
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER PER GIRONA 
PER TAL QUE ES RETIRI EL PROJECTE D’UNIFICACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIMENT 
MAS GARRIGA I MISERICÒRDIA.  
 
 
El Centre d'Acollida La Misercòrdia s’inaugura com a hospici sota el règim franquista l'any 1963. 
L'any 1997 es fa necessari, amb caràcter urgent, traslladar els nois adolescents fora del centre per 
greus incidents de violència i abusos. Vint anys més tard, el passat mes de gener, la DGAIA 
comunica sense consulta prèvia als infants ni educadores que torna a traslladar els adolescents al 
mateix edifici reproduint un model fallit, anacrònic i que va ser tancat d'urgència. 
 
La Consellera Dolors Bassa i el director general de DGAIA Ricard Calvo, des del 10 de juny del 
2016 promocionen als mitjans de comunicació que: “ La Generalitat substituirà els grans centres 
d'acollida per pisos amb un màxim de deu nens”. Aquest projecte de macrocentre, a més, 
contradiu la moció aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 9 de febrer del 2017 per 
tots els grups amb representació present en aquest ple. 
 
Davant d'aquests fets, les educadores de La Misercòrdia manifesten al Síndic de Greuges de 
Catalunya el seu desacord i presenten denúncia. Entenen que és un retrocés, que és advers al model 
d'intervenció educativa integrat en la comunitat, que el projecte és segregador i revictimitza els 
infants. El Síndic resol de manera contundent que: 
 
“Aquest projecte, en definitiva, vulneraria els drets dels infants i adolescents tutelats a la 
recuperació física i psicològica quan han estat separats de la seva família per trobar-se en situació 
de desamparament i suposaria un clar retrocés en el procés iniciat cap a un model el màxim de 
desinstitucionalitzador possible de la infància tutelada a Catalunya i al model de centres petits 
integrats en la comunitat” 
 
“suggereixo que de manera immediata  retireu el projecte d'unificació del centre Mas Garriga i La 
Misericòrdia en les instal·lacions que ocupa actualment el Centre d’Acollida La Misericordia i 
valoreu  la utilització d'aquest equipament per a un altre ús més apropiat a les seves 
característiques funcionals i materials” 
 
“Us suggereixo que, per contra, encamineu les vostres actuacions a procurar que els centres 
d'acollida responguin també als estàndards de qualitat dels centres residencials actualment 
aplicables, i es redueixi el nombre de places existents procurant que les unitats residencials noves 
s'assemblin el màxim a una llar familiar” 
 
Entenem de la mateixa manera que el Síndic que es vulneren els següents drets dels infants: 
 

- Directrius sobre les modalitats alternatives de la cura dels nens aprovades per 
l'Assemblea General de Nacions Unides, l'any 2010, art.23. 

- L'article 21.3 de la LO de Protecció jurídica del menor. 
- L'article 132 i 111 de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i adolescència. 
- Els estàndards de qualitat en acolliment residencial publicats pel Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales y Igualdad, publicats l'any 2012, apartat (1.2.2)  
- El Programa Marc per als Centres Residencials publicat per la Direcció General 

d'atenció a la Infància i l'Adolescència el desembre de 2015. 
- El punt 2.3 del Pacte per la Infància. 

 



Per acabar, no donar suport actiu als arguments del Síndic suposa contradir la moció presentada a 
l’ajuntament de Girona el 14 de març del 2016 pel grup municipal  CiU i a la que es van adherir la 
resta de grups municipals per sol·licitar el segell de reconeixement de ciutat amiga de la Infància 
amb la voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets dels 
Infants a la nostra ciutat. 
 
Per tot això, els educadors i educadores del centre d’acolliment Misericòrdia sol·liciten que s’aturi 
el trasllat del centre Mas Garriga a les instal·lacions del Puig d’en Roca i han iniciat diverses 
accions per aconseguir-ho. És en aquest sentit que, fent nostres les seves demandes, el grup 
municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al pla de l’Ajuntament de Girona els següents punts 
d’ACORD:  
 
Primer. - Exigir a la DGAIA que, seguint les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya, 
retiri el projecte d'unificació del centre Mas Garriga i Misericòrdia en les instal·lacions que ocupa 
actualment el Centre d’Acolliment la Misericordia  i eviti així la creació d’aquest macrocentre. 

 
Segon. - Treballar amb la DGAIA la cerca d’habitatges al municipi amb les condicions adequades 
per acollir el servei de centre d’acolliment a partir dels criteris previstos i que tenen com a objectiu 
principal el màxim benestar dels menors tutelats.  
 
 
 
Girona, 6 de març de 2015 
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