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Incidents a Rubí en un acte
informatiu sobre el projectat centre
de menors
Una concentració veïnal va escridassar la directora general d'Atenció a la Infància,
Ester Cabanes, que va haver de ser escortada pels mossos | UCFR alerta de
l'aparició de brots de racisme i xenofòbia en aquest conflicte

Manifestacio veïnal en contra de l'obertura del centre de menors | Carla Serra.

[nointext]Centenars de persones s'han tornat a manifestar aquest dimarts a la tarda a les portes
de l'antic Hotel Terranova per mostrar el seu rebuig al centre de menors. La directora general de
la DGAIA de la Generalitat, Ester Cabanes, ha assistit a la concentració per donar explicacions
sobre el projecte que es vol posar en marxa.
Durant la concentració s'han viscut moments de molta tensió. Veïns i veïnes del barri han
escridassat Cabanes acusant-la de "mentidera" fins a l'extrem de no deixar-la parlar i al final
haver de marxar escortada pels mossos d'esquadra. En aquesta ocasió, l'acte també ha comptat
amb la presència de l'alcaldessa, Ana María Martínez, l'equip de govern i membres de partits
municipals com ERC i Junts per Rubí.
Els crits proferits per alguns veïns han despertat l'alarma d'organitzacions com Unitat contra el
Feixisme i el Racisme de Rubí, que ha alertat de l'aparició de brots de racisme, xenofòbia i
classisme. S'han sentit crits que acusaven als menors no acompanyats de ser un perill perquè
"portaran malalties com la sarna" i greus insults contra la directora general.
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Ruben Wagensberg, diputat d'ERC al Parlament, ha expressat el seu malestar en la piulada:
"Tristesa absoluta en veure aquestes imatges pròpies de temps foscos i passats".

? Escarni públic a la directora de la DGAIA a Rubí. El que havia de ser una trobada amb
alcaldessa @anammartinez (https://twitter.com/anammartinez?ref_src=twsrc%5Etfw) i
representació veïnal, es converteix en una escridassada pública. La raó, la propera obertura d'un
centre per a joves migrants. @324cat (https://twitter.com/324cat?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/M9D83IUHkv (https://t.co/M9D83IUHkv)
? Ferran Moreno (@FerranMorenoG) 14 de maig de 2019
(https://twitter.com/FerranMorenoG/status/1128368459593715712?ref_src=twsrc%5Etfw)

L'alcaldessa de Rubí es dirigeix als veïns. ?No és el lloc per portar un centre?, diu referit a l'hotel
buit. Afegeix que cal buscar solucions pels joves migrants. Segueixen crits i interrupcions quan
directora DGAIA agafa el micròfon. @324cat https://twitter.com/324cat?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
pic.twitter.com/bbawlRO0eB (https://t.co/bbawlRO0eB)
? Ferran Moreno (@FerranMorenoG) 14 de maig de 2019
(https://twitter.com/FerranMorenoG/status/1128373363796267009?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) escorten la directora de la
DGAIA, Ester Cabanes. Marxa al crit de ?no és no? dels veïns. ?Aquí no obriran el centre?,
remarca l'alcaldessa un altre cop al micròfon. ?Lamento que això es tradueixi en una imatge de
poble insolidari? pic.twitter.com/cQj6jSKnjM (https://t.co/cQj6jSKnjM)
? Ferran Moreno (@FerranMorenoG) 14 de maig de 2019
(https://twitter.com/FerranMorenoG/status/1128374732221554688?ref_src=twsrc%5Etfw)

#rubicity (https://twitter.com/hashtag/rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Preocupa y
mucho la actual situación generada en nuestra ciudad tras la noticia del traslado de un grupo de
Menores No Acompañados a Rubí. La situación deriva a posiciones extremas donde xenofobia,
racismo y clasismo tienen su perfecto... https://t.co/HN4BgvbafL (https://t.co/HN4BgvbafL)
? UCFR Rubí (@UCFR_Rubi) 13 de maig de 2019
(https://twitter.com/UCFR_Rubi/status/1127962438777942018?ref_src=twsrc%5Etfw)
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