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Impacte de les noves migracions 
i estat del benestar



El fenomen dels Menors Estrangers No Acompanyats (MENA) està 
present en diferents països europeus i nord-americans. És una pro-
blemàtica que exigeix una mirada àmplia des de diferents nivells 
(polític, institucional, professional ...) i diferents àmbits (social, 
econòmic, de gènere, cultural, ...). Els factors de risc i situacions 
d’exclusió que viuen aquests menors i joves contradiuen sovint els 
principis de la Convenció dels Drets de la Infància. 

En el transcurs dels darrers 20 anys, aquest fenomen ha augmentat 
exponencialment. Catalunya és un dels territoris amb major inci-
dència. L’espectacular augment en l’arribada d’aquests menors el 
2017 i 2018 ha reobert el debat sobre com ha de ser l’acollida i 
la integració amb garanties d’aquest col·lectiu. El fràgil equilibri 
entre protecció i control de fluxos migratoris evidencia les greus 
dificultats de les Administracions per fer front a aquest fenomen. 
L’increment d’arribades ha provocat una saturació i sobre-deman-
da en el circuit d’atenció a la infància i l’adolescència, el qual ne-
cessita professionals degudament formats i coneixedors del feno-
men dels MENA. Professionals, per atendre’ls adequadament i per 
implementar els recursos més idonis per aconseguir la integració a 
casa nostra d’aquests adolescents i joves. Menors que van decidir 
emprendre la migració com l’opció per millorar les seves vides i les 
dels seus familiars

La recepció dels menors no acompanyats és un dels principals 
reptes als quals s’enfronten els països de la UE a causa de la com-
plexitat del problema. A més de l’impacte físic del viatge, cal afegir 
l’experiència de la detenció. Aquesta pot causar un trauma físic i 
psicològic, que pot tenir un gran impacte en l benestar a llarg ter-
mini. 

L’administració a més d’assumir el repte de la recepció, ha 
d’elaborar una estratègia d’integració a mig i llarg termini i 
d’inclusió social. L’accés a l’educació, l’allotjament, l’assistència 
sanitària i el suport psicosocial són clau per promoure una bona 
integració. 

Diagnòstic dels joves i adolescents migrants sols
Aquest no és pas un fenomen nou, però el que realment impacta 
en aquest moments és el volum d’arribada d’aquests joves menors.
Cal posar en valor el sistema de Protecció que tenim a Catalunya, 
ara bé, cal redimensionar els recursos del mateix. Ara bé, hem de 
ser conscient que el nostre sistema de protecció ja fa temps que 
està demanant una redimensió

Tenim evidència de la manca de recursos per afrontar l’acollida  i  
l’emancipació d’aquests joves per afrontar les següents dificultats: 

• Dificultats de llengua d’aquests joves que dificulta la relació
• Aprenentatge de la llengua
• Dificultats en l’aplicació de la llei d’estrangeria i en adquirir la 

documentació d’aquests joves
• I en tot això li hem de sumar la situació social i econòmica 

actual:
• Un alt índex d’atur juvenil
• Manca d’habitatge 
• Precarietat laboral, sobretot en joves

Tipologia de joves menors no acompanyats: 
• Joves sense documentació
• En edat pròxima a la majoria d’edat
• Manca de comprensió de l’idioma del país de recepció
• Situació jurídica complicada

Les mesures actuals comporten:
• Una saturació dels equipaments disponibles, la qual cosa 

comporta que no es pot atendre correctament als joves me-
nors i en conseqüència provoca una desmotivació dels ma-
teixos joves

• Ens els centres de protecció de menors , actualment hi tenim 
uns (300 joves) que ja ha acomplert la majoria d’edat. La valo-
ració de l’edat és un procés lent i això també contribueix a que 
aquests romanguin més temps en els centres

Objectius

• Conèixer i compartir experiències de recepció i integració de 
persones immigrants, refugiades i de menors immigrants no 
acompanyats entre els diferents països de regions de la UE en 
relació a la immigració i els refugiats

• Donar suport als països participants en l’aprenentatge de po-
lítiques i pràctiques en altres països 

• Permetre analitzar l’estat de xoc de les polítiques internacio-
nals, europees, nacional si locals relatives als infants i joves no 
acompanyats i als joves immigrats per garantir-ne la inclusió 
social.

