
POSICIONAMENT PÚBLIC
ACOLLIDA I PROTECCIÓ MENORS

ESTRANGERS NO ACOMPANYATS I JOVES SOLS

Sumem esforços per 
la igualtat d’oportunitats

CAL INVERTIR MÉS I MILLOR EN LA INFÀNCIA. ANEM TARD, MOLT TARD.

Els baixos nivells d’inversió social en infància no han permès desenvolupar polítiques efecti-
ves per a garantir els drets dels infants en general i la protecció de la infància en particular. 

L’arribada de menors estrangers tensiona encara més un sistema de protecció de la in-
fància que en aquest país presenta dèficits estructurals greus (precarització sous, eleva-
da rotació, retallades, places insuficients...). 

No hi ha hagut previsió ni planificació, malgrat l’advertència d’aquest increment d’arriba-
des, des del 2016. Ara, la situació és d’Emergència i si estem d’acord en això, calen recur-
sos extraordinaris per fer-hi front. Responsabilitat i implicació.

LA PROTECCIÓ DELS INFANTS DES DEL PRIMER MOMENT, NO ES POT
VULNERAR. ELS INFANTS MIGRANTS SOLS TENEN DRETS

La legislació espanyola, la catalana i la internacional recullen el dret de protecció dels in-
fants migrants sense referents familiars i el deure de garantir-los l’accés a la resta de drets 
previstos per a qualsevol infant, sense discriminació.

Tot possible infant ha de ser considerat com a tal, mentre no es constati una possible majo-
ria d’edat. L’acumulació d’infants en dependències policials o de fiscalia esperant que 
el procés de determinació de l’edat conclogui és INADMISSIBLE.

Cal habilitar definitivament un servei de protecció en l’acollida, adequat per a la seva 
atenció, des del primer moment, que no generi situacions de pèrdua de garanties de pro-
tecció i mantingui al menor acompanyat i assabentat de tot, en cada moment. 



Cal que tinguin assistència lletrada especialitzada durant tot el procés perquè enten-
guin en tot moment què està passant. Recordem que arriben després d’experimentar 
processos migratoris durs, sovint traumàtics, amb experiències de situació de carrer i amb 
un fort estrès emocional.

Continuem en desacord amb el sistema de determinació de l’edat establert, que creiem 
poc fiable i incomplet per tenir un pes tan absolut en acabar decidint el futur d’un adoles-
cent que serà o no protegit.

Cal reforçar els serveis jurídics i administratius de la DGAIA per dotar-los de capacitat per 
gestionar tots els procediments que implica el circuit inicial d’aquests infants (determinació 
de l’edat, i un cop establerta, processos d’estudi familiar i formulació de propostes de mesu-
ra protectora adequada).

Cal pal•liar el dèficit en les garanties dels infants susceptibles de sol•licitar l’estatut de refu-
giat. L’acompanyament jurídic és clau. 

ACOMPANYAMENT DINS EL SISTEMA DE PROTECCIÓ

Cal reconèixer l’especifitat dels menors no acompanyats dins el sistema de protecció 
amb dotació específica i adequada per fer efectiva l’atenció de tots els infants tutelats.

Cal activar itineraris alternatius dins el sistema de protecció, que adaptin la intervenció 
a la realitat del temps que aquests infants estaran protegits. Són infants que presenten ele-
vada complexitat (desconeixement de l’idioma, trajectòries escolars curtes, periple migra-
tori recent, cap vincle personal al país, projectes migratoris que abarquen altres comunitats 
o països europeus); alta autonomia, dificultats d’adaptació a entorns de protecció, angoixa i 
ansietat pel futur...  Cal respondre a les seves expectatives i necessitats.

L’estada als centres residencials de primera acollida no pot superar els sis mesos, 
Aquests centres han d’estar en condicions materials i de recursos humans per poder com-
plir totes les seves funcions que van més enllà de l’atenció assistencial immediata. Han de 
garantir l’acompanyament integral, assumint la guarda dels infants i proporcionant 
l’orientació i l’inici de la formació (habilitats socials, llengües...) perquè comencin a di-
buixar l’itinerari cap a la vida adulta. 

