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1. INTRODUCCIÓ A LA DINÀMICA DE LA JORNADA
La Jornada Claus per l’apoderament dels joves en el seu procés d’emancipació
organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Federació d’Entitats
amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) va tenir lloc el dia 4 de maig del 2017. En aquesta
sessió es va reflexionar al voltant del procés de transició del jovent extutelat des de
diverses perspectives.
La jornada va comptar amb la presència del Dr. Robbie Gilligan, expert de l’àmbit
provinent del Trinity College de Dublín, que va realitzar una ponència al voltant de les
claus d’èxit per fer front als reptes dels i les joves extutelats/des en el seu procés de
transició des d’una perspectiva internacional.
La sessió també va servir per presentar els resultats del projecte europeu ABEONA. Es
va desenvolupar una taula rodona amb tres professionals de diferents entitats que han
participat en el projecte; la Irene Kopetz, de Plataforma educativa, la Magdalena Kepka,
de l’organització polonesa Robinson Foundation, i l’Ana Villa de FEPA.
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2. APORTACIONS I CONCLUSIONS DE LA JORNADA
Aportacions i conclusions de la ponència Claus de l’èxit per fer front als reptes dels i
les joves extutelats/des en els seus processos d’emancipació: una perspectiva
internacional, amb el Dr. Robbie Gilligan.
El Dr. Gilligan va iniciar la seva ponència esmentant les diferents barreres amb les quals
es troba el jovent extutelat durant el seu procés d’emancipació. Va fer referència a
barreres psicològiques, com per exemple, les baixes expectatives que tenen sobre si
mateixos, a la manca d’una xarxa social de suport, d’autonomia, d’oportunitats
educatives, d’accés al món de l’habitatge, a la probabilitat de patir més atur que la
població no tutelada, i l’estigmatització que pateixen aquests joves en alguns països pel
fet d’haver estat tutelats. Cal destacar que els efectes d’haver estat tutelat perduren al
llarg de la vida.
Per altra banda, el Dr. Gilligan va comentar que, en molts casos, als 18 anys és massa
aviat per gestionar-se a un mateix, i per tant, calen suports per fer-ho. Relacionat amb
aquest aspecte, va fer esment al fet que la paraula emancipació, a vegades, està
vinculada a una data. Aquest és un aspecte legal que, en molts casos, no encaixa amb el
desenvolupament personal dels joves. Es podria considerar l’emancipació com un fet
puntual, com un esdeveniment, i la transició com un procés.
En aquesta línia, va plantejar que la transició és un procés que està conformat per
diferents aspectes. Aquest procés implica deixar a la família, tenir una feina, acabar
l’educació obligatòria, entrar a la universitat en alguns casos, mantenir relacions íntimes
amb compromís, conviure, tenir la teva pròpia llar i votar, entre altres. En tots aquests
aspectes els joves necessiten suport, i Catalunya és una regió referent en el suport als
joves tutelats més enllà dels 18 anys.
Per altra banda, el Dr. Gilligan va comentar que el fet d’allargar la tutela fins als 21 anys
tal com s’està fent en alguns indrets (Escòcia, Anglaterra, alguns estats d’EUA, Nova
Zelanda...) no resol tots els problemes amb els quals es troben els joves. Tanmateix, es
tracta d’una política més realista, ja que els joves estan més preparats als 21 que als 18.
Després d’aquesta primera part on el Dr. Gilligan va compartir amb els assistents
aquestes reflexions sobre el procés de transició i les seves dificultats, va presentar
aquells aspectes que generen diferències entre els processos de transició dels joves, i
que es poden essencials per a l’èxit d’aquests processos:


El suport. Els joves necessiten suport en l’habitatge, en l’economia, etc. però
també suport emocional. És molt important el suport emocional entès com la
sensació que comptes amb algú, és a dir, rebre ajuda quan la necessites. A qui
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pot demanar ajuda un jove quan ja no està al centre? El suport emocional està
molt relacionat amb els vincles dels joves.


Els vincles amb la família, els amics, etc. És molt important que el/la jove
estableixi bons vincles amb els companys de feina, els veïns, etc. i per tant, que
estableixi una xarxa de suport per a tota la vida. Cal tenir present que el fet que
els/les joves hagin estat tutelats genera que els seus vincles siguin més febles.
Per altra banda, tal com apunta un estudi recent, els vincles són una oportunitat
per trobar feina.



