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1. INTRODUCCIÓ

Al llarg de 2012 es va crear una xarxa estatal de col·laboració, denominada Jóvenes e Inclusión (JEI). 
El seu repte era facilitar la inclusió dels infants i joves en situació de risc o dificultat social. La xarxa 
es va constituir a partir d’una sèrie d’entitats socials del tercer sector (Igaxes3 i Fundación Trébol, 
Galícia; Opción 3 i Fundación ISOS, Madrid; Servei Solidari, Catalunya, i la Fundació Natzaret), 
juntament amb cinc universitats (USC, Santiago; UdC, la Corunya; UNED, Madrid; UdG, Girona, i 
UIB, Balears).

Entre els diversos projectes que s’han desenvolupat, cal destacar la recerca realitzada al llarg de 
2014 i 2015. Es tracta d’una recerca feta amb el suport dels fons EEAGRANTS 2009-2014 (Projecte 
PI-218). La investigació se centrava en l’anàlisi, avaluació i millora dels processos d’intervenció per 
a l’emancipació de joves en dificultat i/o risc. La direcció tècnica va ser desenvolupada per quatre 
investigadors, un per cada universitat participant: José Antonio Caride (USC), Carmen Monserrat 
(UdG), Miguel Melendro (UNED) i Lluís Ballester (UIB), però els equips foren molt amplis, comptant 
a Santiago amb Belén Caballo, Rita Gradaille i Ángela de Valenzuela; a Madrid amb José Quintanak i 
Ángela Cabrera; a Girona amb Ferran Casas i Mireia Baena; a Balears amb Josep Lluís Oliver i Marta 
Jaume. Com és evident, tota la recerca va comptar amb la col·laboració dels equips de les entitats 
participants. També cal destacar la col·laboració dels Serveis d’Infància de les quatre comunitats 
implicades, els quals van donar facilitats per a l’estudi.

La investigació va ser presentada a un congrés celebrat a Santiago de Compostel·la el mes de 
setembre de 2015 i a un altre celebrat a Palma el mes de febrer de 2016.  Actualment ja es disposa 
de la publicació sobre els diversos informes generats (Ballester, Caride, Melendro, Montserrat, 2016).

Els objectius generals de l’estudi foren els següents:

1) Conèixer i valorar els processos desenvolupats per les entitats per promoure l’emancipació 
de les i els adolescents i joves amb els quals duen a terme el seu treball, posant èmfasi en els 
enfocaments o perspectives socioeducatives que promouen amb aquesta finalitat.

2)  Analitzar els resultats dels programes d’emancipació, des de la perspectiva dels grups d’interès: 
beneficiaris, famílies, professionals d’ONG, administracions públiques...

3)  Identificar les fortaleses i debilitats dels programes d’emancipació de cada entitat, posant en 
valor les seves oportunitats per millorar els processos d’inclusió social dels joves i adolescents 
que participen de les seves iniciatives.

4)  Identificar, descriure i interpretar l’abast dels factors individuals, familiars, escolars, institucionals 
i comunitaris que conformen i influeixen en els itineraris dels joves extutelats.

5) Proposar millores en els programes formatius i d’acompanyament per a l’emancipació dels 
adolescents i joves en situacions de dificultat social, que tinguin un sentit alternatiu per les seves 
trajectòries vitals.
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2. MÈTODE

La investigació s’ha estructurat en una sèrie de capítols complementaris, els quals s’integren a partir 
dels temes que tracten:

1. Anàlisi de les estructures i projectes de les organitzacions que treballen en l’àmbit de l’emancipació 
de joves extutelats.

2. Anàlisi dels expedients d’una mostra estructural de 64 joves extutelats que van finalitzar la 
mesura de protecció en els últims anys.

3. Elaboració en profunditat de les històries de vida d’una selecció de joves extutelats (N = 32), 
als quals se’ls dóna la veu per poder expressar la seva pròpia percepció dels processos viscuts, 
detallats a partir de l’anàlisi de les informacions incloses en els expedients.

3. CONCLUSIONS

Cadascuna de les tres parts de la investigació (anàlisi de les organitzacions, anàlisi dels expedients 
i històries de vida) ofereix uns resultats i unes conclusions que permeten, si es tenen en compte, 
millorar substancialment els processos de preparació de l’emancipació, així com els suports 
posteriors a la finalització de les mesures de protecció. Per tal de resumir, es presenten directament 
les conclusions més destacades, és a dir, es presenta un resum de les principals conclusions, encara 
que se’n poden consultar els detalls a la publicació de l’informe (Ballester, Caride, Melendro, 
Montserrat, 2016).