Cal garantir que es complirà la mesura protectora més adequada per a cada infant, 
independentment del temps que li quedi per arribar a la majoria d’edat i abandonar el 
sistema protector. Calen itineraris curts i intensius d’acompanyament per encarar la majoria 
d’edat. (i això no són pensions!).

No podem abandonar aquests infants sense oferir-los expectatives. Qui espera desespera... 
i s’escapoleix. La dinàmica de carrer és letal. Són extremadament vulnerables: sense família, 
perden el sentiment de pertinença i cauen en dinàmiques disruptives, en el consum de 
tòxics,  desenvolupen trastorns mentals i tenen risc elevat de ser víctimes d’abusos.



ACOMPANYAMENT CAP A L’AUTONOMIA

La Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència de 2010 (LDOIA) contempla 
que les administracions competents han de desenvolupar actuacions que donin suport als 
joves tutelats que es troben en el procés de transició a la majoria d’edat. Però molts joves 
es troben en situació de desemparament a l’hora d’afrontar aquest pas.

Cal una resposta integral que garanteixi l’acompanyament i suport en el procés de desin-
ternament, garantint protocols de derivació efectius i funcionals cap a recursos  alternatius 
per garantir l’atenció adequada de les necessitats d’aquests joves.

Tots els nois/es tutelats a partir dels 16 anys han de comptar amb plans individualitzats 
de transició a la vida adulta per preparar la sortida del sistema de protecció, ja sigui dins 
els CRAE o als centres d’acollida.

L’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat  ha quedat superada per les necessitats existents 
i les que vindran. Un bon treball en la franja 16-18 dins el circuit de protecció de me-
nors, rebaixaria molt el % de joves que necessiten aquest recurs per a l’autonomia. 

Cal que els menors tutelats tinguin la situació legal regularitzada quan compleixen els 
18 anys.  Cal agilitzar tots els tràmits perquè comptin amb permís de residència o de treball 
(que poden obtenir amb un precontracte).

Cal garantir una oferta suficient de dispositius de transició promoguda directament o 
indirecta pel Dep. de Treball, Afers Socaisl i Famílies que doni resposta als diferents perfils 
de joves amb necessitats també diferenciades.

Cal augmentar els recursos residencials amb referents socioeducatius per garantir el treball 
orientat a la inserció social i laboral dels joves.

Cal facilitar l’accés a recursos formatius dels joves amb més dificultats. Calen més recur-
sos de formació ocupacional o PFI adaptats al perfil i necessitats d’aquests joves, reservant 
places per als que no tenen documentació en regla.

Cal promocionar les oportunitats d’inserció laboral dels joves migrants. Cal desplegar 
mesures orientades a garantir aquest objectiu, amb recursos que combinin formació i tre-
ball que obrin la porta a accedir al permís de treball i a una feina per assolir la seva inserció 
laboral. 

Cal agilitzar el tràmit de canvi de documentació, de residència a treballar, quan el jove 
té una oferta de feina. Que el tràmit es retardi tres mesos fa perdre l’interès de l’empresari i 
l’oportunitat laboral pel jove. 

Cal incorporar al Reglament que ha de desplegar la Llei 14/2017 de Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC) l’accés dels joves migrants no acompanyats que no poden prolongar la 
percepció de la prestació per a joves extutelats.



Desenvolupar un pla per a l’atenció dels joves migrants no acompanyats a qui la Fisca-
lia ha decretat majoria d’edat i que han estat expulsat o no han estat passat pel circuit de 
protecció.

RESPONSABILITAT i COMPROMÍS

Entendre la complexitat del món és important per treballar la realitat i els reptes del dia a 
dia. Cal una mirada global per a respondre a la realitat que ens interpel•la.

No podem abordar processos globals amb accions parcials i discursos simplistes. Cal enten-
dre el flux d’arribada dins el context europeu de crisi migratòria global. 

Demanem que no s’utilitzi aquest tema que afecta infants com a arma política. L’estratègia 
de partits no pot jugar amb la tensió al carrer, les etiquetes de “delinqüència”, el risc de co-
hesió als barris. Cridem al compromís de tothom.