La identitat positiva. Aquest aspecte es troba relacionat amb l’estigmatització.
En aquest punt cal un canvi de narrativa. El discurs actual gira entorn de la idea
que el jovent extutelat està abocata al fracàs. El discurs hauria de basar-se en la
idea que els joves tenen vides plenes de potencial.



El projecte de vida. Agenciar-se forma part del nostre ADN com a éssers humans,
per tant, cal fomentar la creació d’un projecte de vida. L’agenciament té a veure
amb què el/la jove s’adoni que existeixen maneres diferents de fer les coses. En
aquest punt pren molta rellevància l’experiència laboral com a element de canvi,
ja que permet al jovent adquirir habilitats i actituds molt importants, i alhora,
generar motivació per l’aprenentatge en veure la necessitat de formació per al
món laboral. La recerca en aquest àmbit mostra la relació existent entre èxit i
educació (els/les joves que tenen èxit estan vinculats al sistema educatiu). Per
aquest motiu, cal assegurar-nos que el sistema és prou flexible per donar noves
oportunitats als joves. És a dir, les polítiques s’han d’adaptar als joves i no les
persones joves al sistema.



El temps. El suport que aquest col·lectiu de joves necessita s’ha de desenvolupar
durant tres moments clau al llarg del temps: durant la protecció, just quan surten
del sistema i al llarg del temps un cop han sortit.

Un cop presentats aquests elements que són essencials per a l’èxit del jovent en el
procés de transició, el Dr. Gilligan va mostrar un esquema que relacionava alguns dels
aspectes a tall de resum de la seva exposició:
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Per altra banda, el Dr. Gilligan també va fer esment a altres factors que són clau en els
diferents moments i aspectes que conformen el procés de transició, i alhora que
permeten constatar que el suport té moltes maneres de desenvolupar-se. El Dr. Gilligan
va il·lustrar cada un d’aquests factors amb un exemple, fet que va permetre acostar el
seu discurs a tots el públic assistent:
•

Ajudar als/les joves a fer les paus amb el seu passat a través de l’acompanyament
emocional.

Per il·lustrar aquest aspecte, el Dr. Gilligan va posar l’exemple d’un home canadenc que
havia estat retirat de la seva família per ser indígena i als 57 anys va reconnectar amb
les seves arrels. El fet de sentir que pertanys a una comunitat és sinònim de realitzar les
paus amb el passat. Pertànyer pot ser formar part d’un grup cultural, no necessàriament
ha de ser l’adhesió a una persona.
•

Tenir una àncora amb el món laboral.

Per desenvolupar aquest aspecte, el Dr. Gilligan va explicar el cas d’un noi sud-africà que
comença a treballar en un hotel gràcies a unes pràctiques proporcionades per un servei
de suport als joves extutelats. Aquesta experiència va proporcionar al jove un nou rol
social i, per tant, generar un canvi en les relacions que té el jove amb l’entorn. El fet de
treballar va modificar la visió que el jove tenia d’ell mateix i per tant li va permetre
adquirir una identitat molt més positiva.
•

Disposar d’experiències positives en la infància que impacten favorablement en
la vida adulta.

En aquest cas, el Dr. Gilligan va presentar el cas d’un noi provinent d’un entorn social
desafavorit que als 11 anys és encoratjat pel seu mestre a formar part de la coral del
barri. Aquesta oportunitat va permetre al jove desenvolupar un sentiment de
pertinença, establir referents positius, continuar vinculat al sistema educatiu... és a dir,

8

li va oferir la possibilitat de desenvolupar una identitat positiva. Avui en dia aquest noi
és doctor i dóna classes en una universitat. Aquest exemple mostra que les petites
accions no són trivials.
•

Tenir experiències de mentoria i/o adults de referència.

