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Equip Raval amb el jovent migrat. 
Com les entitats i equipaments del Raval podem contribuir a l‘ acollida i al futur 
del jovent migrat sense referents familiars al territori? 



JOVENT MIGRAT: 
SITUACIÓ A CATALUNYA I A BARCELONA 
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Infants i adolescents estrangers menors d’edat no 

acompanyats sense referents familiars 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(gen-abr) 

Arribades a Catalunya 377 684 1500 3745 5618 

Percentatge d'increment d’arribades respecte any 

anterior 
6% 81% 119% 150% 

50% 

(previsió) 

ARRIBADES D’INFANTS I ADOLESCENTS ESTRANGERS MENORS D’EDAT NO 
ACOMPANYATS A CATALUNYA 

 
Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, les arribades a Catalunya d’infants i 
adolescents estrangers menors d’edat no acompanyats durant el primer quadrimestre de 2019 són un 40% superiors a les 
registrades en el mateix període de l’any 2018. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la previsió d’arribades per al 2019, de 
+50% amb relació a les experimentades l’any anterior. Bona part de les arribades a Catalunya d’aquests nois ho fan a la ciutat de 
Barcelona 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/dades-del-sistema-de-proteccio-a-la-infancia-de-catalunya/
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SERVEI DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ (SDI) 

Menors i Joves Atesos 2015 2016 2017 2018 
2019 

(gen-abr) 

Atencions a persones diferents de l’SDI al llarg de l’any 122 146 291 555 302 

Percentatge d'increment d’atencions respecte any 

anterior 
- 20% 99% 91% 48%* 

Mitjana d’atencions de l’SDI al mes 57 72 115 183 203 
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Atencions SDI (2015-abril 2019) 

Menors Joves (fins 21a)

L’increment dels darrers anys de les arribades a la ciutat d’infants i adolescents que migren sols genera un increment de les 
atencions del Servei de Detecció i Intervenció, que ofereix acompanyament social a menors i a majors ex-tutelats per la DGAIA. 
A més, l’assoliment de la majoria d’edat dels nois, en moltes ocasions en situació de vulnerabilitat, incideix als serveis i recursos 
municipals d’atenció a les persones sense llar. Així ho mostren les dades absolutes i relatives d’atenció a població jove (de 18 a 
25 anys si no s’indica altra cosa) dels següents apartats 
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Font: SDI 

 

*Amb relació al període gen-abr de 2018 
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SERVEI D’INSERCIÓ SOCIAL DE MEDI OBERT (SIS-MO) 

Font: SIS-MO 
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SERVEIS I RECURSOS PER A L’ALLOTJAMENT 

Maria Feixa 2018 
2019 

(gen-abr) 

Atencions a joves diferents al llarg de l’any 37 26 

El centre d’allotjament per a joves sense llar Maria Feixa (que inicia la seva activitat el 29/12/2017), acull 

específicament joves d’entre 18 i 21 anys, ampliable fins a 25 anys: 

Les dades d’atencions a població jove (18 a 25 anys) experimenten un increment general als diferents serveis i recursos 

municipals per al sensellerisme, tan en números absoluts com relatius: 
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2015 2016 2017 2018
2019

(gen-abr)

Centre Primera Acollida 7,3 8,6 11,1 17,4 21,7

Centre de Dia 5,9 6,1 8,7 13 15,1

Menjador Social* 10,9 11,3 14,4 16,9 17,5

Pensió 7,6 7,5 8,9 8,2 3,3
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Percentatge d’atencions a joves sobre el global als serveis i recursos 

municipals per al sensellarisme 
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Circuit actual d’accés al sistema de protecció 
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Dar Chabab, 25 places 

Maria Feixa, 21 places 

Xarxa de Joves 

Entitats 

Plans d’Ocupació 

Recursos sensellarisme: 

CPA, CRI, CAR, CDD, 

Menjador, Higiene, 

Pensions. 

<18 anys 



Circuit actual d’accés al sistema de protecció 

Detecció 

• El noi es declara menor i demana protecció davant dels diversos serveis de ciutat, públics o no: CME, 
GUB, SDI, altres serveis públics, entitats, etc. 

CME 

• El canal d’entrada al circuit és mitjançant les comissaries del CME. 

• CME trasllada el menor  a l’OAM. 

OAM 

• Identificació (fotografia, empremtes dactilars) i assignació de número d’identificació policial (NIP). 

