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En referència a la problemàtica dels Menors d’Edat Estrangers No Acompanyats (MENA) 
que estem patint a les comissaries de mossos de tot el territori on hi resideixen ja que ara 
ens ha estat assignada la tasca de tenir cura o vigilar als menors en la seva estança a les 
comissaries. 
 
Aquesta situació no és una problemàtica policial sinó que és una problemàtica social. 
Com a policies o com a CME el que s'hauria de fer és la detecció de les xarxes mafioses 
que posen en perill la vida d’aquests menors però, ara com ara, la tasca -més que 
qüestionable- que ens estant adjudicant és la d’haver de cuidar o vigilar menors a les 
comissaries, reduint considerablement les dotacions policials al carrer encarregades de la 
seguretat ciutadana. 
 
Els darrers anys hi ha hagut un augment considerable de menors nouvinguts i les 
previsions d’arribada durant els següents anys era una realitat i així s’està veient. Davant 
d’aquesta situació previsible considerem que les institucions corresponents no han sabut 
gestionar-la per adoptar les mesures pertinents per evitar la saturació en els centres 
d’acollida, que ara com ara, era d’esperar, i estan prenent decisions a la desesperada. Fet 
que comporta la situació actual de menors dormint durant dies a les comissaries del CME, 
deixant hipotecades patrulles de mossos per tenir cura d’aquests. 
 
És més que sabut la greu manca d’efectius que pateix el CME, fet que ocasiona no poder 
assumir com caldria les tasques de seguretat ciutadana: no s’arriba a tots els serveis, la 
delinqüència va augmentant, la sinistralitat també i ara ens trobem que hem d’assumir una 
problemàtica esdevinguda per una mala gestió de les institucions, malbaratant un servei 
públic que no està ni preparat fet per cuidar o vigilar menors, només està per gestionar i 
traslladar els menors desemparats. 
 
No podem agafar la responsabilitat de vigilar uns menors que no han fet cap acte delictiu 
ja que no tenim la formació, ni les comissaries estan habilitades per aquestes tasques. Al 
CME, tal i com està establert per protocol, ens pertoca fer el trasllat d’aquests menors a la 
DGAIA però el fet que restin sota la nostra responsabilitat a les dependències policials 
perquè hi passin hores i pernoctin a les 
comissaries, esperant que a se’ls hi trobi un  
lloc, no toca. Per tant, demanem que la DGAIA 
prengui les mesures urgents necessàries per 
tal d’evitar aquestes situacions d’estada 
d’aquests menors en les dependències 
policials que estem patint en els darrers dies i 
des dels cossos policials s'adoptin recursos i 
mesures de prevenció i detecció d'aquestes 
xarxes mafioses per tal de poder actuar. 
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