El Dr. Gilligan va explicar l’experiència d’un noi que havia delinquit i es trobava dins d’un
centre per reconduir la seva conducta. Dins del centre, aquest noI va realitzar un taller
dedicat a arreglar ràdios dirigit per en Jack, un educador del centre. El taller tenia com a
objectiu que el jovent adquirís les competències d’ocupabilitat a partir del treball amb
l’electrònica. El noi, anys més tard, explica com la seva relació amb en Jack va canviar la
seva vida. En Jack el va cuidar com a persona i el va preparar per a la vida en tan sols 10
mesos. Aquest exemple posa de manifest el poder d’una relació, d’un model de
conducta.

Aquestes històries, tal com va explicar el Dr. Gilligan posen de manifest la importància
de les experiències laborals primerenques per obrir noves oportunitats al món educatiu
i laboral; i de la influència dels educadors i la família d’acollida, ja que aquests últims
sempre són un referent. També de la importància de les experiències en el món del
lleure i dels interessos, ja que ofereixen oportunitats en el món laboral i educatiu.

Un cop finalitzada la ponència del Dr. Gilligan, es va obrir un torn obert de paraula amb
les persones assistents que van fer preguntes al ponent. Un dels temes sobre els quals
es va preguntar va ser que es podria fer amb la problemàtica actual que hi ha a Catalunya
amb el creiexent increment en l’arribada de MEINA. El Dr. Gilligan va proposar tres
aspectes clau:
•

Reconèixer a aquests joves com a persones, ja que relacionar-nos i sentir-nos
reconeguts és una necessitat humana universal. Per tant, cal oferir-los
experiències de reconeixement i pertinença. Un exemple podria ser un
reconeixement cultural a través de la llengua, o bé de tradicions culinàries
comunes, entre altres.

•

Intentar entendre les seves vides de manera profunda.

•

Co-crear programes amb ells. Els podem preguntar què podem fer nosaltres per
donar-los suport, què consideren que és útil, etc., ja que ells també tenen
coneixements, i aquest fet els permet donar un reconeixement a la seva situació.
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També es va consultar al Dr. Gilligan sobre el tema de la maternitat adolescent entre
les joves tutelades. Com les podem ajudar perquè no copiïn els patrons que elles han
tingut? En resposta a aquesta qüestió el ponent va exposar tres aspectes clau:
•

Aportar esperança.

•

Oferir suport útil. Un aspecte clau del suport és que sigui útil per la persona que
el rep i no que sigui lògic per la persona que l’ofereix. Per tant, cal qüestionarnos si els nostres models de suport encaixen amb les necessitats dels joves.

•

Començar a treballar amb elles a partir de les seves potencialitats, com per
exemple la valentia o el coratge. Moltes vegades, els serveis es concentren en
els punts febles dels i les joves.

Finalment, també es va plantejar el tema de les dificultats que té el col·lectiu de joves
extutelats per crear vincles forts com a conseqüència de la seva història de vida. Com
podem ajudar-los a crear xarxes socials de suport fortes? El Dr. Gilligan va comentar que
cal saber aprofitar les connexions potencials que la persona jove té amb persones del
seu entorn, com per exemple amb les àvies. Moltes vegades el sistema no és
suficientment viu per captar el potencial d’aquestes connexions.
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Aportacions i conclusions de la taula rodona sobre la presentació de l’informe
ABEONA: polítiques d’emancipació, experiències i reptes entorn la inserció laboral
dels joves extutelats, amb Irene Kopetz (Plataforma educativa), Magdalena Kepka
(Robinson Foundation) i Ana Villa (FEPA).
En aquesta segona part de la jornada es va presentar el projecte ABEONA. Va iniciar la
ponència, la professional de Plataforma Educativa Irene Kopetz, que va exposar a trets
generals el projecte i alguns dels seus resultats.
El projecte ABEONA s’emmarca en el programa europeu Erasmus+ i té com a finalitat
capacitar als professionals que treballen amb els joves extutelats durant el seu procés
d’emancipació perquè aquests últims puguin donar millor resposta en l’àmbit de la
inserció laboral. Enguany fa tres anys que està en marxa. Els socis espanyols del projecte
són FEPA i Plataforma Educativa. També hi formen part organitzacions, federacions i
institucions acadèmiques d’Àustria, Bèlgica, França, Alemanya i Polònia.
El projecte es desenvolupa a partir de cinc objectius concrets: identificar bones
pràctiques en l’àmbit de la inserció laboral del jovent extutelat, identificar les necessitats
de joves i educadors, desenvolupar nous mètodes de formació i eines pels educadors,
formar als professionals que treballen amb el jovent i crear una xarxa europea d’actors
vinculats al procés d’autonomia dels i les joves.
Per altra banda, ABEONA s’ha organitzat en cinc paquets de treball que es presenten a
continuació:
•

