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LA VISIBILITZACIÓ DE LES DONES, ESTRANGERES I 
MENORS NO ACOMPANYADES QUE ARRIBEN AL 

NOSTRE PAÍS 

1. PER QUÈ HE TRIAT AQUEST TEMA? 

Començo l’últim treball de la carrera explicant el perquè de la meva tria i des d’on parteix la 

meva idea inicial. Com tothom, porto a sobre una motxilla plena d’experiències, sentiments i 

inquietuds que han fet de mi la persona que sóc ara. Dit això, és evident que hi ha diferents 

factors que han tingut una repercussió important a l’hora d’escollir el Treball Final de Grau, 

com ara la meva experiència professional, la meva trajectòria acadèmica i les meves inquietuds 

personals. 

En primer lloc, pel que fa a l’experiència professional, des de fa un parell d’anys tinc la sort 

de treballar com a educadora social en un pis assistit de joves ex-tutelats pertanyents al 

Consorci de Serveis Socials. Aquest pis està gestionat per una fundació privada, la qual en els 

últims anys ha experimentat un alt creixement de pisos que han sigut oberts d’urgència degut 

a l’alta demanda de joves que van fer o han fet els 18 anys i que han hagut de sortit dels Centres 

d’Acollida1. Com a dada a tenir en compte és important apuntar que una gran part dels joves 

que formen part del nostre projecte són persones migrants provinents del Magreb que 

han vingut a Espanya sols/es i que no tenen cap referent familiar al territori. 

Una vegada contextualitzada la situació de la meva feina, hi ha dos aspectes concrets que a mi 

personalment no em passen desapercebuts i que són objecte del meu interès: per una banda, 

dels deu pisos assistits que estan sota responsabilitat de la Fundació només tres són destinats 

a noies, el que em sembla una mostra que el volum de nois menors que migren dels seus països 

és molt més alt que el de noies. Per una altra banda, pel que fa als pisos destinats a les noies, 

cal tenir en compte que, històricament havien sigut ocupats per joves que havien nascut a 

Catalunya les quals eren derivades des dels CRAES2; en canvi, en els últims temps hi hagut 

                                                             

1 Un centre d’Acollida és un lloc d’acolliment que ofereix residencia temporal a menors en situació de risc social amb la finalitat d’elaborar 
un diagnòstic i proposar mesures d’atenció el més adaptades a les necessitats de cada menor. 

2 Els CRAE (Centre Residencials d’Acció Educativa) són institucions per a la guarda i educació d'infants i adolescents (de 0 a 18 anys) amb 
l’objectiu de donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i 
educació alternativa a la seva família d'origen. 
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una entrada massiva de noies marroquines. Aquest fet em fa posar especial atenció en 

l’increment de les migracions femenines de menors no acompanyades, provinents 

sobretot del Marroc, que han arribat al nostre Estat en els últims temps. En aquest sentit, 

fruit de diverses converses amb aquestes joves i de la meva experiència professional em va 

sorgir una inquietud que em va portar a voler conèixer més sobre aquest col·lectiu i se’m varen 

plantejar, també, alguns interrogants que actuaran com a guia d’aquesta investigació: realment 

som conscients de l’increment significatiu de menors estrangeres que es decideixen a migrar 

o aquestes joves estan invisibilitzades?; degut a les múltiples formes d’opressió que pateixen, 

és més complicada la seva integració dins la societat?; com a educadores tenim suficients 

eines i estratègies per tal de facilitar la integració d’aquestes noies a la nostra societat? 

En segon lloc, la meva trajectòria acadèmica també té un pes molt important en la meva 

decisió. Puc dir que porto tota la meva vida estudiant, he passat per diversos estudis superiors 

fins arribar al Grau d’Educació Social i, tot i que valoro molt positivament tot el coneixement 

que he pogut adquirir al llarg dels anys, considero que la perspectiva de gènere ha quedat 

completament oblidada o relegada a un segon pla en gairebé totes aquestes formacions. 

Amb total sinceritat penso que és decepcionant i inacceptable que no s’inclogui (per norma 

general) la perspectiva de gènere de forma integral i transversal en tots els estudis superiors, i 

encara molt més preocupant si ens referim a estudis que tenen a veure amb l’àmbit social. Hem 

de tenir en compte que incloure aquesta perspectiva és urgent en el moment actual en el que 

ens trobem i que això ens ajudaria a desenvolupar una igualtat real i una justícia social pel que 

fa al gènere i la diversitat sexual. No oblidem que la perspectiva de gènere pot contribuir a 

deconstruir-nos, alliberar-nos d’idees preconcebudes i trencar amb la identificació sexe-gènere, 

el binarisme, la dualitat sexual i l’heteronormativitat. En aquest sentit, he trobat a faltar lectures 

i bibliografia que no provinguessin d’homes blancs occidentals i heteronormatius, les quals 

considero que ens haguessin atorgat recursos i altres maneres de fer a la nostra pràctica 

professional. Aquesta realitat, ha sigut clau i m’ha impulsat a triar una temàtica que em permeti 

formar-me des d’aquesta perspectiva i adquirir els coneixements que no he pogut assolir durant 

tots aquests anys de formació. 

