
Perduts entre dos mons

Ali i en Farid, de 16 
anys, van arribar a 
Barcelona fa deu me-
sos. Vivien als carrers 

del Marroc amb altres joves de la 
seva edat. La difícil situació en què 
es trobaven i les expectatives de 
futur que els arribaven d’Europa 
els van portar a emigrar. Van pas-
sar pel centre de menors de Meli-
lla i per Andalusia fins a arribar a 
Catalunya, tal com fan molts al-
tres joves. 

Són la cara oculta de la immigra-
ció. Sense referents personals ni 
culturals, els adolescents estran-
gers que migren sols tenen el fu-
tur ensorrat per un passat que no 
han triat. La seva sortida és marxar 
a la recerca d’una situació millor 
amb la dificultat afegida de ser me-
nors d’edat. Això fa que qualsevol 
entrebanc es multipliqui per dos. 
Sense rebre una ajuda per desen-
terrar a poc a poc el seu present, 

molt difícilment se’n poden sortir. 
A més, els hàbits de la nova vida 
poden suposar una forta ruptura a 
la qual se’ls faci difícil adaptar-se.

Un passat comú
Els menors estrangers no acom-
panyats que han migrat a Catalu-
nya tenen un perfil propi. Un estu-
di de Save the Children assenyala 
que la gran majoria són nois, i en 
un alt percentatge procedeixen del 
Marroc -fins a un 59%-. Això és in-
fluït dels convenis migratoris en-
tre aquest país i l’Estat espanyol. 

A Catalunya, a més, gairebé la 
meitat de joves provenen de la ma-
teixa ciutat: Tànger. L’edat d’arri-
bada oscil·la entre els 14 i els 17 
anys, tot i que també hi ha casos 
de nens de nou anys. La majoria de 
menors viu al país d’origen amb la 
seva família, en unes circumstànci-
es personals i familiars molt com-
plicades, i disposa de pocs mitjans 
de subsistència. Això els motiva a 
emigrar tan joves. Presenten una 
falta de formació laboral, i la seva 
adaptació escolar resulta molt difí-

troben en aquests d’espais. És el cas 
de Mas Pins, un centre vinculat a 
la Fundació Ciutat i Valors. El per-
sonal que hi treballa són els edu-
cadors socials -que viuen el dia a 
dia amb els joves- i un equip tècnic 
format per un psicòleg, un peda-
gog i un treballador social. Aquests 
s’encarreguen de fer els informes 
que serveixen a la DGAIA per de-
terminar el futur centre de resi-
dència dels menors. Albert Mar-
tínez, un dels educadors, explica 
que hi ha una bona relació amb els 
joves, tot i que és complicat que si-
guin disciplinats. 

Els centres d’acolliment hauri-
en de ser un lloc de pas durant sis 
mesos, però fa uns anys que això 
no és així. Els professionals del sec-
tor reconeixen que els serveis estan 
col·lapsats, i això fa que molts joves 
s’hi quedin fins a un any. Calculen 
que aquests espais estan unes deu 
places per sobre de la seva capaci-
tat. Julio Máñez, treballador de la 
DGAIA, explica que la situació és 
crítica, i admet que la fugida d’al-
guns joves ajuda a sostenir el siste-

L’   
passa a ser tutelat per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA). És aquest 
organisme qui ha de valorar la se-
va situació i trobar-li un lloc de re-
sidència.

Durant els primers mesos, els 
centres d’acolliment es convertei-
xen en la llar dels joves. Són el seu 
primer nivell de socialització amb 
el nou entorn. Actualment a Cata-
lunya hi ha uns 550 joves que es 
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cil. Les seves expectatives personals 
estan distorsionades pels mitjans 
de comunicació, de manera que 
l’imapcte en arribar a Catalunya 
els provoca una gran decepció. La 
majoria de joves troba dificultats 
per integrar-se, amb problemes de 
convivència que s’accentuen pel 
desconeixement de la llengua i de 
la cultura catalanes.  

No obstant això, no podem obli-
dar que hi ha menors al carrer que 
mai han tingut contacte amb les 
institucions de protecció i que no 
apareixen quantificats en les es-
tadístiques. Els últims deu anys 
aquest tipus d’immigració havia 
disminuït molt arran de la crisi 
econòmica i l’aturada del boom 
migratori. Fa un any, però, el nom-
bre de casos va tornar a augmentar. 
Les causes són difícils d’estimar, i 
pot haver-hi contribuït el context 
del lloc d’origen dels menors. 