Recerca i intercanvi de bones pràctiques (setembre 2015- gener 2016): durant
aquesta primera fase es van realitzar intercanvis de cinc dies per parelles de dues
entitats diferents. Aquesta experiència va permetre elaborar uns informes
nacionals i un informe europeu. A l’informe europeu es realitza una comparativa
entre les polítiques de protecció i atenció a la infància dels diferents països
participants, es presenten dades del procés d’autonomia dels joves, es realitza
un inventari de bones pràctiques i pràctiques innovadores per la inserció laboral
dels i les joves, i finalment es recull el rol dels educadors en aquest procés.

•

Disseny de mòduls formatius i creació de materials (gener 2016-octubre 2016).

•

Experimentació de la formació (setembre 2016-juny 2017): es van realitzar
formacions de formadors de cinc dies per alguns professionals dels diferents
països. Aquests treballadors/es van fer de formadors de 30 treballadors/es més
als seus respectius països. L’objectiu era que els resultats de la formació
arribessin a un total de 100 joves per país. Finalment, es va realitzar un nou
intercanvi per conèixer com s’aplicava a la formació als diferents països.
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•

Avaluació (octubre 2016- juny 2017): en aquesta fase es van definir els mètodes
i les eines d’avaluació i es van aplicar sobre dos aspectes concrets, en la formació
dels formadors i formadores i en la implementació dels continguts apresos pels
diferents professionals. L’avaluació té caràcter qualitatiu i quantitatiu, i els
resultats es materialitzen en un informe.

•

Difusió (març 2017-setembre 2017): es realitzaran diferents publicacions i
s’elaborarà un decàleg en l’àmbit de la inserció laboral de joves. Alhora, en el
marc del projecte es va realitzar una anàlisi de necessitats del jovent extutelat
en relació amb el seu procés de transició al món laboral.

Les necessitats detectades s’han organitzat en tres blocs: necessitats d’estructures
formals, necessitats de suport als joves i necessitats de competències dels professionals:
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Per altra banda, també es van presentar les bones pràctiques que s’han detectat durant
el desenvolupament del projecte:
•

•
•
•
•

Estructures i programes en l’àmbit de l’atenció infantil i juvenil: tenir una situació
estable al centre, disposar dels mateixos referents durant un període llarg de
temps, disposar de materials al centre, etc.
Compromís personal dels equips professionals: coneixement de professionals
sobre la temàtica, etc.
Referents com a elements motivadors, com per exemple altres joves que hagin
passat per la mateixa situació.
Suport financer.
Partenariats i cooperacions.

Finalment, es van presentar les conclusions més destacades:
•
•
•
•

És important tractar de forma complementària l’atenció i l’educació
professional.
Les relacions entre els equips professionals i el jovent són clau: suport personal i
orientació.
Coneixements en l’àmbit de la formació i la integració laboral en els centres
residencials.
Incrementar la cooperació entre els sistemes d’atenció i els sistemes
educatius/formatius.