Per últim, és evident que les meves inquietuds i reptes personals també m’han encaminat 

fins aquí. En relació amb el que he comentat anteriorment, per interès personal he llegit bastant 

sobre feminisme, però amb aquest treball tinc com a objectiu personal desprendre’m de la 

mirada etnocentrista i colonialista que m’ha perseguit (i em persegueix) durant tota la meva 
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vida com a dona blanca que sóc i defugir del feminisme occidental per analitzar i estudiar la 

temàtica triada. En aquest sentit, com a meta personal tinc la intenció de desprendre’m de 

prejudicis, mirades paternalistes i superioritat moral a l’hora de redactar aquest treball. 

Curiel (2007) diu que les produccions feministes i la major part de les bibliografies consultades 

als àmbits acadèmics provenen de dones blanques de països del Nord, fent que les grans 

aportacions dels feminismes racialitzats siguin totalment desconeguts i impliquin una 

incomprensió de la realitat social que vivim. És per aquest motiu que la recerca de fonts 

bibliogràfiques i el posterior anàlisi es farà posant especial atenció a discursos i material 

bibliogràfic realitzat, en la mesura del possible, per dones racialitzades. 

2. INTRODUCCIÓ: QUÈ VULL ACONSEGUIR? 

“Estas aportaciones reconocen los contextos, localizaciones, experiencias vividas y 
conocimientos de investigadora y colectivo en investigación [...] El horizonte es 
desestructurar la jerarquización convencional atribuida a quienes interactúan en la 
construcción de conocimiento (Contreras i Trujillo, 2017, p. 150)”. 

Aquest treball final de Grau tindrà com a absolutes protagonistes a les joves provinents del 

Marroc que comencen el seu procés migratori soles, sent menors d’edat i sense cap 

referent familiar adult que les acompanyi. 

El motiu pel qual em centro en aquestes joves magrebines especialment és, per una banda, per 

interès personal degut a la meva experiència professional, i per l’altra perquè representen un 

número elevat de les menors que migren soles des de l’Àfrica. 

Han passat més de dues dècades des de les primeres arribades de menors, però és indubtable 

que aquest fenomen ha crescut i, a més, segons Comas i Quiroga (2005) s’ha diversificat i per 

tant, tan les pautes migratòries, com els orígens són cada vegada més heterogenis. Tot i així, 

és innegable que des de finals de l’any 2015 aproximadament s’ha anat produint un important 

increment dels menors d’edat nouvinguts, significativament de l’àrea del Magreb (l’any 2017 

el 70,7% eren provinents del Marroc). Segons la DGAIA, concretament l’any 2016 ja va ser 

l’any on va haver-hi una major incidència d’aquests joves a Catalunya, amb un total de 684 

menors d’edat nouvinguts. Ara bé, si ens remuntem a quan va començar aquest fenomen, la 

circulació de noies era gairebé inexistent i hem de tenir en compte que no va ser fins l’any 2000 

que es va detectar la primera jove marroquina que migrava tal i com feien els seus companys. 

No és fins el 2006 que es comença a notar un interès per part d’algunes noies, encara que tímid, 

per començar el seu procés migratori. En aquest sentit, malgrat que el nombre d’arribades de 

noies detectades per la DGAIA segueix essent molt menor a dia d’avui si el comparem amb el 
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de nois (només el 2,8% l’any 2017), convé remarcar que ha anat augmentant significativament 

amb el pas dels anys. 

El present treball pretén ser, doncs, un espai d’anàlisi i reflexió que permeti visibilitzar i 

analitzar les particularitats d’aquestes joves enfront del fenomen del nois, molt més 

reconegut i estudiat en els últims temps.  Així doncs, es tracta de ser un altaveu d’una realitat 

relativament desconeguda amb escassa visibilitat, i d’estudiar-ne les seves característiques 

(Comas i Quiroga, 2005). Evidentment, aquesta producció no està descontextualitzada ni 

deslligada de la meva pròpia subjectivitat i caldrà entendre que és un anàlisi i una reflexió situat 

i, per tant, el coneixement que s’ofereix té una validesa epistèmica lligada a les diferents 

situacions i coneixements de subalternitats que es presentaran. 

Apuntar també que, degut a l’ús polític i mediàtic que es fa actualment d’aquest fet, pot semblar 

que ens trobem davant d’un fenomen migratori relativament nou que no deixa indiferent a 

ningú, però com he comentat anteriorment aquests processos migratoris fa temps que 

existeixen. És evident, doncs, que els mitjans de comunicació, les xarxes socials i els discursos 

polítics tenen un paper clau en la transmissió de la informació que té a veure amb la realitat 

d’aquests joves; però realment aquesta informació que es mostra a la societat és correcte o 

està esbiaixada i té una clara intencionalitat? Halley (citat a Planella i Moyano, 2012) diu que 

“cuando una persona comunica un mensaje a otra, està maniobrando para definir la relación (p. 

