
El Consell Nacional de Joventut presenta un informe sobre les
vulneracions al dret de l’habitatge dels joves migrants

Se centra en les dificultats dels joves migrants en complir 18 anys i passar a ser extutelats.

Denuncia els reptes pendents de les administracions per revertir problemes com el sensellarisme juvenil i
per trencar amb lʼestigma social.

L̓ informe sʼha presentat aquest dimarts a Barcelona i es pretén lʼinici dʼun procés dʼincidència política
que derivi en propostes concretes per al col·lectiu jove.

Barcelona, 20 de setembre de 2022.- El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha
presentat a Barcelona el seu darrer informe, titulat El sistema de (des)protecció: joventut migrada
extutelada a Catalunya i vulneracions del dret a l'habitatge i que sʼha pogut dur a terme gràcies al
treball col·laboratiu entre diferents col·lectius i professionals especialitzats en la temàtica.

En els últims anys, sʼhan vist incrementats els fluxos migratoris de joves a Catalunya, a lʼEstat Espanyol
i a Europa. Segons dades de lʼEurostat, lʼany 2014 van arribar a Europa 12.000 menors no acompanyats
i en el 2015, 96.000. L̓ informe que sʼha presentat avui posa el focus en la joventut migrada
extutelada, perquè aquest context ha posat de manifest les mancances del sistema dʼacollida i
acompanyament que hi ha a Catalunya, sobretot pel que fa a la transició a la vida adulta dels joves i
la conseqüent sortida dels centres de tutela. Des del CNJC sʼha volgut impulsar aquest informe perquè
sʼha detectat una clara invisibilització de les dificultats i vulneracions entorn el compliment de la
majoria dʼedat de molts dels joves migrats que han estat tutelats a Catalunya. Una de les
conseqüències més greus és de fet el sensellarisme al que molts cops es veuen abocats i del que
alerten organitzacions que treballen amb persones sense llar.

El document es divideix en tres parts que dibuixen una radiografia panoràmica però detallada sobre la
situació que des dels col·lectius denuncien.

El primer capítol recull els reptes principals que sorgeixen amb lʼarribada de joventut migrada a
Catalunya en els últims anys i permet veure la magnitud del problema. En els últims 5 anys, més de
9000 infants i joves van accedir als recursos de la DGAIA. De fet, dels joves arribats el 2018, el 54% eren
menors dʼedat i al llarg dels últims anys han complert la majoria dʼedat. Tenint en compte aquesta
situació i que lʼedat dʼemancipació dels joves a lʼEstat Espanyol és de 29,8 anys, des del CNJC afirmen
“que una emancipació tant precoç suposa estar exposat a molta més vulnerabilitat i precarització” i
que “actualment es fa evident que lʼadministració no té els recursos dʼacompanyament adients i
suficients per a prevenir les desigualtats que es donen entre població general i els joves migrats
extutelats”. Així ho apuntava Joan López, membre del secretariat del CNJC.

El segon capítol aborda el problema dʼaccés a lʼhabitatge que pateixen els joves migrats
extutelats. El capítol conclou que si per les joves de la població general cada cop és més difícil accedir



a un habitatge digne, per les joves migrades extutelades encara ho és més donat per la gran quantitat
de barreres per accedir al parc públic dʼhabitatge, lʼemancipació precoç, falta de xarxes de suport,
poca independència econòmica, i finalment, irregularitat sobrevinguda en alguns casos. A més a més,
tal i com ha afegit a la taula rodona dʼaquest dimarts en Guillem Domingo, membre de lʼObservatori
DESC i coautor dʼaquest capítol, “per a una jove migrada extutelada, lʼaccés al mercat de lʼhabitatge,
tant públic com privat, o als ajuts per a lʼemancipació, són molt més difícils. Les joves, en general,
sʼemancipen quan poden. Les joves migrants extutelades sʼemancipen a la força, i això suposa un
abisme habitacional que moltes vegades acaba en el sensellarisme”. Des de la taula, també ha
aprofitat per fer arribar un missatge de denúncia en relació a una llei dʼestrangeria que exclou
orgànicament a les persones sense papers del parc dʼhabitatge públic o del reallotjament a través de
la mesa dʼemergència en cas de desnonament.

El tercer i últim capítol es centra en lʼimpacte que té el racisme institucional i el conseqüent
sensellarisme i exclusió social que pateixen. A través de dos articles diferenciats, sʼanalitza per una
banda la realitat de sensellarisme juvenil al que es veuen abocats molts joves extutelats al complir els
18 anys, i per altra banda, el circuit dʼexclusió social, criminalització i situacions de presó que
apareixen en sortir del sistema dʼacompanyament i els efectes que té en la salut mental dels joves.
Dʼaquesta qüestió també se nʼha parlat a lʼacte, i Ferran Busquets, de la Fundació Arrels, ha afirmat
que “trobar-se al carrer implica haver esgotat totes les possibilitats, i evidentment això té uns efectes
molt greus sobre la salut mental de qui pateix aquesta situació”

L̓ acte dʼaquest dimarts també ha servit, a més de presentar lʼinforme, per conversar en primera
persona amb joves afectades per aquest sistema de desprotecció que denuncia el document. Així
doncs, ha participat de la taula rodona lʼEinar, membre de la Unió de Joves Extutelats de Catalunya. El
seu testimoni ha aportat també la mirada de qui pateix, no només lʼexclusió habitacional, sinó també
social, preguntant-se com sobrepassar qüestions com ara lʼestigma. Marta Díez, periodista
especialitzada en assumptes internacionals i autora de lʼinforme, apuntava en relació a aquesta
pregunta que “comencem des de molt avall, havent de desmentir que les migrants no són
delinqüents, i que en aquest punt rau el dilema sobre si cal entrar o no a aquest joc de relat”. Defensa
que “també hi ha unes barreres a saltar per trencar amb lʼestigma, més enllà del pensament de la
societat. I és que ens trobem davant els discursos sobre la ocupació, la por que venen les companyies
dʼassegurances, etc.”

L̓ acte també ha comptat amb la presentació de lʼexposició fotogràfica ʻLos Valientes ,̓ de la periodista i
fotògrafa Alicia Fàbregas, que fa un relat visual dʼalgunes de les 90 joves migrades que el 2020 es veien
obligades a sobreviure al carrer o ocupar a Tarragona i pobles dels voltants. Es podrà veure al llarg de
les properes dues setmanes a la sala Roman Polankik de la Nau Bòstik de Barcelona.

L̓ informe també sʼha fet arribar a les administracions catalanes amb competència sobre les
múltiples afectacions i vulneracions dels drets de les joves migrades. Des del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya esperen que aquest estudi serveixi a entitats i institucions a generar propostes
concretes enfocades a tirar endavant polítiques que promoguin lʼemancipació plena de les joves
migrades extutelades.

https://aliciafabregas.wixsite.com/aliciafabregas/sobre-mi


Sobre el CNJC

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega més de 90 entitats
juvenils a Catalunya. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove, fomenta
lʼassociacionisme juvenil i actua de pont entre el jovent organitzat i les institucions públiques. Els tres
eixos dʼactuació del Consell són la sensibilització, la formació i la incidència política.

Més informació:
Oriol Sales, tècnic de Comunicació del CNJC:  681 60 83 10
comunicacio@cnjc.cat
www.cnjc.cat
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