Conclusions de l’anàlisi de les organitzacions

A partir de l’anàlisi documental feta, s’han identificat diverses recomanacions i línies d’actuació. 
Principalment, es fa referència a les aportacions de Stein (2006) que han estat recollides per 
diversos autors en els seus articles.  A continuació s’assenyalen les recomanacions més destacades, 
classificades per àmbits:

1. Possibilitar el manteniment i la continuïtat dels suports més enllà dels 21 anys. Cal que les 
polítiques i els programes de suport per als adolescents i joves extutelats es demorin fins al 
moment que el jove estigui ben preparat per a la seva emancipació social i laboral.

2.  Reforçar un marc normatiu comú: polítiques i programes homogenis per a tot el territori espanyol. 
Considerem que ha arribat el moment de plantejar obertament una sèrie de modificacions de 
caràcter normatiu i administratiu orientades a la millora de l’atenció a la infància i adolescència 
en el seu conjunt, però especialment en relació amb nins, nines i adolescents víctimes o en 
situació de risc de tot tipus. 
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3. Col·laboració i coordinació interinstitucional i interdisciplinari. Incrementar i reforçar la col-
laboració i coordinació dels diferents agents implicats, sobretot entre els programes d’educació, 
ocupació i sistemes de protecció.

4. Millorar les ajudes financeres i econòmiques. Els recursos econòmics destinats a aquest tipus 
d’intervenció socioeducativa (salaris, infraestructures, materials...) i a afavorir el trànsit a la vida 
adulta dels joves en dificultat social són insuficients.

5. Accions preventives: desenvolupar i millorar programes d’habilitats per a la vida adulta, de 
motivació i aptitud. Entre les habilitats que cal potenciar es troben:

 • Autonomia personal i social, habilitats de presa de decisions i resolució de problemes.

 • Educació emocional, empatia i sensibilitat.

 • Habilitats socials i de comunicació.

6.  Flexibilitat en els processos d’intervenció: flexibilitzar els processos i adaptar-los a les necessitats 
particulars dels adolescents i joves en risc d’exclusió social. Potenciar la flexibilitat en la 
intervenció i la formació per abordar situacions d’incertesa; revisar críticament i afermar el 
paper dels diferents elements del model d’Estratègies Flexibles d’Intervenció Socioeducativa.

7.  Participació dels joves en l’organització de programes. Incrementar els nivells de participació 
dels joves en les activitats i l’organització del programa, per avançar en la presa de decisions 
personalitzada i en la millora de les relacions entre iguals.

8.  Promoció del desenvolupament de les competències familiars.

 •  Abordar de manera sistemàtica i continuada el treball socioeducatiu amb les famílies dels 
joves en dificultat social: parentalitat positiva.

 •  Considerar el desenvolupament del vincle com un element central de l’atenció als nins, nines 
i adolescents que es troben dins el sistema de protecció.

 •  Reforçar vincles socials.

 • Millorar les accions al voltant del desenvolupament de la xarxa social i les relacions familiars. 
L’ampliació de la xarxa social dels joves és una de les claus de processos d’emancipació d’èxit.

9.  Potenciar i prioritzar els programes d’inserció sociolaboral per a majors i menors d’edat com un 
dels eixos prioritaris del projecte d’emancipació.

Incrementar la proporció d’empreses «actives» en aquests programes, potenciant el sentit realment 
solidari de les empreses col·laboradores i treballant en la línia més social de la Responsabilitat Social 
d’Empresa.

10. Compromís amb la millora del sistema/accés a l’educació reglada obligatòria i postobligatòria.
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L’educació i la formació són les eines necessàries i bàsiques per obtenir la promoció personal, 
laboral i social del jove a través del foment de les seves capacitats intel·lectuals i personals i el 
successiu abast d’un treball qualificat. 

11. Diversificar l’oferta de serveis amb altres suports institucionals. Gestionar majors suports 
institucionals: habitatge, ocupació, beques de formació.

Diversificar l’oferta de serveis per tal que arribi a més joves que surten del sistema amb 
protecció. Caldria augmentar el ventall d’oferta de serveis per tal de poder incloure els joves 
extutelats amb algun tipus de discapacitat, malaltia mental, problemes de conducta o altres; així 
com augmentar l’oferta de pisos per a joves de 16 a 18 anys.  Aquesta diversificació i ampliació 
de serveis es refereix en la seva majoria amb els programes d’habitatge, suport econòmic i 
inserció laboral.