64)”. El tractament de determinades notícies que fan els mitjans de comunicació és intencionat 

i som les persones les que hem d’acceptar aquesta intencionalitat o bé rebutjar-la. 

Això em porta a preguntar-me si aquestes noies tenen la visibilització i reconeixement que 

mereixen dins de l’àmbit social per tal que els educadors puguem ampliar els 

coneixements d’acord amb les seves realitats i les dificultats a les que s’enfronten a l’hora 

de posar en marxa un nou projecte de vida i, així, fer un acompanyament respectuós amb 

les seves necessitats. 

Adaptant-me a les circumstàncies històriques que vivim actualment i re-adaptant la meva idea 

inicial de treball perquè aquesta sigui assumible, tinc la voluntat de conèixer i analitzar més a 

fons aquesta casuística i aconseguir algunes eines que ens ajudin a entendre la complexitat 

d’aquest fenomen i a intervenir de manera coherent en la nostra pràctica professional. Així 

doncs, l’objectiu general d’aquest treball serà el d’explorar i analitzar quines poden ser les 

dificultats a les que s’enfronten les menors no acompanyades una vegada han arribat a 

la ciutat de destí i com això pot afectar als seus processos d’inclusió social.   



 7 

Dins d’aquest objectiu general es desprenen dos objectius específics que m’ajudaran a 

desgranar el meu treball: 

- Explorar i analitzar totes aquelles aportacions teòriques que han estudiat aquesta 

realitat social, posant especial atenció a les dificultats a les quals s’enfronta el col·lectiu 

d’estudi. 

- Analitzar, des de la perspectiva interseccional i decolonial, de quina manera aquestes 

dificultats poden interferir o dificultar els seus processos d’inserció. 

Per tal de situar aquest treball l'estructura està organitzada de la següent manera: 

En primer lloc s’aborden algunes perspectives teòriques que ens permeten enfocar l’estudi 

segons la necessitat de la temàtica que es presenta, les quals són la interseccionalitat, el 

decolonialisme i el feminisme islàmic. 

En segon lloc, es fa una breu pinzellada sobre la situació del país d’origen de l’objecte d’estudi, 

en aquest cas el Marroc, per tal de comprendre la situació en la qual es troben aquestes joves 

abans de migrar i alguna de les causes per les quals s’embarquen a un procés migratori poc 

estable.   

Després, ens trobem un apartat en el qual s’explica què hi ha darrere del concepte MENA 

aportant així, informació que ens permet conèixer realment l'entramat d’aquesta terminologia.  

A continuació, es desenvolupa el gruix del treball on s'especifiquen les violències i les 

dificultats (d’acord amb les perspectives presentades amb anterioritat) que poden trobar-se 

aquestes joves una vegada han arribat a la ciutat de destí. 

Per últim es presenta una discussió i reflexió final, on es dialoga amb la informació obtinguda, 

les perspectives utilitzades per presentar-la i la meva opinió personal construïda a partir del 

coneixement obtingut al llarg de la recerca.  

3. INTERSECCIONALITAT, DECOLONIALISME I FEMINISME ISLÀMIC 

“Construir, de-construir, dialogar y edificar desde la horizontalidad, desde la validez 
de todas y todos a la hora de emprender el desafío de mirarnos y pensarnos desde la 
diferencia (Contreras i Trujillo, 2017, p. 157)”. 

Per començar a teixir aquest apartat em sembla interessant integrar un enfocament 

interseccional juntament amb la noció de decolonialisme i feminisme islàmic.  Aquestes tres 
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perspectives em permetran posar al centre de l’estudi al subjecte situat, divers i protagonista 

de les seves pròpies històries, les quals succeeixen amb les seves particularitat i complexitats.  

Així doncs, al llarg de les trajectòries acadèmiques i professionals del món occidental ens 

trobem davant d’infinitat de discursos hegemònics que guien les nostres pràctiques socials i 

que són acceptades i legitimades, òbviament, per Occident. Com és d’esperar, aquests discursos 

són articulats i configurats majoritàriament per subjectes masculins, d’ètnia, cultura i lògica 

epistèmica dominant (Cubillos, 2015, p.120). En aquest sentit, per Grosfoguel (2013) 

l’universalisme que tenim avui dia es construeix sense tenir en compte cap particularitat del 

món, i apareix un egocentrisme extrem provinent del món occidental. 

Volent allunyar-me completament d’aquesta dinàmica viscuda fins el moment, en aquest 

treball es pretén revaloritzar les subjectivitats que escapen als canons i analitzar una nova 

interpretació de la realitat social i els processos de generació de coneixement mitjançant 

la teoria feminista de la interseccionalitat. Tal i com apunta Curiel (2007), aquests 

paradigmes “han abierto la posibilidad de que voces silenciadas empiecen a convertirse en 

referentes y en propuestas de pensamientos cuestionando el sesgo elitista de la producción 

académica y literaria (p. 93)”. 

