Els infants i joves emigrats sols
acollits a Catalunya
Estat de situació actual
i avançament de resultats de l’estudi

Gener de 2019

Estat de situació actual
1 de gener de 2019

Context: Infants acollits per la DGAIA amb mesura protectora
A Catalunya a 1 de gener de 2019 hi havia 9.736 infants acollits per la DGAIA
amb mesura protectora
Taxa x 1.000
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Edat

7,0 ‰
32,9%
67,1%

Mesura protectora

Pes dels infants i joves emigrats sols

Evolució anual del fenomen: noves arribades i acollits
Evolució de noves arribades anuals d’infants i
joves emigrats sols. 2010-2018

Evolució dels infants i joves emigrats sols
acollits per la DGAIA a 31 de desembre de cada
any. 2013-2018
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El nombre d’arribades d’infants i joves
emigrats sols s’ha més que doblat en els dos
darrers anys (2017 i 2018) respecte l’any
anterior, situant-se en 3.659 arribades el 2018

Aquest augment espectacular de les noves
arribades ha fet que, a 31 de desembre de
2018, hi hagi acollits 3.450 nois i noies,
triplicant el nombre d’acollits de l’any anterior
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Projecció mensual de noves arribades per l’any 2019

5.526

3.659
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Amb la projecció feta per a l’any 2019, en base al nombre d’arribades del 2018, es preveu
que al llarg d’aquest any arribin a Catalunya al voltant de 5.500 infants i joves emigrats
sols en un escenari mitjà (d’un augment d’arribades d’un 50% més que l’any 2018).

Característiques sociodemogràfiques dels infants i joves emigrats sols
Infants i joves
emigrats sols

Sexe

Edat actual

3.450
2,3%

97,7%

País d’origen

Els infants i joves emigrats
sols són majoritàriament nois,
d’entre 15 i 17 anys i que
provenen del Marroc
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Centres i places creades específiques per a infants i joves emigrats sols

Tipologia de recurs
Serveis de Protecció d'Emergència
Residència per a Joves
Servei d'Acompanyament Especialitzat per a Joves (SAEJ)
Ampliació de Centres d'Acolliment
Serveis de Primera Acollida i Atenció Integral
Pisos Assistits 16-18
Pisos Assistits per a majors de 18 anys
Total

Nº centres Nº places
8
414
19
108
5
78
9
103
57
1516
23
189
37
148
158
2556

Font: DGAIA

*A més a més, la majoria de les places d’Itineraris de Protecció individualitzats (IPI), amb 160
places, també són utilitzades majoritàriament pels nois i noies emigrats sols.

Entre juny de 2017 i desembre de 2018 s’han creat, mitjançant resolució
d’emergència, 158 centres de diferent tipologia amb 2.556 places residencials
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Estudi sobre els infants i joves
emigrats sols
Avançament de resultats

Objectiu i Mètodes de l’estudi

2a onada de l’estudi: desembre de 2018
Objectiu: Conèixer i analitzar les principals característiques
sociodemogràfiques dels infants i joves emigrats sols
arribats a Catalunya per identificar els perfils més prevalents
d’aquests nois i noies que permetin planificar els recursos i
serveis més adequats a les seves necessitats
Mètodes: Metodologia mixta
• Perspectiva quantitativa: anàlisi de 811 qüestionaris
• Perspectiva qualitativa: anàlisi de 4 grups de discussió
32 informants
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Característiques de la mostra
Sexe dels entrevistats

Edat actual dels entrevistats

2,3%

97,7%

País d’origen dels entrevistats
Entorn (rural/urbà) d’on provenen els entrevistats
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Principals raons que han motivat el projecte migratori
Tres principals raons
d’emigrar del país d’origen
%
Falta d’expectatives en origen
59,9%
Situació de pobresa en origen
54,7%
Raons laborals (condicions, atur, etc.) 51,0%
*Podien assenyalar fins a tres raons (pregunta oberta)

Tres principals expectatives
un cop en destí
Inserció laboral
Realitzar alguna formació (laboral)
Aconseguir papers - Regularització
* Podien assenyalar fins a tres expectatives (pregunta oberta)

