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Nens a protegir o inmigrats a 

repatriar??? 

(Vs) 



MENORS EN PERILL O 
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1991 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Acord de Shengen. 

 

 

 Obligatorietat de visat 

pels marroquins a 

Espanya. 

 Cristalització de la 

frontera Sud. 

 

 Aparèixen les 

primeres pasteres a 

les costes 

d‘Andalusia. 



1992 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Dificultats de 

regularització en 

paisos com França, 

Holanda, Italia. 

 Apareixen els primers 

MNA marroquins a les 

fronteres amb França 

(Girona). 



1998 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Apareixen els primers 

MNA en situació de 

carrer a Catalunya i a 

la resta del estat 
 

 EL PAÍS  

Los 140 "niños de la calle" 

rechazan las ayudas ofrecidas por 

Justicia El Síndic de Greuges 

reclama que se destinen más 

recursos 

 Barcelona 28.11.1999 

 

 La Generelitat respón 

que els nois són 

marroquins i que no 

són “nostres”. 
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1999 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Les ONG's i alguns 

diputats del 

Parlament demanen 

que es compleixi la 

Llei i es protegeixi als 

MNA. 

 Es crea el 1er circuït 

específic d'atenció a 

MNA a Catalunya”. 

Primer centres de dia 

i després albergs 

nocturns. 



2000 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Es modifica la Llei 

d'estrangeria (amb 

les 4 modificacions 

posteriors [2000, 

2003, 2009] cada cop 

més restrictiva. 

 Cada cop és més 

difícil venir de forma 

regular. Augmenta la 

immigració irregular i 

l'arribada de MNA. 



2002 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Augmenta el nombre de 

MNA arribats a 

Catalunya. 

 

 

 Augmenta el nombre 

de dispositius 

d'urgències creats 

específicament per 

aquest col·lectiu. 
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2002 Política-Acció / Succés-Resultat 

 1era trobada Estatal 

d’entitats i col.lectius 

que treballen amb 

MNA a Barcelona 

(organitzada per la 

PCDMID). 

 

 És el començament 

d'una articulació d’ 

una xarxa informal de 

persones i entitats 

unides pels drets dels 

MNA. A la trobada de 

Barcelona, la van 

seguir les de 

València, Madrid, 

Melilla i Al-hoceima. 



2003 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Memorándum de 

entendimiento entre 

Marruecos y España 

sobre repatriació 

asistida de menores 

no acompañados . 

 

 Es retornen nens 

(menors) a les 

fronteres. 

(devoluciones en 

«caliente»).   



2003 Política-Acció / Succés-Resultat 

 A Catalunya 

s'aconsegueix 

regularitzar alguns 

MNA amb referents 

familiar amb la 

“kafala”. 

 La DGAIA envia una 

circular als EAIAS en 

que senyala que la 

guarda de fet no es 

un desemparament. 

 

 Alguns nens/es són 

regularitzats i poden 

viure com a 

ciutadans. 

  Dificultat d'aquests 

menors per entrar al 

sistema de protecció, 

imposibilitat, de 

regular la seva tutela, 

quedant en situació 

irregular i de 

invisibilitat. 



2005 Política-Acció / Succés-Resultat 

 La policia marroquina 

buida el port de 

Tànger, tancant els 

nois «harragues» en 

una comisaria i crea 

un autobús per 

deportacións interiors. 

 A les eleccions 

autonòmiques guanya 

el tripartit.  

   (ICV, PSC, ERC) 

 

 Les condicions dels 

futurs MNA al marroc 

empitjoren. 

 

 

 

 Membres de la 

PCDMID decideixen 

disoldre-la.   



2005 Política-Acció / Succés-Resultat 

 La DGAIA preveu el 

programa Catalunya-

Magrib de retorn i 

prevenció de la 

inmigració. 

 El ple del congrés 

reclama que es dugui 

a terme una política 

efectiva de 

reagrupació familiar 

als paisos d'origen.   

 

 Les entitats que 

treballen amb MNA 

donen recolzament al 

programa. 

 

 Començen les 

repatriacions sense 

garanties.   



2005 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Es realitzen 

repatriacions sense 

garanties de 

matinada a Catalunya 

i Madrid. 

 Després de la 

disolució de la 

PCDMID es crea el 

col·lectiu DRARI.   

 

 Alguns nois són 

víctimes d'aquestes 

repatriacions i altres 

fugen dels centres 

per por. 

   



2005 Política-Acció / Succés-Resultat 

 L'Alberg Alcor de 62 

plaçes, arriba a 

albergar 130 nois.   

 

 Les condicions de 

l'alberg són precàries. 

  



2006 Política-Acció / Succés-Resultat 

● L'advocat Nacho de 

la Mata, aconsegueix 

parar una repatriació 

sense garanties.    