Dit això, parteixo de la idea que el col·lectiu d’estudi, és a dir, les menors marroquines no 

acompanyades que arriben a Catalunya, tenen més complicat el seu procés migratori i la 

posterior inserció a la societat en comparació als seus companys. Així doncs, és important 

preguntar-se si això es deu només al fet de ser dona o si intervenen altres factors que fan que 

la seva situació sigui més complexa. Per tant, “pese a la importancia que pueda tener el género, 

es sólo uno —entre muchos—principios organizadores de la vida social, solo una de muchas 

categorías analíticas. No posee ‘natural primacía’ en las relaciones sociales” (Lutz, Vivar y 

Supik, 2011 citats a Salem, 2014, p. 116).  

Doncs bé, d’acord amb la perspectiva interseccional considero que l’anàlisi de la temàtica no 

es pot fer únicament tenint en compte les relacions de poder que es donen entre homes i dones, 

sinó que és imprescindible entendre que les situacions d'exclusió que pateixen les dones en 

general, i les menors estrangeres no acompanyades en particular, provenen també 

d’altres sistemes de poder, com ara la raça, el gènere, la classe social o fins i tot l’edat. 

Ens acollim, doncs, a la idea de Crenshaw (citat a Cubillos, 2015, p.122) que diu que la 

interseccionalitat és “la expresión de un sistema complejo de estructuras de opresión que son 

múltiples y simultáneas, con el fin de mostrar las diversas formas en que la raza y el género 
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interactúan para dar forma a complejas discriminaciones de mujeres”. És evident que segons 

aquesta proposta, per tal de comprendre la matriu d'opressió d’aquestes joves hem d’entendre 

totes les seves categories d’opressió (raça, gènere, sexe, edat, religió, etc.) com a variables co-

constitutives inscrites i relacionades les unes amb les altres. Negar que aquestes situacions 

existeixen seria repetir les lògiques del feminisme heterodox, la qual cosa ens portaria a 

inferioritzar, invisibilitzar i marginar totes les dificultats a les que s’enfronten i que operen en 

els dominis estructurals, hegemònics i impersonals (Cubillos, 2015; Viveros, 2016).  

Arribats a aquest punt, hem de pensar en clau decolonial i anar un pas més enllà. Aquestes 

joves a les que es fa referència en aquest treball, no poden ser pensades com a víctimes, sinó 

com a persones protagonistes de les seves pròpies històries i resistències per tal d’allunyar-nos 

de la colonització discursiva descrita amb anterioritat. Això ens permetrà reconèixer 

l’autonomia en el seu procés migratori i l’agència de les subjectivitats d’aquestes noies. Des 

del present text es reivindica el qüestionament de les representacions socials hegemòniques ja 

que tal i com diu Cubillos (2015) “desconocen las experiencias particulares de los sujetos, 

obvian la heterogeneidad interna de los grupos sociales, no se adaptan a los contextos sociales 

y silencian todas aquellas subjetividades subalternizadas (p. 131)”. 

D’acord amb aquest enfocament, hem de tenir present que els processos migratoris que inicien 

les joves magrebines estan conformats per diferents eixos de desigualtat i, per tant, com ja hem 

comentat, el gènere, la classe social, l’origen nacional, l’edat, la condició migratòria i la religió 

poden influir de manera determinant en l'accés de drets i oportunitats a la ciutat de destí, així 

com també en les situacions de privilegi i exclusió que se’n derivin posteriorment (Magliano, 

2015). 

Per últim, tenint en compte que ens centrem en les joves migrants provinents del Nord d’Àfrica, 

donem per suposat que majoritàriament són de religió musulmana i per tant, considero 

totalment imprescindible posar en context el feminisme islàmic per tal de fer un anàlisi 

completament emancipador. Salem (2014) afirma que la religió és important per aquestes 

noies, i és impossible ignorar aquest fet i analitzar el feminisme com si aquest hagués de ser 

únicament secular la qual cosa ha creat tensions entre el feminisme occidental i la religió. 

Indubtablement ens trobem en un moment en que les societats s’han de moure cap a un 

secularisme per tal de considerar-se progressistes el que implica que no es veuran com a 

modernes i alliberades aquelles dones que siguin religioses. Segons Salem (2014), 
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 “si bien el feminismo occidental se presenta como un movimiento neutral y universal, tiene 
supuestos profundamente arraigados que estructuran la manera como se acerca a las mujeres no 
occidentales. El secularismo es clave entre estas presuposiciones, y tal supuesto quiere decir que 
cuando surgen movimientos como el feminismo islámico, la respuesta ha sido etiquetarlos como 
una prueba más de la falsa conciencia o no relacionarse con ellos de ninguna manera (p. 120)”.  

