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SARNA A LES  COMISSARIES DE MOSSOS, 
“GRÀCIES” A LA DGAIA; AFECTADES: EIXAMPLE I CIUTAT 

VELLA (BCN), MONTCADA I REXACH... 
 
La inactivitat per part dels Comandaments del CME, els quals segueixen encobrint la 
greu incapacitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) 
per a gestionar els MENA, ens ha portat a aquesta situació.  
 
Avui, la Comissaria de Montcada i Rexach, presentava 
el següent cartell a la seva porta d’entrada: 
 
“Aquesta Comissaria romandrà tancada per raons 

sanitàries, podrà ser atès a la Comissaria més 
propera: Comissaria de Ripollet. al C/Sant Jaume 82”. 
 

Tot ha succeït per un MENA, escapolit, que va arribar a 
la Comissaria de Montcada i Rexach sobre les 23 
hores, del 13-11-2018, el qual era portador de la 
SARNA (malaltia molt contagiosa i que necessita tractament urgent). Durant el matí 
del 14-11-2018, encara es trobava a dependències policials esperant les primeres 
atencions i l’assignació d’un centre de protecció per part de la DGAIA. 
 

Després de registrar diferents escrits, i tenir comissaries d’arreu del territori afectades 
per l’arribada massiva de MENA a Catalunya, la Prefectura i la DGP no mou un pas i 
s’alinea amb la DGAIA, i la seva passivitat per a resoldre un problema perpetu. 
 
Actuació irresponsable de la DGAIA: no està atenent als MENA que es troben a les 
diferents comissaries; sense enviar educadors que es facin càrrec d’ells; sense portar-
los roba ni aliments; sense fer els trasllats oportuns, si algú d’ells es troba malament 
o necessita alguna mena d’atenció especial. En alguns casos, passen hores i hores, i 
continuen asseguts a cadires de les dependències policials. LAMENTABLE !! 
 
La DGAIA té la responsabilitat sobre els MENA, la gestió dels centres de protecció i 
acollida. Vostès, els deixaran “in eternum” a les Comissaries de Mossos sense 
atendre’ls ??,... USPAC registrarà escrits al Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo i 
la Fiscalia de Barcelona per a què es depurin les responsabilitats, sobre aquesta greu 
situació que ha generat la ineficàcia de la DGAIA. 
 
Exigim a la DGAIA, una vegada més, que acabi amb aquest despropòsit. Deixi 
de fer política i afronti aquest problema, fent-se càrrec del que li pertoca: 
 

• Allotjament per a tots els MENA i previsió de futures arribades en massa amb 

l’obertura d’un macrocentre de primeres gestions a la localitat de Barcelona. 

• Equips de trasllats i trasllats urgents suficients amb cobertura 24 hores per fer 

front als cents de trasllats que actualment realitzen els Mossos d’Esquadra. 

• Educadors amb disponibilitat per fer front a les gestions amb aquests MENA, ja 

siguin de caire assistencial com quan un d’ells és ingressat en un centre 

hospitalari o és detingut. 

• Protocol on sigui obligatori, des del minut zero, el trasllat dels MENA als serveis 

sanitaris, ja que correm perill de contagi de malalties infeccioses. 