 

● A partir d'aquest cas, 

senta jurisprudència i 

els menors tenen dret 

a ser escoltats. 

   



2006 Política-Acció  /Succés-Resultat 

 És realitza l'última 

trobada estatal sobre 

MNA a Al-hoceima. 

Es creen tensions 

entre les entitats que 

col.laboraran en 

projectes de 

prevenció de la 

inmigració i retorn 

voluntari i les que no.    

 

 Desapareixen les 

trobades formals, tot i 

que es manté una 

xarxa informal de 

col.lectius entitats, 

asociacions i 

persones de 

recolzament als MNA 

a nivell transnacional. 

   



2006 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Per por a les 

repatriacions hi ha un 

efecte fugida des de 

catalunya cap a altres 

CCAA com Asturies i 

Pais Basc. 

 Comença el 

programa Catalunya 

Magrib.   

 

 Descoordinació entre 

les diferents 

subdelegacions de 

govern. (nois 

repatriats amb NIE). 

 

 Nois que es fuguen 

per por al retorn 

voluntari “forçat”. 

 



2007 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Posada en marcha 

del SIVE al estret. 

 

 

 Començen a arribar 

MNA Sudsaharians. 

 

 Augmenta la migració 

en “cayucos”, rutes 

més llargues i més 

perilloses. 

 La generalitat no 

dona per bons alguns 

dels passaports 

primant la prova 

osseomètrica. 

   



2008 Política-Acció / Succés-Resultat 

 La Generalitat admet 

les dificultats d'èxit 

del programa de 

retorn voluntari 

Catalunya-Magrib. 

 Propostes massives 

de reagrupació 

familiar. 

 

 Es compleix 

l'anunciat per 

diversos activistes. 

 

 Alguns nois es 

movilitzem juntament 

activistes i 

aconsegueixen 

advocats d'ofici. 

Altres fugen dels 

centres.  

 



Capdevila admet la dificultat per aconseguir que menors 

immigrants desemparats tornin voluntàriament al seu país 

[EUROPA PRESS. Barcelona. Publicat 10/11/2008 16:22:22 CET] 
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha reconegut avui 

que "està costant bastant" aconseguir que menors immigrants desemparats que 

han emigrat a Catalunya de manera irregular tornin voluntàriament al seu país 

d'origen a través del programa Catalunya-Magreb. 

• De fet, només set joves han tornat als seus països des de la seva posada en marxa 

el 2007, i la secretària d'Infància i Adolescència, Imma Pérez, ha reconegut avui en 

roda de premsa que són uns 150 els joves que es poden acollir a aquesta eina. 

• Capdevila ha matisat que el programa té dos àmbits d'actuació, el primer dels quals 

és formar joves menors que es trobaven al port de Tànger disposats a iniciar un 

procés irregular d'immigració, i "dissuadir-los" i introduir-los en un centre de formació 

laboral que la Conselleria posseeix allà. 

• La consellera ha qualificat d'"èxit" aquesta part del programa, que el gener del 2009 

promocionarà de 55 a 60 joves de més de setze anys que ja han rebut la formació 

necessària. El programa inclou el "compromís" d'empreses catalanes --

majoritàriament del sector de l'hostaleria-- instal·lades al nord del Marroc que 

oferiran feina a aquests joves. 

 



2008 Política-Acció / Succés-Resultat 

 El 18 de desembre la 

generalitat expulsa a 

13 joves 

sudsaharians pel 

resultat de les proves 

radiològiques, tot i 

tenir passaports de 

menors. 

 

 Molts nois 

majoritàriament 

Sudsaharians queden 

en situació de carrer.   

   



2009 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Nois de l’ Alberg Alcor 

són infectats en un 

brot de grip A. 

 Els veïns es queixen 

dels 'conflictes' al 

voltant dels centres 

Vilana i el Bosc. 

 El Govern regularitza 

als 13 Sudsaharians 

que estaven al carrer 

tot i tenir passaports 

de menors.  

 

 Un grup de nois es 

neguen a pernoctar a 

l'alberg i dormen a la 

plaça Catalunya. 

 La Generalitat es 

compromet a tancar-

los. 