En aquesta línia es reivindica des d’aquest treball la necessitat de deixar enrere la visió 

superficial i condescendent de la religió. Serà de vital importància no jutjar la religió islàmica 

com a opressiva per aquestes joves sense escoltar els seus relats els quals, sovint, es 

debaten entre les seves identitats com a dones i els seus llocs dins de les comunitats 

religioses (Vuola, 2001, citat a Salem 2014). Concebre l’Islam com a una religió que oprimeix 

a les dones serveix, una vegada més, per essencialitzar i estigmatitzar les musulmanes. Segons 

explica Barlas (2002, citat a Salem 2014) la visió patriarcal que té tradicionalment l’Alcorà és 

només una lectura i, per tant, no s’ha de veure com una part inherent en aquest text. És per 

això, que des de la perspectiva del feminisme islàmic les aproximacions a aquests textos 

demostren resultats diferents, destacant la necessitat de noves interpretacions. Per tant, mai 

considerarem a les joves musulmanes com a teològicament inferiors, ja que això no ajudarà a 

reivindicar els seus drets polítics, econòmics i socials. El que realment serà important és 

reclamar l’espai des del qual aquestes joves puguin desafiar la seva suposada inferioritat 

teològica i puguin viure tranquil·lament com a dones musulmanes tant en les seves comunitats 

religioses com en les societats de destí. Veiem, doncs, com el feminisme islàmic planteja una 

noció diferent a la justícia de gènere que no serveixen només com a crítica del feminisme 

occidental, sinó que també serveix per descentrar-lo i contribuir a pluralitzar tot el camp del 

feminisme; incorporar aquesta perspectiva serà imprescindible per comprendre i analitzar les 

diferents dificultats a les que s’enfronten les nostres protagonistes.  

En definitiva, el posterior anàlisi es farà sempre des de la perspectiva del feminisme islàmic 

utilitzant la interseccionalitat i el decolonialisme amb la finalitat d’armar un trencaclosques de 

les narratives d’aquestes joves per tal de comprendre la seva vida social, posant especial èmfasi 

en les relacions de desigualtat que les afecten i les múltiples formes d'opressió que les dones 

musulmanes afronten avui dia. Evidentment, aquestes narratives caldrà contextualitzar-les dins 

d’un sistema globalitzat capitalista i imperialista que estructura la vida de totes les dones en 

general, i de les joves musulmanes en particular (Salem, 2014).  
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4. QUINA ÉS LA SITUACIÓ AL MARROC? 

Com ja sabem, aquest treball està centrat en les joves marroquines que trien Catalunya com a 

territori de destí, i és per això que considero totalment necessari saber quina és la situació al 

seu país d’origen per entendre les possibles causes de l’augment de les migracions en els últims 

anys. 

Geogràficament, el nord del Marroc és un espai fronterer amb Espanya, i també amb la Unió 

Europea, sense oblidar que per arribar s’ha de fer una travessia pel Mar Mediterrani. Això 

provoca que aquest país d’Àfrica es converteixi en objecte d’un procés de foment de polítiques 

i programes de cooperació de diverses institucions d’alguns territoris. Aquesta tendència, 

evidentment no és desinteressada, i es dona perquè el Marroc no deixa de ser un territori 

estratègic on implementar polítiques socioeconòmiques, d’integració, de control de 

migracions, etc. En aquest sentit, i tornant a la perspectiva decolonial, s’observa com Espanya 

ha tingut un paper important en el Marroc actual. Aixelà (2015) afirma que aquestes noves 

polítiques entre ambdós països busquen majoritàriament llaços d’unió entre colonitzadors i 

colonitzats des d’un discurs clarament paternalista que atén a tres punt principals: una 

germanor hispano-marroquí on Marroc no és més que el germà petit i més feble  que el “gran 

país”; una comunitat de sang, exaltant el passat comú d’Andalusia; i per últim una 

“marroquinitat” on la identitat nacional estigui per sobre de qualsevol divisió ètnica. 

Aquest fet em porta, irremeiablement, a dedicar un espai al conflicte amazic, poble que ha 

estat històricament perseguit i que té poc suport internacional al darrere.  Aquesta realitat 

explica el perquè una gran part de les joves marroquines que migren a Catalunya són d’origen 

amazic. Segons el documental “Amazics, una diàspora forçada3” aquest poble és víctima d’una 

marginació i exclusió per part del propi govern, tot i viure en zones riques en terres. Així doncs, 

molts dels seus ciutadans se senten abandonats i amb una clara mancança d’oportunitats, 

empenyent els seus joves a buscar el seu futur a Europa. Per tant, si ens centrem en les 

discriminacions que tenen a veure amb l’origen, ens adonem que les joves amazigues poden 

patir una doble discriminació: ser immigrants marroquines i ser, també,  amazigues (no se les 

reconeixen ni el territori, ni la llengua, ni la seva pròpia cultura). 

                                                             

3  Betevé va presentar un documental sobre del poble Amazic el qual se sent víctima d’una marginació per part del 
Marroc i que, tot i viure en una terra rica, els seus habitants empobreixen i acaben emigrant (molts d’ells arriben a 
Barcelona). https://beteve.cat/docs/amazics-una-diaspora-forcada/ 
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Tot i així, és innegable que tot el territori del Nord d’Àfrica té un paper excloent i marginal 

enfront dels seus veïns europeus i cada vegada més existeixen importants desigualtats entre els 

veïns, carències bàsiques entre la seva pròpia població, interessos econòmics que en molts 

casos tenen a veure amb el negoci de la droga i promeses polítiques que no acaben d’arribar 

(López, 2008). 