12.  Perfeccionar el sistema de recollida de dades per al disseny d’indicadors d’avaluació. Cal conèixer 
la població en risc social, per la qual cosa cal la seva visibilitat social i estadística, i avaluar els 
processos de transició per conèixer si han complert els seus objectius inicials.

13.  Noves investigacions per millorar processos d’intervenció socioeducativa.

Avançar en la realització de noves investigacions, contrastant diferents models d’intervenció 
socioeducativa i els seus resultats en el trànsit dels joves en dificultat social a la vida adulta.

14.  Compromís ètic amb la qualitat, les bones pràctiques i l’eficàcia.

Establir un control dels estàndards de qualitat, tant en la gestió directa (administració) o indirecta 
(contracte a entitats privades) per tal d’analitzar que cada menor acollit tingui una avaluació 
individualitzada, un projecte d’intervenció ajustat a les seves necessitats i una valoració contínua de 
l’abast dels objectius assolits, adoptant un protocol de pla de cas.

15.  Canvi en els estereotips dels mitjans de comunicació.

Posar en marxa un mecanisme d’influència perquè els mitjans de comunicació i la ciutadania en 
general adoptin un canvi en la mirada estereotipada que sovint utilitza quan es refereix a aquesta 
població, per evitar processos d’estigmatització en els nins i nines tutelats i els joves extutelats .

16. Desenvolupar la formació permanent dels professionals i la millora contínua de les pràctiques 
professionals.

Considerar com a criteris en els processos de selecció de personal i de formació de professionals 
dels recomanats i proposats pels mateixos professionals: millorar l’empatia, sensibilitat, proximitat i 
proximitat al jove, les habilitats socials i de comunicació, l’actitud de flexibilitat, tolerància i respecte 
cap als joves, i l’experiència prèvia en intervenció socioeducativa amb adolescents i joves en dificultat 
social, i en orientació professional i laboral.
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Conclusions de l’anàlisi d’expedients i històries de vida

D’acord amb la informació disponible i els resultats obtinguts en l’anàlisi dels expedients i històries 
de vida, es poden fer una sèrie de conclusions i propostes provisionals. Les deu conclusions i 
propostes més rellevants són les següents:

1.  Les dades mostren com l’edat de finalització de la protecció, de forma majoritària en el conjunt 
de l’Estat (amb excepcions en algunes comunitats), és excessivament primerenca. Ni els joves 
de la població general ni els joves tutelats amb les millors trajectòries poden emancipar-se i 
independitzar-se als 18 anys. La finalització del suport, per part de l’administració, a aquesta edat 
els posa en greu risc social. Sembla recomanable demorar el moment de finalització del suport 
per part de l’administració als joves amb mesures de protecció.

2.  Sembla comprovar-se, una vegada més, que l’acolliment familiar permet desenvolupar processos 
menys traumàtics en els adolescents. La possibilitat de dilatar el suport familiar, un cop superats 
els 18 anys, tal com es fa en les famílies funcionals, millora les garanties d’una futura vida 
independent dels joves. No obstant això, l’acolliment ha de preparar-se amb molta atenció, 
atès que els fracassos dels processos d’acolliment familiar deixen greus seqüeles en els nins 
i adolescents. És recomanable considerar l’acolliment familiar, millorant considerablement la 
preparació i selecció de les famílies, així com mantenint el suport per part de l’administració 
encara que l’adolescent hagi complert els 18 anys.

3.  Un dels factors més negatius observats en les trajectòries del conjunt de la mostra de joves és la 
manca d’estabilitat. La diversitat de centres residencials, així com la diversitat de centres educatius, 
provoquen una greu limitació per poder establir vincles positius amb altres adolescents i amb 
la comunitat, de manera que augmenta el risc d’aïllament, de manca de suport social posterior.  
Es recomana reduir al mínim els canvis de centres residencials i educatius dels nins i adolescents 
amb mesures de protecció.

