
 
 
 
 
Manifest sobre la situació actual dels joves migrants sense referents          
familiars a Piera 
 
La Vila de Piera sempre s’ha posicionat com un poble acollidor que condemna qualsevol acte               
de violència i vetlla per la convivència dels pierencs i pierenques. I treballem per la               
integració de les persones, vinguin d’on vinguin. 
 
Amb el fort creixement en els darrers anys de l’arribada de joves migrants sense referents               
familiars, la DGAIA, que té competència en atenció als menors no acompanyats, va escollir              
Santa Margarida de Montbui (Mas Amigó) i Piera (Castell de Fang) com a serveis de primera                
acollida i atenció integral a la comarca de l’Anoia, amb 21 i 24 adolescents respectivament. 
 
Des del primer moment la xifra contemplada de persones a acollir sempre ha estat la               
mateixa, 24. I l’Ajuntament de Piera no ha rebut cap compensació econòmica, ja que no és                
competència de l’Ajuntament, sinó de la Generalitat de Catalunya. 
 
Arran dels lamentables comentaris que s’estan produint en diferents espais de la Vila sobre              
els joves migrants sense referents familiars, elaborats amb acusacions falses, creiem oportú            
manifestar el següent: 
 
Primer. Condemnem les reaccions negatives, generalitzades i desinformades produïdes sobre          
els MENA, unes sigles que s’han estigmatitzat. Tolerància zero cap a qualsevol tipus de              
violència i cap a les actituds intolerants, racistes i xenòfobes. 
 
Segon. Cadascú ha de respondre individualment pels seus fets, no en conjunt. Hem de              
treballar plegats per combatre possibles fets delictius concrets, no atacar de manera            
generalitzada a un col·lectiu. 
 
Tercer. Ens comprometem, com a institució i com a pierencs i pierenques, a continuar              
treballant, cadascú des de les seves possibilitats, per a l’eliminació a Piera de les xacres               
socials com les actituds racistes i xenòfobes. Reafirmem el nostre compromís per millorar la              
seguretat ciutadana i per a aconseguir una igualtat i una integració efectives; que l’àmplia              
diversitat de les persones que conformem Piera hi puguem viure sense pors i amb plena               
llibertat. 