   



Los menores del centro Vilana de 
Vallvidrera atemorizan a los vecinos 

 [14.02.2011. 18:05h]    

 M. Espanyol/ J. Planes   

       BARCELONA- «Hará ya unos ocho años de aquello. Una chica llegó corriendo a la estación, sin aliento, y me pidió 

dinero para comprar un billete de tren. Mientras buscaba en el monedero me explicó que se había escapado del 

centro de menores, que no estaba bien allí. No sé que habrá sido de ella. El centro de acogida para chicas cerró 

hace siete años, pero volvió a abrir hará unos tres años reconvertido en un centro para menores inmigrantes, que es 

más conflictivo», explicó Anna , vecina de Vallvidrera, a LA RAZÓN. El lugar del que habla es el centro de menores 

Vilana, situado en junto a la estación del Peu del Funicular, en el distrito de Sarrià- Sant Gervasi. Acoso Anna dijo que 

es más problemático porque alguna vez, los chavales, adolescentes magrebíes, la han increpado. «Un día me dirigía 

a coger el funicular, un chico me seguía y otro observaba desde unos cinco metros. Me metí la mano en el bolso para 

coger el móvil, y se fueron corriendo. Lo que más miedo me da es pensar qué deberían tener planeado para 

reaccionar de esta manera», añadió. El de Anna no es un caso aislado y la mayoría de vecinos han sufrido 

amenazas y robos. Los chavales del centro son noticia estos días porque los vecinos del Peu del Funicular y de 

Vallvidrera denunciaron que tienen al barrio atemorizado. Para que se escuche su denuncia, hoy, a las 8.00 horas, 

coincidiendo con la hora entrada en el Colegio Montserrat, se manifestarán. Los alumnos del colegio Montserrat son 

los que más estopa reciben de los menores. Los jóvenes, que tienen entre doce y 18 años, insultan a los niños, les 

roban la pelota y el resultado es que tienen miedo. Lo que en unos casos es una gamberrada, en otros va más allá, 

convirtiéndose en delito. Menores del centro han cometido varios atracos en el último mes. Jacqueline Jacquet, 

vecina de la carretera de las Aïgues, muy conocida en el barrio de Vallvidrera, es otra de las víctimas. Bajaba por las 

escaleras cercanas a Peu del Funicular y unos chavales la asediaron y le robaron el bolso. Desde el propio centro, 

tanto su directora como un guardia de seguridad declinan hablar. El bar de Víctor, muy cercano al centro, es el punto 

de encuentro de todos los rumores del barrio. En ese punto confluyen rumores y comentarios de todo tipo, e incluso 

se habla de atracos. Víctor explicó a este diario que «hace tiempo que los padres no dejan que sus hijas vayan sin 

acompañar por el barrio». En el bar también hay problemas, cuando los menores exigen poder comprar tabaco. 

«Tenemos muchos problemas, nos amenazan, persiguen a las chicas y a los niños, aunque nunca a los hombres», 

señaló Víctor, que lleva seis meses en el lugar. Por la ventana, se ve un coche de los Mossos d¿esquadra. Llevan 

dos semanas patrullando a diario por los alrededores del centro Vilana. 

http://www.larazon.es/historico/los-menores-del-centro-vilana-de-vallvidrera-atemorizan-a-los-vecinos-

KJLA_RAZON_57303?sky=Sky-Noviembre-2016#Ttt1M2x0OiisJfIT 
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2010 Política-Acció / Succés-Resultat 
 

 La ONU aconsella a 

Espanya que eviti 

expulsions ilícites de MNA. 

 Auto Cautelars 13 agost 

2010 J1ª instancia 19 bcn. 

Lletrat Albert Pares, i MNA 

Malines vs DGAIA. 

Pasaport vs proves 

oseomètiques. S'obliga a 

tutela i acolliment del 

menor. 

  

 

 Menors poden 

retornar al sistema si 

tenen pasaport que 

acredita la seva 

minoria. 



2010 Política-Acció / Succés-Resultat 

 El Síndic critica al 

govern per la 

desatenció dels 

menors quan es 

dubta de la seva edat. 

 

 

 Són els nois que han 

de provar la seva 

minoria d'edat. 



2011 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Es paralitzen les 

reagrupacions 

familiars ja que no es 

pot provar que es 

facin amb garanties. 



2012 Política-Acció / Succés-Resultat 

 Els MNA tenen dret a 

asistencia lletrada 

independent de la 

DGAIA des del 

moment que ingresen 

al circuit de MNA. 



2013 Política-Acció / Succés-Resultat 

 DRARI es disol i 

queda un buit a 

Catalunya, respecte a 

col·lectius de defensa 

dels MNA. 

 

 



2014 Política-Acció / Succés-Resultat 

 



L'actualitat 



2016-Política-Acció  /Succés-Resultat i 

REPTES 

 Sobreocupació de 

centres. 

 Cal repensar noves 

maneres de treballar. 

 Tendim a treballar 

territorialment i els 

xavals són mòvils. 

 Reptes històrics. MNA 

(vs/i) «refugiats»?   

 



Comentaris... propostes.... 

Gràcies per l'atenció, gràcies, merci, txucran, 

thanks... 

 