%
89,5%
52,6%
42,9%

“La pobreza… la pobreza, y los
derechos humanos; no tenemos
ningún derecho. Entre la mujer y el
hombre no hay… no tienen la misma
(consideración)”
(Noia marroquina)
“En Marruecos cuesta vivir
dignamente porque para tener una
vida digna tienes que tener medios,
dinero o pertenecer a una familia con
poder… Es por eso que había dejado
el país”
(Noi marroquí)”
“Cuando tenga papeles, a trabajar. A
Marruecos (iré sólo) de vacaciones.
Vine aquí para trabajar y traer el
padre y la madre aquí y ya está.”
(Noi marroquí)
“Si todo sale bien sueño con
quedarme aquí, estudiar, estudiar un
un oficio para trabajar para ayudar a
mi familia”
(Noi subsaharià)

Catalunya destí final del projecte migratori
Catalunya és el destí final del
teu projecte migratori?

“Todo el mundo soñaba con venir a
Barcelona porque mi equipo favorito es el
Barcelona. Para decir la verdad, mi ciudad
favorita es Barcelona, me gusta Barcelona
desde hace mucho tiempo”
(Noi subsaharià)

“Claro… en familia, claro. Mi familia dice
que la vida está muy bien y mejor en
Catalunya…”
(Noi marroquí)

“Estando en Marruecos sí que se
escuchaba decir que, aquí, en Catalunya,
pues… se ayudaba a los jóvenes y
digamos que había más facilidades para
poder conseguir cosas”
(Noi marroquí)

Consentiment familiar del projecte migratori
El 78% dels infants i joves entrevistats han consensuat amb la seva
família el seu projecte migratori
Consentiment familiar del projecte migratori
segons país de procedència de l’infant o jove

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

“Su familia también piensa que si se
hubieran quedado en Marruecos se
iban a perder porque dice que su
familia sabe muy bien que no tendrá
un futuro allí. Mejor emigrar a ver si
pueden tener un mejor futuro”
(Noi marroquí)
“No tenía los medios, el dinero para ir
a Marruecos, y decía [su madre] que
soy muy joven para salir. No… no
aceptó […] Un amigo de mi hermano
que insistió para que saliese con él y
estaba bajo su responsabilidad. […]
Yo entré y él se quedó en el agua… es
lo que ocurrió”
(Noi subsaharià)

Itinerari migratori de l’adolescent
“Dice que la idea de emigrar ya la tenía
desde 2012 o 2013. Lo intentó varias
veces en Nador y Melilla colándose en
camiones, en autocares y cada vez lo
pillaban y dice que en Melilla y en Nador
hay muy mal trato, muchos conflictos…
hay muchos chicos que viven en la calle,
y bueno pegan, es un poco…
complicado”
(Noi marroquí)
“Yo solo en Cádiz y en patera, solo. Solo
autostop hasta Vinarós… Vinarós lavabo
de tren hasta estación de Sants y policía”
(Noi marroquí)
“Hemos venido todas [las del grupo] en
patera. Ella no, ella con avión…es la
única”
(Noia marroquina)

“Me fui al borde del agua, vi el
zodiac, que es la patera. Tenía
miedo: era de plástico y yo pensaba
que era un barco, un barco grande.
Cuando vi eso dije que yo no quería
subir”
(Noi subsaharià)
“Ha venido en patera… conocía a un
señor que tenía una patera y le faltaba
un motor y él se encargó de encontrarle
un motor, y le llevó con él y con otros 25
jóvenes más, desde Tánger. Bueno…
que llegaron a Almería, y también pasó
por varios sitios, en… en Jerez, en
Tarifa, en varios sitios… en Cádiz y…
luego pues vino aquí a Barcelona dice a
través de un señor”
(Noi marroquí)

Cost econòmic del viatge
El 61% dels infants i joves entrevistats asseguren haver pagat diners
per efectuar el viatge
La mitjana de diners pagats segons els propis nois i noies és de 1.580€
Han pagat diners o no segons el país de
procedència de l’infant o jove

“Pagó 500 euros para venir desde la línea
de la frontera hasta Barcelona”
(Noi subsaharià)
E: “¿Y tenéis que pagar dinero para subir a
la patera?
N: Sí… claro, sí. Unos 1.000 euros”
(Noi marroquí)

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)
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Consum de tòxics
El 87% dels infants i joves entrevistats asseguren no haver consumit cap
tòxic. El 31% diuen ser fumadors de tabac
Consum de tòxics (no tabac) segons país de
procedència dels infants i joves emigrats sols