4.  Els millors resultats d’emancipació són els obtinguts pels joves que han rebut suport per a 
l’emancipació al llarg de la seva adolescència. La correcta emancipació no pot obviar la necessitat 
de desenvolupar els processos de maduració personal i autonomia, així com les habilitats de 
presa de decisions i resolució de problemes. La possibilitat de preparar les situacions de vida 
independent, així com d’anar elaborant el procés, permet millors processos personals i d’inserció. 
És recomanable reforçar la preparació de la trajectòria de transició des de les mesures de 
protecció a la vida amb suport o independent.

5.  La inserció laboral als 18 anys és molt poc probable; tampoc és freqüent la possibilitat de 
comptar amb suports familiars saludables i disposats a acollir els joves, per la qual cosa 
és recomanable aportar suports durant la transició des de les mesures de protecció a la 
vida independent.  Aquest suport ha de ser suficient en intensitat protectora i en el temps, 
com perquè sigui efectiu. És recomanable pensar a arribar fins als 25 anys amb suports di-
versos: ajudes econòmiques, suport per al seguiment d’estudis i per completar processos 
d’inserció laboral.
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6.  Les modalitats de suport en els processos de transició són molt diverses i s’han d’adaptar a les 
necessitats dels joves, però sembla que les més efectives tenen a veure amb les modalitats de 
mentoria desenvolupades a Galícia i altres comunitats. Es recomana desenvolupar programes  
de mentors, seguint els models que han demostrat la seva eficàcia.

7.  La possibilitat de preparar els membres del sistema familiar que puguin donar suport és essencial 
per al bon desenvolupament de la transició a la independència. Cal considerar el sistema familiar 
en el seu conjunt, tant el nucli original com la família extensa, identificant aquells membres 
del sistema que es troben en condicions de donar un suport efectiu; aportar-li la motivació i 
el suport necessaris, però també les competències familiars que siguin necessàries per poder 
donar suport al jove que finalitza la mesura de protecció.

8.  Si les actuacions que es recomanen s’han pogut observar en gairebé totes les comunitats, hi 
ha una limitació que és bastant comuna: la manca de programes de treball amb la comunitat. 
L’elevada rotació de centres residencials i educatius, la manca de programa de suport per al 
treball comunitari a les entitats del tercer sector que treballen amb els infants, adolescents 
i joves, així com la relativa desconnexió dels serveis socials comunitaris o d’atenció primària 
limiten el treball amb la comunitat. Es recomana reforçar el treball en xarxa per millorar la 
inclusió social dels joves.

9.  Finalment, s’han pogut constatar les limitacions dels sistemes de registre de dades, així com de 
diagnòstic de les situacions de necessitat. Es disposa, en els expedients, d’informació molt valuosa, 
però una part molt important es troba sense sistematitzar, de manera que és molt difícil fer 
avaluacions del conjunt de la trajectòria.  Aquesta situació no provoca més problemes perquè 
els professionals de referència, en els serveis de protecció o en les entitats, coneixen i guarden 
memòria dels processos viscuts pels joves, però la falta de sistematització hauria de ser corregida.

10. Una situació que és conseqüència de la manca de suports posteriors a la finalització de les 
mesures de protecció és la no-disponibilitat d’informació significativa sobre el procés posterior 
viscut pels joves. No hi ha seguiments efectius d’aquests processos. Es recomana desenvolupar 
un sistema, coordinat amb els serveis socials territorials, de seguiment dels joves que han 
finalitzat les mesures de protecció.

Conclusions finals del conjunt de la recerca

Les quatre conclusions fonamentals, identificades a partir dels tres estudis realitzats, s’han detallat 
com a protocols d’actuació. 

Conclusió 1. La informació i les avaluacions sobre els processos d’emancipació dels joves 
tutelats per l’administració són millorables. Ha de millorar-se, especialment, la capacitat d’avaluació 
del procés d’emancipació.

Conclusió 2. El sistema familiar segueix sent un referent fonamental per als joves tutelats 
en la preparació del procés d’emancipació i també quan aquest s’ha completat. Cal millorar la 
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capacitat d’aprofitament del sistema familiar i la seva competència familiar per donar suport als 
adolescents i joves.

Conclusió 3. La intervenció socioeducativa, especialment la que es du a terme en centres 
residencials, ofereix possibilitats de millora. S’han d’aprofitar els coneixements sorgits a partir de les 
investigacions sobre noves pràctiques, desenvolupades en els últims deu anys a tot l’Estat.

Conclusió 4. No s’està duent a terme, de manera general, un correcte seguiment dels joves 
extutelats a l’Estat. S’han unificar els criteris de seguiment i millorar el conjunt de procediments 
implicats.