Podem entreveure, doncs, que les causes de l’arribada massiva de joves provinents del Marroc 

que entren a l’Estat Espanyol per l’estret de Gibraltar, està determinada, en molts casos, per la 

necessitat econòmica, la manca d’expectatives en el país d’origen i també per l’actual situació 

de crisi econòmica i social en que es troben diversos països del món incrementada per la 

globalització i el capitalisme. Per tant, sovint, es veuen obligades a escollir la ruta mediterrània 

per tal d’allunyar-se de la situació socioeconòmica del seu país i guanyar-se un futur millor. 

Segons la DGAIA, moltes d’aquestes joves tenen per destí Catalunya, especialment Barcelona 

per ser una metròpoli atractiva, o bé com a ciutat de pas, tot i que després no poden accedir a 

la resta de països europeus com era habitual en anys anteriors, per la restricció de fronteres 

existent.  

5. QUI I QUÈ HI HA DARRERE DEL CONCEPTE MENA? 

El fenomen de la immigració de menors sols que migren dels seus països d’origen sense 

referents familiars adults és una situació relativament desconeguda a Espanya abans de la 

última dècada del Segle XX i relativament nova a la resta de la Unió Europea, tal i com hem 

comentat amb anterioritat. 

Per entendre que hi ha darrere de l'acrònim MENA hem de saber que la paraula MENA són 

unes sigles pronunciables que s’han adoptat com un mot ordinari. Així doncs, MENA pertany 

a les paraules Menor Estranger No Acompanyat. Podem dir que la composició d’aquest 

acrònim prové bàsicament de dues paraules clau: per una banda “estranger” que prové del 

francès antic “estrangier” i del llatí “extraneus”, de extra, "fora", de exter, "extern”. I per una 

altra, la paraula “acompanyar”, que prové de l’italià “accompagnare” i alhora del prefixe -ac, 

per proximitat i de “compagnare” forma verbal de “compagno” que significa company. És a 

dir, quan utilitzem el mot “mena” ens estem referint literalment a persones “de fora” que no 

tenen companyia, que estan sols. 

Així doncs, durant tots aquests anys s’han fet multitud de definicions referint-se a aquests 

menors, però si ens centrem en la definició que fa Refugee Children “un menor no acompañado 
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es una persona menor de 18 años, a menos que, según la ley aplicable al niño, la mayoría de 

edad se alcance antes, y que está separado de ambos padres y no está bajo el cuidado de ningún 

adulto quien por ley o por costumbre se haga cargo de él” (Refugee Children:”Guidelines of 

Protection and Care” citat a Torrado, 2012, p. 66). 

Avui dia tenim la necessitat de definir-ho tot i això comporta utilitzar infinitat d’etiquetes que 

són posades amb poc criteri i que només serveixen per facilitar la feina als professionals i per 

categoritzar les idees des de la particular visió del neoliberalisme. És indubtable que l’acrònim 

MENA s’ha convertit en una etiqueta i actualment la generalització d’aquest terme a l’esfera 

pública i de mitjans de comunicació ha derivat a la deshumanització i criminalització 

d’aquestes persones que es troben en situació de desemparament i risc d’exclusió social. Així 

doncs, cada vegada és més evident que el concepte “mena” difumina la realitat de les vides 

d’aquestes persones amb noms i cognoms i que tenen vides concretes que mereixen ser 

tractades de manera individual, i això, inqüestionablement, s’ha de reivindicar. Aquestes vides 

no són llunyanes i despersonalitzades, sinó que són vides que formen part de nosaltres i 

generalitzar no els hi fa cap bé ni a ells, ni a la nostra societat. Tinc clar que és un concepte que 

aïlla, jutja i criminalitza un col·lectiu que l’únic que tenen en comú és la dificultat d’entomar 

un procés migratori. Així doncs, s’ha de lluitar diàriament per treure del nostre imaginari social 

aquesta paraula satèl·lit, burocràtica, profètica i tendenciosa que no pot cabre en la nostra 

intervenció educativa (Skliar, 2014). 

Evidentment, si em centro en les joves magrebines que van iniciar el seu procés migratori sent 

menors d’edat trobem alguns punts de coincidència: per exemple la seva condició de gènere 

(totes elles dones); l’origen nacional (totes provinents del Nord d’Àfrica); la joventut (totes 

menors en el moment de marxar del país d’origen); i, molt probablement, i la perspectiva de 

futur (totes elles venen per millorar el seu futur i el de les seves famílies). És cert que 

probablement totes aquestes migracions tenen característiques comunes, però és clau entendre 

que les motivacions migratòries i els resultats dels projectes són irremeiablement diferents. 

Només des d’aquesta perspectiva podrem visualitzar i tractar de manera diferencial i específica 

els projectes migratoris d’aquestes joves, tots ells heterogenis. 