Serveis saturats
Quan els Mossos d’Esquadra iden-
tifiquen un menor sol a Catalunya 
el porten als serveis de protecció, i 

Les expectatives 
que tenen 
d’Europa estan 
distorsionades 

 Una nena observa com un policia li revisa la documentació a la frontera entre el Marroc i Melilla  //  Cedida per LALY ZAMBRANO

Alguns menors 
viuen en cases 
ocupades o al 
carrer

Els casos han augmentat a 
Catalunya i els serveis d’acollida 
oficials estan desbordats

Els menors estrangers que migren 
sols són la cara més vulnerable i 
menys visible de la immigració



ma. A tot plegat s’hi suma el rep-
te de guiar a un menor estranger 
sense referents. “Ho tenen tot en 
contra”, sentencia.

Davant d’aquest doble obsta-
cle -el mal estat dels serveis i la di-
fícil situació dels menors-, les ca-
ses ocupades estan servint, a ve-
gades, com a solució. És el cas de 
dos habitatges de Santa Coloma de 
Gramanet, a Fondo i a Can Mari-
né, on viuen alguns nois. En situ-
acions extremes, els joves desem-
parats dormen directament al car-
rer, com al Parc de la Ciutadella o 
a l’anomenat Forat de la Vergonya 
de Ciutat Vella. 

En aquestes circumstàncies els 
educadors reconeixen que la situa-
ció és molt difícil de reconduir.  Els 
darrers mesos també s’ha detectat 
un augment del consum de dro-
gues, en concret de cola, tal com 
publicava recentment El Periódico. 
Martínez aclareix que els menors 
que apareixen a la notícia són dos 
marroquins de 14 i 15 anys. Els dos 
van passar per Mas Pins i seguien 

rés, de l’associació Noves Vies, re-
marca que el que determina l’edat 
és sempre el que consta al passa-
port. El tutor del menor assignat 
per l’administració és l’encarregat 
de tots aquests tràmits. A la pràc-
tica cal dir que es mouen entre la 
legalitat -amb permís de treball i 
de residència- i la irregularitat -no 
tenen papers ni incentius per ob-
tenir-los-.

Escola i lleure
Els menors de 16 anys tenen el dret 
i deure a l’educació bàsica, gratuïta 
i obligatòria. Els joves que emigren 
sols poden accedir-hi en idèntiques 
condicions que els catalans, tant si 
disposen de la documentació ne-
cessària com si no. És la DGAIA qui 
s’encarrega d’escollir un centre es-
colar per ells. També tenen el dret a 
accedir al sistema públic de beques 
i ajudes. Per tant, a priori, tenen la 
possibilitat d’obtenir les mateixes 
titulacions que els nascuts aquí. 

Tot i aquestes facilitats legals, 
els impediments són nombrosos. 
La llengua acostuma a ser la prime-
ra barrera, ja que la majoria arriba 
sense parlar català ni castellà. Al-
guns instituts estan dotats d’aules 
d’acollida, on aquests alumnes se 
separen dels seus companys unes 
hores a la setmana per aprendre’l. 
Cada institut té llibertat per gesti-
onar-les en funció de l’evolució de 
cada nen. Com explica Núria Bayo-
na, educadora social d’Espai Jove 
de Manresa, al cap de cinc mesos 
els menors ja es poden comunicar 
amb la resta de companys.

El Consorci d’Educació va im-
pulsar fa tres anys una nova ini-
ciativa per facilitar l’aprenentat-
ge del català. Es tracta de les au-
les d’acollida temporals, que són 
prèvies a l’escolarització. Les clas-
ses es fan durant l’últim trimes-
tre del curs, i així els menors es 
comencen a familiaritzar amb la 
llengua i amb l’entorn educatiu.
Segons Eulàlia Buch, coordinado-
ra de l’àrea d’acollida de Platafor-
ma per la Llengua, cal mostrar als 
nois nouvinguts la importància 
d’aprendre català. 

També critica que sovint són 
els mateixos catalans qui dificul-
ten la immersió lingüística als es-
trangers. A l’hora d’anar a l’esco-

la dinàmica del centre, però quan 
sortien els caps de setmana es de-
dicaven a robar. Ara un d’ells ha 
tornat i sembla que vol anar a l’es-
cola, explica. L’altre, en canvi, té 
la intenció de tornar al seu país.

