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Evadits pel crim de la Mina
busquen refugi al Maresme
a Alella, Palafolls i Tordera reben més de cent persones d’ètnia gitana a Són part dels fugits del

barri, i de Sant Roc de Badalona, per por de represàlies arran l’assassinat d’un jove d’un clan rival
N. Segura / T. Márquez
ALELLA

Alella, Palafolls i Tordera
han estat els municipis del
Maresme on han trobat aixoplug un centenar de
persones d’ètnia gitana
provinents del barri de la
Mina de Sant Adrià i del
badaloní de Sant Roc que
hi van fugir al gener per
por de les represàlies per
la mort d’un jove d’un clan
rival en una discoteca del
Port Olímpic de Barcelona. En el cas d’Alella, el
grup l’integren 32 persones que van arribar esglaonadament els dies 24, 26 i
27 de febrer i van ocupar
tres cases, dues de propietat privada i una altra
d’una entitat financera, a
la mateixa zona del municipi, precisa l’alcalde, Andreu Francisco (ERC). Els
propietaris han denunciat
la situació. “Des de l’Ajuntament es treballa en la línia de promoure els procediments judicials perquè
vagin endavant”, destaca
Francisco. Entre els veïns
de la zona, assegura, hi ha
neguit. “No és agradable
que hi hagi algú que ocupi
un habitatge”, diu el batlle.
S’han pres mesures per
garantir la seguretat
d’aquestes persones, amenaçades de mort, però
també dels veïns. “El que
fem de manera conjunta
les forces de seguretat és
incrementar el patrullatge”, diu el batlle. Al municipi, hi han arribat 17 me-

SUCCESSOS

Detenen sis
menors que
atacaven botigues
Els Mossos d’Esquadra van
detenir sis menors el 5 de
març que havien atacat botigues regentades per comerciants xinesos i pakistanesos
a Sant Andreu de la Barca. Els
joves assaltants insultaven i
amenaçaven els botiguers
dels comerços i els robaven.
La investigació va començar a
final del 2015 arran de la denúncia de quatre treballadors
dels establiments afectats. La
policia atribueix als joves els
delictes contra l’exercici dels
drets fonamentals i les llibertats públiques, robatori amb
violència i amenaces i lesions.
Els joves no tenien antecedents policials i, després de la
detenció, van passar a disposició de la fiscalia de menors,
que va ordenar lliurar-los als
tutors legals. ■ REDACCIÓ
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Un incendi crema
tres cotxes a
Sabadell
Un carrer del barri barcelonès de la Mina,d’on vénen algunes de les famílies que estan refugiades al Maresme ■ ORIOL DURAN

nors, pels quals s’ha fet
una primera acció per donar-los aliment i garantirne la higiene. Paral·lelament, Alella s’ha incorporat a una taula de treball,
amb altres municipis catalans, per intentar resoldre
la situació.
Sense problemes
D’altra banda, la situació
que es viu tant a Palafolls
com a Tordera és molt similar, perquè en cap dels
dos casos s’han detectat
problemes de convivència
a les zones on s’han ocupat
habitatges. A Palafolls,
l’alcalde, Valentí Agustí
(PSC), xifra en una quarantena les persones que

La xifra

Blanes, Vilanova i Platja d’Aro

112
persones són les que s’han
traslladat al Maresme, de les
quals 32 són a Alella, 40 a
Tordera i 40 més a Palafolls

La diàspora dels fugits dels
barris de la Mina de Sant
Adrià de Besòs i de Sant Roc
de Badalona s’està repartint
per tot l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona. La
primera en detectar-ho va ser

Vilanova i la Geltrú on s’hi van
instal·lar una quarantena de
persones. També s’ha confirmat la presència de famílies
gitanes fugides, a més del
Maresme i el Garraf, a Blanes
i Platja d’Aro.

des de fa quinze dies viuen
al municipi. “Vam ser avisats de la situació pels
Mossos. En tenim una
part ocupant una casa en
un veïnat i dues més a
dues cases d’un barri del
poble”, va precisar, i hi va
afegir que “són gent pacífica que busca passar des-

apercebuda i que manté
que la seva és una situació
provisional”.
L’alcalde de Tordera,
Joan Carles Garcia (CiU),
parla també d’una quarantena de persones que
s’han repartit en dos habitatges d’un veïnat als afores de la població: “Uns es

troben en una casa propietat d’un familiar i uns altres estan ocupant un habitatge propietat d’un
banc.” “Els veïns n’han estat informats, però fins
ara no hi ha hagut cap problema”, diu, i destaca que
Serveis Socials hi està a
sobre. ■
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Un incendi va afectar dilluns a
la nit tres cotxes i cinc contenidors al carrer Bac de Roda
de Sabadell, situat a la zona
de la Creu de Barberà. Segons
van informar els Bombers de
la Generalitat, es desconeixen
les causes del foc, que no va
fer ferits. L’avís de l’incendi va
tenir lloc quan passaven pocs
minuts d’un quart de deu de
la nit a la zona de contenidors
del carrer i es va propagar ràpidament. Les flames van cremar de diferent consideració
tres cotxes estacionats a la
via i el fum també va entrar a
una nau abandonada situada
al costat d’on hi va haver el
foc. Una dotació dels Bombers del parc de Sabadell i diverses de la Policia Municipal
es van desplaçar fins al lloc
dels fets i la intensitat de les
flames els va obligar a tallar el
carrer. ■ REDACCIÓ
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