• Comunicació a DGAIA de la compareixença del menor i demanda d’assignació de centre o, en cas 
d’escapoliments, de reingrés al centre assignat. 

• CME trasllada el noi a la Ludoteca de la DGAIA. Fora de l’horari, l’espera es fa a la comissaria. 

DGAIA 

• Quan es disposa de plaça, el jove és traslladat al centre de protecció assignat per part del servei de 
trasllats de la DGAIA o del propi centre. 
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Menors refractaris al sistema de protecció 

• Acolliment familiar simple. 

• Acolliment en centre públic o concertat. 

• Mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal. 

• … 

La DGAIA protegeix els menors mitjançant diferents mesures…  

• Nouvinguts encara no vinculats a la DGAIA. 

• Rebuig al dispositiu d’ingrés i reingrés. 

• Escapolits de centres de territori. Desig d’estar a Barcelona. 

• Escapolits per inadaptació a les normes dels centres de protecció. 

• Escapolits perquè el sistema no respon a les seves expectatives, etc. 

• Anomenem el col·lectiu com REFRACTARI al sistema de protecció. 

…però alguns s’estan al carrer per… 

• Deteriorament físic: infeccions, ferides, fractures, agressions... 

• Deteriorament mental. Dol migratori, síndrome d’Ulisses. 

• Consum de tòxics (haixix, cocaïna, pastilles, inhalants…), majoritàriament com a 
inhibidor de la realitat (fred, gana, por...). 

…i presenten diversos indicadors de risc… 
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Espais d’estada-relació i de pernocta (12.04.2019) 
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ATENCIÓ A ADOLESCENTS I JOVES EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 
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• Treballa específicament en la detecció i acompanyament de menors al sistema de protecció. També 
amb joves ex-tutelats a Catalunya de fins a 21 anys, per vincular-los als serveis i recursos adequats. 

• S’activa directament quan es localitza un menor o jove a l’espai públic, a petició d’altres serveis 
municipals o no (APC, SAIER, SISMO, entitats...), i per iniciativa del noi. 

• Desenvolupa treball comunitari tant als entorns del centres de menors de la DGAIA com als espais 
d’estada i pernocta. 

• Participa a diverses taules de coordinació (Districtes, GUB, CME, CSSB, DGAIA, ASJTET, OAM, 
Justícia Juvenil, Presons, Recursos per a joves vulnerables). 

• Funció d’observatori. 

SDI, Servei de Detecció i Intervenció 

• Detecta persones sense llar que pernocten a l’espai públic i treballa la vinculació i la motivació 
perquè acceptin ser ateses en serveis i recursos específics. 

• Atén els joves que queden fora de l’encàrrec de l’SDI: extutelats fora de Catalunya o nouvinguts 
majors d’edat. 

SIS-MO, Servei d’Inserció Social, Equip Medi Obert 

• Actua a nivell d’espai públic per a prevenir i abordar situacions que generen alarma social o 
incideixen en la convivència, entre elles les associades a l’apertura de nous centres per atendre als 
menors i joves a la ciutat, fent un treball sobre les dinàmiques comunitàries: veïns, entitats i centre, 
generant noves sinergies al voltant de la convivència. 

SGC, Servei de Gestió de Conflictes 

Serveis municipals 
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• 21 places per a joves de 18 a 25 anys. 

• Pla de treball per a assolir l’emancipació. 

Residència Maria Feixa 

• Centres de primera Acollida. 

• Centres de Dia. 

• Serveis d’Higiene. 

• Menjadors, etc. 

Equipaments i recursos d’atenció al sensellarisme 

• Mesura de Govern al 2016 per garantir accions per a la contractació  a 
través de Barcelona Activa . 

• Des de Serveis Socials s’han anat definint diferents pilots recollint les dues 
situacions: irregulars i regulars sense permís de treball.  

• Barcelona Activa ha adjudicat a Formació i Treball l’Oficina d’Ocupació per 
a persones en situació d’irregularitat administrativa. Serà un servei de 
ciutat que recollirà la realitat de Barcelona i cercarà mesures per a la 
contractació a través de plans d’ocupació. Hi comptarà amb 
l’assessorament i acompanyament d’un advocat especialista.  

Estratègia per a la inserció laboral 

Serveis municipals 
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Serveis no municipals 
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• Recurs del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

• Serveis de dia de suport en el procés d’emancipació del jove. 

Centre de Dia dar Chabab. 

