dels nostres barris hem decidit constituir la plataforma
Sants, Hostafrancs i la Bordeta acullen.
El motiu immediat ha estat la constatació de les mancances en l'acollida dels menors estrangers
sense referents familiars, tant a Barcelona en general com als nostres barris en particular, de les
quals se n'han fet ressò els mitjans, les xarxes socials i el Síndic de Greuges.
Creiem que hi hagut una combinació de falta de previsió de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA), una manca de coordinació amb el Districte, i una falta total
d'informació i de consulta a les entitats dels nostres barris.
En una ciutat i un país que acullen cada any milions de turistes, no pot ser que les seves
administracions quedin saturades per l'arribada de poc més de dos mil menors. Això és una mostra
de la falta de recursos que pateixen els serveis socials.
Nosaltres aspirem a una societat on les persones són la prioritat. Volem jugar un paper actiu per
donar una acollida digna a les persones refugiades i migrades i, en particular, als menors estrangers
sense referents familiars. Les entitats som el teixit social del barri. No comptar amb nosaltres és
renunciar a la riquesa de la tasca social que podem oferir.
Per això ens hem proposat les següents actuacions:
1) Exigir a les administracions que:
--- tinguin preparats els recursos materials i els professionals necessaris per acollir dignament els
menors.
--- estableixin canals permanents amb les entitats dels nostres barris per informar-les, consultar-les i
establir les col·laboracions necessàries.
2) Elaborar un banc de dades sobre:
--- els locals i edificis dels nostres barris que es poden utilitzar per l'acollida.
--- els recursos que podem oferir les entitats: classes de llengua catalana i castellana, activitats
esportives, lúdiques, culturals, arts, acompanyament i suport (mentoria), etc.
3) Crear i informar sobre la disposició d'acollida als nostres barris mitjançant:
--- xerrades, contacte amb els mitjans de comunicació, presència a les xarxes socials, etc.
--- el compromís de no donar suport a cap manifestació o activitat contrària a l'acollida.

4) Autoconvocar-nos de manera ràpida per donar una resposta consensuada a qualsevol necessitat
que es plantegi per tal d'assegurar una acollida digna als menors estrangers sense referents familiars
i, més en general, al conjunt de les persones refugiades i migrades.
De manera immediata ens plantegem:
--- aconseguir l'adhesió del major nombre possible d'entitats a la plataforma Sants, Hostafrancs i la
Bordeta acullen.
--- demanar una reunió amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i
amb el Districte de Sants-Montjuïc per tal d’informar-los sobre el nostre interès i preocupació per
l’acollida dels menors i exigir la mobilització dels recursos necessaris per a una acollida digna
comptant amb que les entitats del territori siguem part en l’acollida.
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