Traves legals
La persona que emigra ho acostu-
ma a fer amb una intenció clara: 
trobar feina, i els joves que arriben 
sols de l’estranger no en són una 
excepció. Ara bé, per assolir aquest 
objectiu han de seguir uns passos 
que sovint no entenen, i per això 
cal que s’oblidin de l’ideal del som-
ni europeu. Un cop arriben encara 
els queda molt camí per recórrer.

La primera necessitat és acon-
seguir el permís de residència. Si 
tenen els papers al dia poden obte-
nir-lo directament, però en cas con-
trari cal esperar un màxim de nou 
mesos.  L’advocat social Albert Pa-

la, els menors immigrants topen 
amb un altre problema: l’estigma-
tizació. Per Bayona, el fet que arri-
bin tots junts i es tanquin en grups 
independents de la resta de com-
panys contribueix que siguin pre-
jutjats. Tot i això, també apunta 
que hi ha casos en què se’ls facili-
ta ràpidament la inclusió, encara 
que avui això estigui lluny de ser 
la norma general.

Cal destacar l’alt índex de fra-
càs escolar en aquest col·lectiu: el 
52% deixa els estudis abans d’aca-
bar l’ESO. Es tracta d’un percentat-
ge que triplica al de la resta d’alum-
nes. L’Institut de Treball Social i de 
Serveis Socials ha recopilat aques-
tes dades per demostrar les difi-
cultats amb què els joves tutelats 
s’han d’enfrontar. “Una de les ra-
ons que influeixen en l’abandona-
ment és la no assitència a classe”, 
afirma Pilar Núñez, directora d’In-
fància d’Intress -entitat que ofe-

reix serveis socials a institucions, 
empreses i particulars-. Molts no 
se senten motivats per assistir a 
les classes, i prefereixen estar al 
carrer. 

Les activitats de lleure també ju-
guen un paper molt important en 
l’acollida dels menors. Núria Bayo-
na explica que sentir-se part d’un 
grup i realitzar una activitat lúdi-
ca els ajuda molt. La falta de la fi-
gura dels pares crea un desarrela-
ment i una sensació de solitud que 
cal compensar amb companys de 
la seva edat. Ara bé, aquest sector 
s’ha vist reduït a causa de la cri-
si econòmica. Fa uns anys la Ge-
neralitat oferia centres d’idiomes 
o activitats esportives per a joves 
immigrants a preus molt reduïts. 
Avui en dia aquest mecanisme ha 
desaparegut i són les associacions 
independents les qui ofereixen ac-
tivitats integradores a aquests me-
nors nouvinguts.

Reptes de futur
 La societat catalana segueix tenint 
molts reptes pel que fa a la integra-
ció social dels menors que han mi-
grat sols. El perfil i les necessitats 
pròpies d’aquest col·lectiu reque-
reixen un tractament que ara ma-
teix no s’està duent a terme. Les 
vies de millora són moltes, però 
totes han de partir de la situació 
del jove. Una situació que l’ha obli-
gat a créixer sense passar per la in-
fantesa. Com a menor, el suport 
emocional és clau, i per això cal 
impulsar la figura d’un tutor fix 
que l’acompanyi fins als 18 anys. 
Alhora, també se’ls ha de facilitar 
la inserció laboral perquè es pu-
guin realitzar i preparar per la vi-
da adulta. Això demana més coor-
dinació per part de tots els serveis 
d’acollida. Ara bé, és tota la socie-
tat qui ha de fer el primer pas per 
tal que els menors que migren sols 
deixin de ser invisibles.
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A Catalunya 
hi ha uns 550 
joves en centres 
d’acolliment

Més de la meitat 
deixen els 
estudis abans 
d’acabar l’ESO

La societat té un 
paper important 
en el procés 
d’integració

 Perfil dels menors immigrants no acompanyats (2009-2015)

59% 95% 63%
prové del Marroc és de sexe masculí té 15 o 16 anys

      La majoria prové 
de Tànger, una ciutat 
del nord del país.

      Els casos de 
noies migrants sovint 
no estan registrats.

      Els casos de nens 
més petits són poc 
freqüents.
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66%
busca ajuda social

      Dos de cada 
tres acudeixen a un 
centre de menors.