Arribats a aquest punt, no podem negar que l’imaginari de les migracions comença a canviar 

amb aquest fenomen i constitueix un nou model migratori amb causes i efectes diferents als de 

la resta de les migracions. Existeix una insuficient font d’estudis i de coneixement davant 

d’aquestes migracions i les administracions públiques, fins el moment, han invertit en solucions 
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assistencials i humanitàries i no pas en investigació i establiment de polítiques públiques i 

educatives per aquestes persones (Torrado, 2012). Tot i així, davant d’aquest fenomen de grans 

dimensions comencen a sorgir alguns estudis i convenis que es focalitzen en la caracterització 

i quantificació, però és absolutament urgent centrar-se en com les experiències viscudes per 

aquestes noies produeixen efectes que tenen un impacte directe en les estructures socials i de 

gènere.   

6. INVISIBILITAT I VIOLÈNCIES 

“La mujer de piel oscura ha sido silenciada, burlada, enjaulada, atada a la 
servidumbre con el matrimonio, apaleada a lo largo de 300 años, esterilizada y 
castrada en el siglo XX. [...] Durante 300 años fue invisible, no fue escuchada, 
muchas veces deseó hablar, actuar, protestar, desafiar. La suerte estuvo fuertemente 
en su contra. Ella escondió sus sentimientos; escondió sus verdades; ocultó su fuego; 
pero mantuvo ardiendo su llama interior. Se mantuvo sin rostro y sin voz, pero una 
luz brilló a través del velo de su silencio (Anzaldúa, 2004 citat a Curiel, 2007, p. 
97)”. 

La diversificació i ampliació dels idearis de les migracions són conseqüència de la globalització 

i el progrés tecnològic. L’augment de transports, de formes de comunicació i informació i el 

desenvolupament de mercats promou els moviments humans internacionals d’uns països a uns 

altres. Evidentment, aquest flux crea una difuminació absoluta d’espais i un augment de 

fronteres que tenen com a objectiu principal el control estatal de les migracions. Segons 

Fernández  (2019) “desde la perspectiva intergubernamental, la noción de seguridad puede ser 

(y ha sido) sobrepuesta a la libertad de movimiento (p.138)” fins al punt d’arribar a prevenir la 

migració construint murs que disten dels drets i els valors humans que predica la Unió Europea. 

No deixa de ser contradictori que a Europa existeixi l’acord Schengen4 on s’autoritza la lliure 

mobilitat entre els països de la UE i alhora es creï l’espai Frontex5 per tal de procurar el control 

de fronteres i garantir la seguretat dels països Europeus enfront els “immigrants irregulars”. 

Però, aquest control és igual per tots els migrants? Segons Fernández (2019) 

“se  habla  de  que  muchas  veces  la  percepción  europea  de  los  migrantes es de 

segregación, identificando a los extranjeros africanos e islámicos como “ellos” y haciendo 

                                                             
4 L’espai Schengen estableix un àrea de lliure moviment signat l’any 1985. Aquest acord va tenir com objectiu millorar 
la condició de llibertat permetent als ciutadans creuar les fronteres internes sense revisions.  

5 Frontex es va crear amb la finalitat de proporcionar un control a les fronteres exteriors de la UE de països no-
membres de la UE per tal de prevenir les migracions marítimes.  
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claras sus diferencias. Esta clasificación de los otros se debe al entorno cultural diferente, los 

valores y la ética así como la expresión étnica que presentan (p.142)”. 

Així doncs, ens trobem davant d’homes, dones, joves, menors que s'atreveixen a esquivar límits 

territorials amb l’únic objectiu de buscar unes condicions dignes que els permetin tenir 

projectes de vida estables, però amb quines garanties? Doncs bé, malauradament, la majoria 

ho fan amb el passatge de la irregularitat; Irregularitat construïda mitjançant fronteres 

territorials, que controlen els punts d’entrada d’un país a l’altre; fronteres organitzatives i 

burocràtiques on es posen traves a l'accés al mercat laboral, a l’estat de benestar i a la 

ciutadania nacional; i per últim, conceptuals, les quals promouren sentiments de pertinença i 

identitat que no fan més que dividir grups ètnics i lingüístics, cultures i classes socials.  

En definitiva, les fronteres han sigut sempre un mecanisme de gestió de poblacions. Aquestes 

no només són geogràfiques i/o físiques sinó que les fronteres moltes vegades es difuminen en 

múltiples dispositius de les institucions que ajuden a regularitzar tots els processos d’exclusió 

d’un Estat. Així doncs, clarament una frontera és un dispositiu de govern, difuminat amb una 

àmplia gamma de pràctiques, formes i tecnologies les quals tenen com a objectiu l’estratificació 

social per tal de construir diferents graus de ciutadania, estatus i legitimitat que determinaran 

l’accés desigual als drets socials. Les fronteres internes es practiquen a la vida quotidiana i 

s’estableixen com a límits d’allò “normal o comú” i d’allò “diferent o estrany”. Aquestes 

s’entenen com a pràctiques divisòries mitjançant exercicis de govern que distingeixen entre 

nacional i estranger. Això s’ha accentuat amb la globalització, la qual es caracteritza per 

l’enderrocament de barreres que fan possible la lliure circulació de mercaderies i capitals, però 

en canvi, i paradoxalment, no aplica això d’igual forma a les persones. 