• Compartir amb responsables polítics aspectes clau que afron-
ten els serveis socials locals pel que fa a la recepció i la in-
clusió social dels infants no acompanyats (MENA) i els joves 
immigrants.

• Compartir les diferents necessitats de les nenes i joves ado-
lescents i com s’han d’adequar els programes d’acollida a les 
qüestions de gènere. 

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS



Data: 15/02/2019
Lloc: Sala Auditori del CERC (C/ Montalegre, 7) - Barcelona

08:30 – 09:00 
Acreditacions
 
09:00  - 09:15
Benvinguda
• David Saldoni de Tena, President de l’ACM
• Chakir el  Homrani, Conseller de Treball Afers Socials i Famílies 

09:15 – 10:15 
Sessió 1. Recepció i inclusió de menors migrants no acompanyats

Moderador: Sr. Isidre Sierra, President de l’àmbit de Benestar So-
cial de l’ACM 
• Polítiques i pràctiques per a menors migrants no acompan-

yats: una visió general. Sr. Jorge Cardona, professor de la Uni-
versitat de València

• Inclusió social dels nens migrants no acompanyats: grans 
problemes per als serveis socials a Europa. Sr. Alfonso Lara 
Montero, conseller delegat de la Xarxa Social Europea (ESN)

• Presentació de l’Estratègia Catalana d’Acollida i Inclusió dels 
Joves i adolescents migrants sols. Georgina Oliva, secretària 
d’Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

10:15 – 11:30 
Sessió 2: Suport a la transició cap a l’edat adulta dels nens migrants 
no acompanyats: millors pràctiques europees
 
Moderador: Sra. Valentina Guerra, responsable política European 
Social Network
 
“La problemàtica dels menors no acompanyats a Brigthton i Hove”
• Kate Eccles, Team Manager, UASC/NRPF/IH, Southwark and 

Private Fostering, Children’s Social Work, Brighton & Hove City 
Council, United Kingdom

“The Folk High School, com a model d’integració”
• Ulf Wallin, Coordinador nacional, Folk High School Track, Skå-

ne County, Sweden (Enllaç)

11:30 – 12:00 
Coffe Break 
 
11:45
Atenció a la premsa
• David Saldoni, President ACM
• Kate Eccles

12:00 – 01:15 
Sessió 3: Suport a la transició a l’edat adulta de nens migrants no 
acompanyats - exemples de regions espanyoles
 
Moderadora: Sra. Estefania Rufach, Presidenta de l’àmbit d’Igualtat 
i Nova Ciutadania de l’ACM

“Integració dels menors estrangers no acompanyats a Bizkaia”
• Sra. Isabel Sánchez Robles. Diputada Foral de Acción Social. 

Diputació de Bizkaia.
“Dificultats d’integració socio-laboral dels menors estrangers no 
acompanyats”
• Cristina Blanco Aragón, Subdirectora General de Política fami-

liar, Infancia y Adolescencia. Xunta de Galicia.

13:15 – 13:45
Cloenda de l’acte
 

2. PROGRAMA



The Non-Accompanied Minors (MENA) phenomenon is present in 
different European and North American countries. It is a problem 
that demands a wide perspective from different levels (political, 
institutional, professional ...). The risk factors and situations of ex-
clusion that these minors and young people live often contradict 
the principles of the Convention on the Rights of Children.