• Impulsada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

• Integrada pel CSSBcn, Generalitat (ASJTET), AjBCN i una quarantena d’entitats d’atenció social 
al jovent des dels diferents àmbits (habitatge, formació i inserció laboral, acompanyament 
jurídic). 

• Inici de l’activitat a l’octubre de 2018. 

• Població diana: joves de 18 fins a 25 anys en situació de vulnerabilitat. 

• Treball en xarxa per afavorir l’emancipació del/la jove. 

Xarxa de Joves de Barcelona 

• Equipament en fase de projecte, depenent de la DGAIA, que ha de substituir les comissaries 
com a lloc d’entrada al sistema de protecció de cara al proper estiu, segons les previsions. 
Ubicació per determinar. 

• Funcions: Identificació; 1a atenció bàsica; Espera a assignació/ trasllat a centre; temps d’estada: 
3-24h. 

CAI, Centre d’Atenció Immediata 



Proposta de dispositiu per a menors refractaris 

• Aconseguir una vinculació efectiva al circuit de protecció mitjançant una 
estratègia especial que generi confiança, a partir del vincle amb el jove i el treball 
socioeducatiu. Reducció de Danys 

• Oferir alternatives adequades al menor, tenint en compte el procés individual per 
marcar els itineraris adients i evitar les situacions fallides prèviament. 

Objectius del dispositiu 

• Tenir facilitats d’acord amb l’OAM per identificar els joves i que aquesta sigui àgil 
per tal de poder avisar la DGAIA per tenir una plaça al centre assignat. Assegurar 
un acompanyament d'entrada al circuit, per tal de tenir les majors garanties 
d'èxit. 

Identificació policial 

• Disposar d'un número determinat de places a un centre residencial on els nois 
tinguin opció de pernocta. 

• Es valora que sigui fora de la ciutat per tal que el col·lectiu no associï la 
possibilitat d'entrada a protecció amb la ciutat de Barcelona.  

• El centre assignat serà fruit de la decisió tècnica de la DGAIA. 

Recurs d’allotjament 
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• Centre de Dia Dar Chabab i/o d’altres que es puguin obrir. 

• Oferir un horari d'atenció exclusiu a per a menors refractaris en procés de 
revinculació, on puguin fer tallers i/o activitats que motivin al jove, derivats de 
l’SDI.  

• També com a servei que actua des de la perspectiva de reducció de danys, 
oferint dutxa, alimentació, descans, atenció psicològica, etc. amb l’objectiu de 
facilitar el trànsit des que un menor accedeix a ingressar a un centre de protecció 
fins que aquest ingrés es fa efectiu. 

• Una vegada fet l’ingrés a centre, en alguns casos podrà valorar-se la vinculació  
del servei com a  suport, en coordinació amb el centre de referència. 

Recurs de vinculació a la ciutat 

• S’està treballant la possibilitat  d’oferir un servei de salut ambulatori per cobrir 
atencions bàsiques. 

• Perspectiva de reducció de danys i enfortiment del vincle social. 

• Definició d’un centre de salut de referència (Centre de Medecina Tropical i Salut 
Internacional de Drassanes, CUAP Perecamps). 

• Accions de vigilància epidemiològica (Malalties de Declaració Obligatòria). 

• Prova pilot: juny de 2019 

Protocol de salut 
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Proposta de dispositiu per a menors refractaris 



MOLTES GRÀCIES!  

19 IMSS – Serveis Socials d’intervenció a l’Espai Públic                                                

  



MODEL D’INTERVENCIÓ DELS NOSTRES SERVEIS 

 Serveis d’àmbit ciutat  
 
 Serveis i programes que es desenvolupen a l’espai públic: intervenim on estan les persones  

 
 Model integral basat en la transversalitat i el treball col·laboratiu 

 
 Intervenim des de la vessant preventiva i l’atenció socioeducativa amb persones i famílies que estan en 

situació de sensellerisme (en sentit ampli), i que tenen un grau de vulnerabilitat alt i es troben o es 
poden trobar en situació d’exclusió social 

 
 Relació d’ajuda versus relació de control 

 
 Treballem les situacions de conflicte social que dificulten la convivència als barris 

 
 Complementem la xarxa de serveis d’intervenció social que actua al territori 

 
 Abordatge d’intervenció individual, grupal i comunitari     
 
 Funcions d’observatori dels col·lectius i fenòmens que atenem: persones sense llar, assentaments 

irregular si dinàmiques, infants i joves migrats 
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