“No hi ha una crisi de seguretat, són
problemes puntuals” (Ada Colau)
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El tràfic de drogues i els robatoris financen
les bandes llatines que actuen a Catalunya
Capten noies d’entre dotze i tretze anys a les discoteques i després les sotmeten
s. a.

E

l pastor de l’església
evangèlica Centro de
Ayuda Cristiano ho
té molt clar: hi ha un augment de les bandes llatines
a Catalunya. “No és un fet
nou” explica el pastor Alberto Díaz, “és un fenomen
que es produeix i es reprodueix, sobretot per la crisi
econòmica que s’acarnissa en les classes més desfavorides”. Díaz, en contacte
molt directe amb la comunitat llatina i director d’un
centre que ajuda els joves
a deixar la violència de les

bandes, assegura que hi
ha un repunt d’aquestes
organitzacions per tot Catalunya i que hi ha més de
1.800 persones que en formen part.
“Els territoris que van
deixar buits els Latin Kings
o els Ñetas quan van ser
desarticulats, i els seus
caps empresonats, han estat ocupats per altres bandes com els Trinitarios, els
DDP, els Blood 901 o els
Forty Two”, explica el pastor evangelista. “És a dir,
la massa juvenil que es va
quedar òrfena de líders
se’n van anar cap a altres

Les bandes marquen territori.

bandes amb qui tenien una
certa afinitat; per tant, podem dir que les bandes no
han desaparegut, sinó que
estaven latents i ara revifen, amb nous líders”.

Aquestes organitzacions,
explica Alberto Díaz, tenen
un perfil molt violent i viuen del tràfic de drogues i
dels robatoris. “Els membres de la banda estan
obligats a aportar, cada
setmana, una quantitat de
diners per comprar armes,
i aquests diners surten de
robatoris i de les drogues”.
Però enmig de tota
aquesta violència hi ha un
bri d’esperança. Se’n pot
sortir, d’una banda. “Cal
molta força de voluntat i
extremar la prudència, ja
que els que volen deixar la
banda s’estan jugant la vi-
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da. Com més alt és el rang,
més difícil és sortir-ne.
Un rei d’un chapter -cap
d’una facció- és amenaçat
de mort si en surt. Però nosaltres hem aconseguit que
un centenar de joves hagin
deixat les bandes”, afirma.
Pel pastor Díaz hi ha una
dada a tenir en compte: cada vegada hi ha més noies
que cauen sota les urpes
de les bandes. “Tot i que hi
ha més nois, pel tema del
valor del mascle, cada vegada hi ha més noies. Les
capten, entre els dotze i els
tretze anys, a les discoteques. Les enganyen amb
promeses d’amor i, un cop
a dins, les sotmeten amb
violència. Nosaltres vam
aconseguir treure una noia que amb catorze anys ja
havia avortat, sola, al lavabo de casa seva. La va
embarassar un ‘trinitario’
que la va abandonar”.¦
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Pots llegir-lo en espanyol o por tuguès... i molt aviat també en català!