In the course of the last 20 years of the phenomenon, there has 
been an oscillation in this migratory flow. In spite of this, in the 
last years it has increased considerably, being Catalonia one of the 
autonomous communities with more incidence. The spectacular 
increase in the arrival of these minors in 2017 and 2018 has reope-
ned the debate on the reception and integration with guarantees 
of this group. The fragile balance between protection and control 
of migratory flows proves the serious difficulties of the Administra-
tions to deal with this phenomenon. The increase in arrivals has 
led to a saturation and over-demand in the care and childhood 
care circuit, which needs professionals who are duly trained and 
aware of the phenomenon of the MENA, to adequately address 
them and to implement the More suitable resources to achieve the 
integration in our home of these adolescents and young people 
who decided to undertake a migratory project to improve their lives 
and that of their relatives

The reception of unaccompanied minors is one of the main cha-
llenges faced by EU countries due to the complexity of the problem. 
In addition to the physical impact of the trip, the experience of de-
tention can cause a physical and psychological trauma, which can 
cause physical and psychological trauma, which can have a great 
impact on long-term well-being.

In addition to the challenges posed by the reception, a strategy of 
integration in the medium and long term and of social inclusion 
is necessary. Access to education, accommodation, healthcare and 
psychosocial support are key to promoting good integration.

Targets:

• To know and share experiences of reception and integration of 
immigrants, refugees and unaccompanied immigrant minors 
between the different countries of EU regions in relation to 
immigration and refugees

• Support the participating countries in the learning of policies 
and practices in other countries

• Allow to analyze the state of shock of international, European, 
national or local policies relative to unaccompanied children 
and young people and immigrant young people to guarantee 

their social inclusion.
• Share with key policy makers key aspects facing local social 

services regarding the reception and social inclusion of unac-
companied children (MENA) and young immigrants.

1. PRESENTATION AND OBJECTIVES



Date: 15/02/2019
Lloc: Sala Auditori del CERC (C/ Montalegre, 7) - Barcelona

08:30 – 09:00
Registration

09:00  - 09:15
Welcome
• David Saldoni, President de l’Associació Catalana de Munici-

pis. 
• Chakir El Homrany, Minister of Labour, Social Affairs and Fa-

milies. 

09:15 – 10:15 
Session 1. Reception and inclusion of unnaccompanied migrant 
children 

Chair: Sr. Isidre Sierra. President àmbit benestar social de l’ACM 
Policies and practices for unaccompanied migrant children: an
overview

• Sr. Jorge Cardona, professor, University of Valencia 
• Social inclusion of unaccompanied migrant children: major 

issues for social services in Europe Valentina Guerra, Policy 
Officer, European Social Network

• Presentation of the Catalan Strategy for the Welcome and In-
clusion of Unaccompanied migrant Children and Adolscents 
Georgina Oliva, Secretary of Childhood, Adolescence and 
Youth of the Department of Labor, Social Affairs and Families, 
Generalitat de Catalunya

10:15 – 11:30  
Session  2: Supporting the transition to adulthood of unaccompa-
nied migrant children – European best practices 

Chair: Sra. Valentina Guerra, responsable política European Social 
Network

• “Unaccompanied minors turning 18 years old in Brighton and 
Hove”

• Kate Eccles, Team Manager, UASC/NRPF/IH, Southwark and 
Private   Fostering, Children’s Social Work, Brighton & Hove City 
Council, United Kingdom

“The Folk High School as an arena for integration” 
• Ulf Wallin, Coordinador nacional, Folk High School Track, Skå-

ne County, Sweden 

11:30 – 12:00 
Coffee Break 

11:45       
Media Attention
• David Saldoni, President ACM
• Kate Eccles   

12:00 – 01:15 
Session 3: Supporting the transition to adulthoof of unaccompa-
nied migrant children – examples of good practices from different 
regions

Chair: Sra. Estefania Rufach. Presidenta de l’àmbit d’igualtat i nova 
ciutadania de l’ACM 

• “Integració dels menors estrangers no acompanyats a Bizkaia”, 
Sra. Isabel Sánchez Robles. Diputada Foral de Acción Social. 
Diputació de Bizkaia.  

• “Dificultats d’integració socio-laboral dels menors estrangers 
no acompanyats”, Cristina Blanco Aragón, Subdirectora Ge-
neral de Política familiar, Infancia y Adolescencia. Xunta de 
Galicia. 

01:15 – 01:45         
 Conclusions
• Isidre Sierra, President of ACM’s Social Welfare commitee 
• Estefania Rufach, President of ACM’s Equality and New Citizen-

ship commitee.

2. PROGRAM
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