Després d’aquesta primera intervenció, es va cedir el torn de paraula a Magdalena
Kepka, membre de l’organització polonesa Robinsons Foundation. Aquesta professional
va exposar quina era la situació de la infància tutelada a Polònia i alhora, com es
treballava amb el jovent des de la seva organització. A continuació s’exposen les idees
més rellevants.
Pel que fa a la situació de l’acolliment a Polònia, als anys 90 es produeix un canvi en el
model de l’acolliment. Fins al moment, l’acolliment predominant era l’institucional i la
reunificació familiar no era un objectiu. A partir d’aquell moment l’acolliment esdevé
l’últim recurs, prioritzant el treball amb la família.
Per altra banda, la majoria dels centres d’acolliment polonesos estan reduint les seves
ràtios, passant d’uns 50 aproximadament a 10-12 infants i joves per centre. I alhora, la
majoria dels infants que es troben al sistema de protecció de Polònia, estan acollits en
famílies d’acollida. En aquest sentit, les famílies poloneses tenen moltes facilitats per
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esdevenir famílies d’acollida. Alhora, els infants menors de tres anys sempre s’acullen
en famílies, sigui l’extensa o bé una família d’acollida, sempre prioritzant l’acolliment en
família extensa. Finalment, els centres comarcals i els municipis són els organismes
encarregats d’oferir els serveis de suport a les famílies d’acollida.
En relació amb el procés d’emancipació, cal destacar que comença als 17 anys amb
l’elaboració d’un pla d’independència i s’estén fins als 26. En l’elaboració d’aquest pla hi
participen el jove, el treballador social i un assistent d’independència. Aquest pla pot
anar variant en funció dels resultats acadèmics dels joves. El pla és un document
important amb validesa legal que ha de signar el cap del centre comarcal de referència.
Un altre aspecte rellevant és que tot i que als 18 anys els i les joves abandonen el sistema
de protecció i passen a un recurs d’habitatge, poden romandre al sistema més enllà dels
18 sempre que continuïn estudiant.
En relació amb l’organització Robinsons Foundation, cal dir que neix l’any 2004 de la mà
d’un grup de psicòlegs perquè en aquell moment, a Polònia, no hi havia una altra
organització que tingués cura d’aquest col·lectiu de joves. Avui dia l’organització té
diversos centres arreu del país.
El següent esquema permet recollir de manera sintètica el funcionament de
l’organització:

Treball amb
joves

Formació
professionals

Creació
d'eines
innovadores

Cerca
d'efectivitat

Des de Robinsons Foundation, sempre treballen amb programes a llarg termini per
intentar establir relacions. Un aspecte interessant és que anomenen als joves
“Robinsons”, ja que volen que se sentin l’elit del jovent tutelat. El seu objectiu és que
s’ajudin mútuament a través de compartir experiències entre ells, i treballen amb els
governs locals i les empreses per garantir l’èxit. Per altra banda, donen molta
importància al fet que siguin els i les joves qui vagin al centre, i no el centre a buscar-los.
En relació amb el treball intern de l’organització, s’organitza a partir de tres elements:
Tallers, manuals i guies; jocs de simulació i workshops. Aquests elements es posen en
marxa a través del treball en petits grups. Realitzen reunions de 5 hores fora de l’horari
escolar en funció de les necessitats del jovent, i també treballen en xarxa amb grups de
diferents ciutats. També duen a terme colònies, tant a l’estiu com a l’hivern. També
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disposen de diferents programes innovadors per apoderar als joves. Veiem alguns
exemples que es van mostrar durant la jornada:


Un dels programes té com a objectiu que els i les joves aprenguin que res és
gratuït. Així doncs, si volen aconseguir quelcom, com per exemple un ordinador
portàtil, treure’s el carnet de conduir, etc. els demanen que busquin una
institució, o bé alguna persona que necessiti ajuda en algun aspecte. A partir
d’aquí, es formalitza un contracte d’ajuda amb la institució o la persona per un
temps determinat. Si la valoració de la persona o institució que ha rebut l’ajuda
és positiva, els i les joves reben a canvi la cosa acordada. L’experiència té
resultats positius.



Un altre dels programes es basa en els jocs de taula per abordar temes
d’economia, com per exemple, com obtenir diners, saber llegir una factura, etc.



També tenen un programa d’estades en empreses a través d’un conveni de
pràctiques. Es tracta del primer contacte amb el món laboral dels i les joves. Dins
l’empresa el jove compta amb la figura d’un mentor, que rep formació per part
de l’organització Robinson. Aquest programa implica que el jovent hagi
d’elaborar el seu currículum, etc.



Finalment, disposen d’un projecte al voltant d’una empresa social dedicada a
l’elaboració de pastissos (Food for Good). El jovent es forma en altres empreses,
i a canvi, ells comparteixen les seves receptes. És un projecte que té molt èxit.

