
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

1. PRESENTACIÓ 

 

Ara que de nou es torna a parlar de la important arribada de menors immigrats 
no acompanyats a Catalunya, torna a fer-se evident allò que fa més de dues 
dècades va provocar una forta inquietud social, en veure les condicions en les 
que vivien aquests nois i joves en les principals ciutats catalanes. La seva 
arribada ha desbordat de nou els centres d’acollida que havien estat preparats 
per les administracions catalanes, que han desenvolupat amb caràcter 
d’urgència tota una sèrie de mesures de caràcter assistencial. No obstant, és 
important adonar-se de que estem parlant d’una realitat que des de ja fa temps 
és present en la nostra societat, i que requereix una mirada analític més 
profunda, i una capacitat per tal de poder proposar intervencions que vagin més 
enllà de la temporalitat de l’acollida. Aquesta activitat formativa es presenta com 
un seminari en el que participaran diversos especialistes, que ens formaran tot 
proposant-nos eines i conceptes per observar aquesta realitat, i que analitzaran 
les intervencions que s’han dut a terme al llarg d’aquests anys. 

 

 

 

 

PROFI207 

 

Títol activitat Els menors immigrants no acompanyats: balanç d’una antiga urgència 

Tipus d’activitat Taller de Formació 

Impartit per Mercedes Jimenez (Universidad Complutense) 

Violeta Quiroga (Universitat  de Barcelona) 

Chabier Gimeno (Universitat de Saragossa) 

Enric Canet (Casal dels Infants del Raval) 

Hores a certificar: 5 

Places: 20 

Dates:  

Hora:  

Lloc: 

29 de novembre de 2018 

De 9 a 13h 

Arxiu d’Etnografia de Catalunya 



 

2. PROGRAMA DEL CURS 

 

9.30h.-11.00h. Els contextos d’origen i recepció dels menors 
immigrants no acompanyats  

   Mercedes Jiménez (Universidad Complutense) 
   Chabier Gimeno (Universidad de Zaragoza) 
    

  11.30-13.00h. Els menors immigrants no acompanyats a Catalunya 
   Violeta Quiroga (Universitat de Barcelona) 
   Enric Canet (Casal dels Infants del Raval) 
    
13.00-13.00h Qüestions i debat. 

 

 

3. OBJECTIUS 

 

No obstant, és important adonar-se de que estem parlant d’una realitat que des 
de ja fa temps és present en la nostra societat, i que requereix una mirada 
analític més profunda, i una capacitat per tal de poder proposar intervencions 
que vagin més enllà de la temporalitat de l’acollida. Aquesta activitat 
formativa es presenta com un seminari en el que participaran diversos 
especialistes, que ens proposaran eines i conceptes per analitzar aquesta 
realitat, i que analitzaran les intervencions que s’han dut a terme al llarg 
d’aquests anys. 

 
 

4. CONTINGUTS 

 

Els contextos d’arribada; Condicions de vida dels joves migrants no 
acompanyats; La creació i els funcionament dels centres d’acollida; Les 
mesures de caràcter assistencial; I després... què. 

 

5. METODOLOGIA 

 

El  taller  es  desenvoluparà  a  partir  de quatre sessions  teòriques i també  es  
treballarà  en  format  de  taller, partint  de  la  participació  dels  assistents.   

6. MATERIAL 
 

Dossier  de  fotocòpies  amb  lectures  i  materials  per  treballar  a  l’aula. 

 



7. DESTINATARIS 
 

Els  destinataris  són  els  membres  del  Departament  d’Antropologia,  
Filosofia  i  Treball  Social,  especialment  el  professorat  de  l’ensenyament  de  
Treball  Social  i  del  Màster  en  Antropologia  Urbana,  Migracions  i  
Intervenció  Social.      

 

8. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 
 

Al  llarg  de  les  sessions  del  taller,  s’avaluarà  la  qualitat  de    la  
participació  activa  a  les  sessions  del  curs.   

 


