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a joves que han migrat sols”
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MAPA DE CATALUNYA
S’assenyala la presència de menors tutelats (MNA) escapolits de centres i de 
joves majors d’edat ex-tutelats (ex-MNA), que es troben “en situació de carrer” o 
ocupant pisos, a les següents ciutats:

Barcelona: menors i majors d’edat.

Manresa: menors d’edat i majors d’edat.

Mataró: majors d’edat.

Santa Coloma: majors d’edat (pisos i locals ocupats).

Terrasa: majors d’edat.



MAPA DE BARCELONA CIUTAT

S’assenyala la presència de menors tutelats escapolits de centres i de joves ex-
tutelats, que es troben “en situació de carrer” o ocupant pisos, als següents indrets:

Via Augusta (Sarrià), a prop de la parada “Sarrià” dels Ferrocarrils de la Generalitat: 
majors d’edat.

Parc Güell, entrada de la part baixa, C/ Sant Josep de la Muntanya (Gràcia): majors 
d’edat.

Zona propera a la Plaça Eivissa (Horta): menors d’edat i majors d’edat.

Plaça Josep Mª Folch i Torres (el Raval): menors d’edat i majors d’edat.



MAPA DE BARCELONA CIUTAT

Zona de la Plaça del Pou de la Figuera (Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera): 
menors d’edat i majors d’edat.

Parc de la Ciutadella (Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera): menors d’edat i majors 
d’edat.

Parc de l’Estació del Nord (el Fort Pienc): menors d’edat i majors d’edat.

Plaça Catalunya (Eixample): majors d’edat.

Zona dels carrers Nou de Sadurní/Sant Rafael (el Raval): majors d’edat.



PROPOSTES

1. Creació de programes integrals d’assessorament en temes de salut mental.

2. Realitzar sessions d’acollida als nois on s’expliquin els seus drets i també els seus deures, i
realització de diferents sessions durant tota l’estada de minoria d’edat.

3. Que els ajuts econòmics i recursos i suport de l’ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex
Tutelat), siguin de caràcter universal, i no depenent del temps de tutela i del procés
durant la minoria d’edat.

4. Que els nois ex-tutelats tinguin dret a un permís de residència amb treball. Treballar amb
xarxa amb diferents CCAA, per tal de pressionar per un canvi de reglament que els atorgui
un permís de treball. (campanya manifest per sol·licitar la modificació del reglament).

5. Incloure dins dels protocols d’intervenció i formació als professionals a les víctimes de
trata i/o explotació sexual.



PROPOSTES

6. Sensibilització en els països d’origen.

7. Treball amb entitats ens els països d’origen per tal de poder realitzar mediacions
familiars transnacionals, així com agilitzar temes de documentació, informes
socials, mèdics, etc.

8. Sensibilitzar als serveis de salut i CASD de la problemàtica del consum de drogues
i dissolvent, perquè adeqüin els recursos a aquesta tipologia de nois.

9. Repartir als nois equitativament entre tots els centres i no tenir un sistema
paral·lel als dels autòctons per a MNA.

10. Promoure l’agilització dels tràmits d’escolarització i la dotació de recursos als
Instituts de Secundària per atendre la diversitat.



PROPOSTES

11. Agilitzar els tràmits de documentació per tal de facilitar l’accés a recursos formatius
ocupacionals. I potenciar projectes d’inserció socio laboral que tinguin convenis amb
empreses. 

12. Creació d’un mapa de recursos, amb els seus referents (serveis i professionals) per 
poder donar una millor atenció i establir circuits de treball en xarxa, entre els diferents
professionals i serveis d’atenció, per tal  de garantir les necessitats bàsiques (ex: 
housingfirst).

13. Creació d’una plataforma de treball virtual multidisciplinar i internacional entre 
diferents professionals que treballen atenent a MNA i ex-MNA, pel tal de poder millorar
l’atenció independentment del lloc territorial on es trobi el jove.   

14. Augmentar el treball en medi obert per tal d’atendre millor els joves que es troben fora
del sistema.

15. En casos que la prova oseomètrica doni major d’edat, però hi hagin indicis de minoria
(partida de naixement, CIN, passaport) afavorir un marge d’estada al centres per poder 
acompanyar mentre no es resolgui la situació. 



PROPOSTES
16. Formar equips educatius en el dol migratori, per tal de que ho treballin amb els nois. I dotació

d’atenció psicològica integral i de qualitat a tots els menors durant tot el procés de minoria

d’edat. 

17. Adequar els recursos residencials i d’educació/formació als diferents perfils de nois. 

18. Potenciar recursos d’habitatge amb atenció especialitzada a tots els perfils i necessitats (salut

mental, discapacitats, consum i manca d’autonomia).

19. Sensibilització als professionals de diferents recursos com salut mental, justícia, educació, serveis

socials, etc. 

20. Impossibilitat de repatriació (reagrupació familiar a l’origen). 



PROPOSTES MÉS VOTADES
La sensibilització i prevenció a la immigració en els països d’origen.

Sensibilització als professionals de diferents recursos com salut mental, justícia,

educació, serveis socials, etc., i dotació d’atenció psicològica integral i de qualitat a tots

els menors durant tot el procés de minoria d’edat.

Que els nois ex-tutelats tinguin dret a un permís de residència amb treball. Treballar

amb xarxa amb diferents CCAA, per tal de pressionar per un canvi de reglament que els

atorgui un permís de treball (campanya manifest per sol·licitar la modificació del

reglament).



DIÀLEG FINAL

Creació d’un llistat d’entitats en el país d’origen que estiguin intervenint amb ells .

Informar-nos de bones pràctiques i pràctiques a no seguir, en altres llocs.

Difícil sensibilitzar en origen quan els nois provenen de orígens molt diversos. 

Informar-nos de com van funcionar els programes de retorn voluntari com el Catalunya 

Magrib (objectius, recursos econòmics i resultat).

Que l’ASJTET sigui coneguda pels joves com un suport, no com una amenaça. S’informa 

que, en breu, els joves de 17 anys rebran una carta on se’ls informi sobre l’ASJTET i els seus 

recursos. 

Obrir els resultats de la jornada a persones interessades que no hagin pogut assistir-hi. 