Un cop exposada l’experiència polonesa, l’Ana Villa, en representació de FEPA, va
exposar els resultats més rellevants de l’informe nacional del projecte ABEONA. L’Ana
va comentar que l’informe pretén ser un informe prospectiu de la realitat que ajudi a
reflexionar sobre la temàtica. Va explicar que s’estructura en dues parts; a la primera es
recullen els serveis adreçats a la inserció laboral dels joves i a la segona, les bones
pràctiques en l’àmbit de la inserció laboral de joves extutelats.
Va exposar els trets més destacats de la primera part, però on realment es va posar
l’èmfasi va ser en la segona part de l’informe. En la primera part de l’informe es van
identificar diferents serveis dirigits a la inserció laborals de joves, classificats en tres
tipus: serveis i dispositius que són la continuació de programes adreçats a menors (OLI),
acompanyament amb el suport d’entitats del tercer sector (ASU) i accions puntuals
(ALTRES).

15

Per altra banda, a l’informe es poden trobar diferents exemples de cada un d’aquests
tipus de serveis. Durant la ponència, l’Ana en va citar alguns, com per exemple el
projecte Via Laboral o el programa Tránsito de la comunitat de Madrid, tots dos
exemples de serveis que són la continuació de programes adreçats a menors.
En relació amb la segona part de l’informe, es va comentar que per a la seva realització
primer es van definir les diferents tipologies de bones pràctiques, seguidament es van
identificar exemples de cada una de les tipologies i finalment es van identificar els
reptes.
Com a tipologies, a l’informe es plantegen cinc grans vies d’accés al món laboral:


Col·laboració entre entitats i empreses: en aquesta tipologia es defineixen dues
vies diferents: entitats que generen empreses socials i entitats que ofereixen
itineraris d’inserció a l’empresa ordinària. Es mencionen diferents exemples,
ArtIntegrat en relació al primer tipus, i Opción 3 en relació al segon.



Emprenedoria: dirigida a afavorir activitats que tinguin com a base l'acte
emprenedor. Alguns exemples són Global Lleida o Social Forest, entre altres.



Projecte d’estada al món laboral: són projectes on els i les joves resideixen en el
mateix entorn on s’estan formant i participen de la vida comunitària. Els
projectes acostumen a establir col·laboracions i rebre fons provinents de
fundacions empresarials, etc. Asociación Vasija o Fundación Antonio Jiménez són
dos exemples d’aquesta via.



Itineraris de formació - inserció: en aquesta tipologia, es distingeixen també
dues vies: orientació laboral o programes d’orientació, formació i inserció en
contacte amb el món empresarial. Un exemple del primer tipus és la feina que
es realitza a Aldeas Infantiles SOS España en col·laboració amb Fundació
Accenture. Del segon tipus, trobem, per exemple, la Fundació Amigó a València,
o la Fundació Èxit a Catalunya.



Mentoria laboral. Un exemple és el programa pilot que desenvolupa la
Coordinadora de Mentoria social, on diferents organitzacions sense ànim de
lucre desenvolupen mentoria laboral amb els i les joves, entre d’altres, Punt de
Referència ho du a terme.
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Finalment, a partir de la informació provinent del diagnòstic de les diferents entitats
generada en els espais de treball compartit, i la informació provinent de la recerca
aplicada, es van identificar els reptes, que es presenten a continuació:


Accés de joves sense permís de treball a Programes de Garantia Juvenil i revisió
de la legislació per garantir la integració laboral del jovent extutelat.



Establiment de pràctiques no laborals temporals perquè els i les joves puguin
disposar de primeres experiències de treball sense una vinculació expressa a
processos formatius.



Explorar nous àmbits d’inserció laboral per a joves a partir de les oportunitats
que proporcionen el desenvolupament de les TIC i la fabricació digital.



Adequar els nivells requerits per accedir a la formació ocupacional sovint massa
alts en relació als nivells formatius de joves extutelats/des.



Millorar el treball interdepartamental entre els diferents àmbits i nivells de
l’Administració.

Es poden consultar els informes i diferents materials generats pel projecte Abeona al
web del projecte (documentació en anglès):
http://www.abeona-project.com/
També es poden consultar en diferents idiomes els informes desenvolupats a l’Estat
espanyol per les entitats representants FEPA i Plataforma Educativa al web de FEPA
(documentació en català, castellà i anglès):
https://www.fepa18.org/
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