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

Marroquins: Consum de tòxics (no tabac)
segons entorn (rural/urbà) d’on provenen

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

E: ”¿En Marruecos ya se consumía? Porque nos decían
que los chicos que estaban esperando la patera…
N: Sí, para… olvidar”
(Noi marroquí)

Tipus
de tòxic
Cànnabis
Alcohol
Inhalants
Altres

% de consum
(n=100)
72%
54%
23%
3%

Lligams familiars en destí
El 37% dels infants i joves entrevistats afirmen tenir vivint a l’estat espanyol
un familiar o adult de referència. D’aquests, el 75% viu a Catalunya.
Lligam familiar en destí segons el país de
procedència de l’infant o jove
Familiar o adult de referència
que viu a Catalunya
Adult de referència
Cosí o cosina majors d’edat
Germà o germana major d’edat
Mare
Pare
Tiet o tieta
Total

%
9.5%
22.5%
23%
2.7%
1.8%
40.5%
100

“Ella se iba a quedar con su tía, y cuando su
madre se fue a Marruecos entonces su tía le
dijo que no […] Entonces habló con un primo y
le dijo que la solución era irte a una comisaría,
explicar tu caso y… ya está. Lo que hizo”
(Noia marroquina, (via traductora))

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

“Si… por ejemplo, él tiene el primo que
vive aquí (a Catalunya)…”
(Noi marroquí)

Entén la llengua catalana o castellana
El 50% dels infants i joves entrevistats entenen el català o castellà
Entenen el català o castellà o no segons el
país de procedència de l’infant o jove

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

“Muy perdidas, además no sabían castellano…
ni para preguntar dónde debemos ir… nada,
dice que era muy difícil para ellas, y buscaban
a alguien que sea árabe, para preguntar”
(Noia marroquina)

Entenen el català o castellà o no segons el
temps en protecció de l’infant o jove

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

“Los educadores dan clases en castellano y
en catalán. El centro hizo mucho para mí, te
enseñan aquí y quiero decir que es bueno”
(Noi subsaharià)

Escolarització en origen i nivell d’estudis actual

Escolaritzat
origen?

Un 9% dels infants i joves entrevistats
no sap llegir ni escriure. A la inversa, el
40% ha cursat estudis secundaris
Nivell d’estudis actual segons país de
procedència dels infants i joves emigrats sols

Escolarització segons país de procedència
dels infants i joves emigrats sols

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)
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Experiència laboral en origen
El 63% dels infants i joves entrevistats tenen almenys una
experiència laboral en origen
Experiència laboral en origen segons país de
procedència de l’infant o jove

Àmbits laborals on ha desenvolupat la seva
feina en origen l’infant o jove*

* Diferències estadísticament significatives (p<0,05)

“Trabajar con mi padre en campo de
sandías”
(Noi marroquí)

“En obra, de jardinero, de camarero…”
(Noi marroquí)
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* Un noi pot tenir experiència en més d’un dels àmbits laborals

Les noies emigrades soles acollides per la DGAIA
Actualment a Catalunya ja hi ha acollides 81 noies que han emigrat
soles a Catalunya
El 83% procedeixen del Marroc, un 7% provenen de països
subsaharians i un 5% d’Algèria. El 5% restant prové d’altres països
Més llibertat
“La libertad. Aquí tenemos mucha más
libertad, y para ellas es lo más importante. No
hay prejuicios. Bueno, y dice que aparte de
los prejuicios aquí, dice que cada uno vive a
su manera, que no hay, bueno, límites sí hay,
pero digamos que si a Marruecos, o un país
Árabe, si te pones con un tejano y sales a la
calle te pueden decir cualquier cosa… y aquí
no, es otro tipo de vida, es otra cosa, no tiene
nada que ver”

Satisfacció amb els i les educadores
“Estaba hablando de los educadores
también, se comportan muy bien con ellas
y… no hacen ninguna diferencia entre ellas
extranjeras y las autóctonas de aquí”

Millors serveis i oportunitats
“Dice que por el contrario aquí en España…
tenemos otra vida, tenemos derecho a
estudiar, a encontrar trabajo, a ir al médico
sin pagar… bueno, tenemos muchas
ventajas, dice, aquí en España…”

Expectativa: autonomia
“Al hacer 18 años intentaremos ser
autónomas, lo que queremos es no
contar con otras personas. Queremos
aprender el idioma, conseguir un trabajo
y vivir bien”
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