Com és d’esperar, davant de tots aquests obstacles, les més vulnerables seran aquelles que no 

tenen cap “paper” que les permeti quedar-se al país de destí, que s’endinsen soles i d’amagat a 

un territori on tot és diferent (cultura, idioma, religió…), que són menors i que a més són noies. 

Ja hem vist que aquesta vulnerabilitat és més alta per qüestions de gènere, edat o situació 

econòmica i, per tant constato que elles, les menors marroquines no acompanyades que 

arriben al nostre país, es troben davant d’un procés migratori i una construcció de vida molt 

complicada (Fernández, 2010). 

Arribats a aquest punt d’anàlisi i recerca de l’objecte d’estudi, afirmo que existeixen 

multiplicitat de discriminacions i dificultats per les que passen tots els migrants, però és 

innegable que existeixen formes específiques d’explotació (laboral, econòmica, sexual, etc.) 
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i d'exclusió de les quals són víctimes aquestes menors migrants una vegada arriben a les 

ciutats de destí. Així doncs, a continuació es farà una aproximació a aquestes dificultats 

atenent específicament a aquest col·lectiu. 

6.1. ROLS I ESTRUCTURES PATRIARCALS 

En primer lloc, hem de saber que el perfil sociodemogràfic històric de la immigració marroquí 

s’ajusta completament als plantejaments clàssics sobre els determinants de les migracions: 

homes joves, solters i sols motivats per raons familiars. Això ha tingut com a efecte no prestar 

la deguda atenció a la migració femenina d’aquestes joves (Montoro-Gurich, 2017). 

Segons Torrado (2012) igual que en els nois, s’ha comprovat que actualment en molts casos, 

els patrons migratoris d’aquestes joves són les rèpliques d’altres immigrants adults que en el 

seu dia van iniciar el seu procés migratori per tal d’aconseguir una regularització, uns ingressos 

i una vida autònoma, però és totalment cert que elles tenen per davant un itinerari més 

complicat per les desigualtats de gènere i els rols socials que se les adjudiquen en el 

moment en que inicien el seu procés migratori. 

D’acord amb el que exposa Montoro-Gurich (2017) hi ha dues realitats que intensifiquen la 

invisibilitat d’aquestes joves marroquines davant del fenomen dels nois: per una banda, 

tradicionalment en la societat marroquí el rol de la dona ha estat lligat estrictament al familiar 

i no ha sigut fins fa pocs anys que ha canviat el seu estatus jurídicament (amb l’aprovació de 

la nova Mudawana6 al 2004) i ha permès que poguessin iniciar els seus processos migratoris 

sense l’autorització del pare o marit. Per altra banda, l’altra raó la veiem en les possibilitats 

d’entrar al mercat laboral en les ciutats de destí, havent una limitada oferta laboral i trobant-se 

amb poques possibilitats d’accedir-hi (Ouali, 2003, citat a Montoro-Gurich, 2017). 

Degut a aquesta vinculació familiar i a unes normes culturals diferenciades per gènere, alguns 

estudis demostren que moltes dones que han migrat mantenen una marcada mobilitat 

transnacional per tal d’atendre els pares o marits al Marroc, el que comporta que en moltes 

ocasions hagin de sacrificar les seves aspiracions laborals per poder assumir el rol productiu i 

de cures que està lligat a la dona (Montoro Gurich, 2017). A més, cal apuntar que aquestes 

                                                             
6 La nova Mudawana és un codi de família de Marroc aprovat al 2004. El nou codi es conforma per quatre-cents 
articles, que regulen en els seus sis Llibres, el matrimoni (Llibre I), les formes de dissolució del contracte de 
matrimoni (Llibre II), el naixement i els seus efectes (Llibre III), la capacitat i la representació legal (Llibre IV), el 
testament (Llibre V) i les successions (Llibre VI). Finalment, el Llibre VII recull un conjunt de disposicions 
transitòries i finals. 
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joves en els seus països d’origen sovint tenen rols de cuidadores i la immigració esdevé una 

estratègia de supervivència (en molts casos familiar) que es veurà qüestionada en els països de 

destí ja que se les tractarà de manera diferent als adults.   

Constato, llavors, que les diferències de rols i les estructures patriarcals, tant en les societats 

d’origen i de destí, tenen una clara influència en els moviments migratoris d’aquestes joves i 

en la posterior integració. Segons Torrado (2012) les donen parteixen de restriccions 

estructurals que generen respostes diferencials a les que tenen els nois. Aquestes restriccions 

poden suposar un element limitador o bé un desencadenant alliberador dels seus posterior 

projectes de vida. Segons Moualhi (2000) “aunque la emigración de las magrebíes suele 

entenderse, como la de sus homólogos masculinos, movida por razones económicas, la 

desigualdad de género ocupa también un lugar muy importante entre las razones de muchas 

emigrantes para instalarse en otra sociedad en la que creen que puede mejorar su estatus, 

derechos y autonomía, es decir, mujeres que emigran con objetivos emancipatorios (p. 302). 

Així doncs, veiem que aquestes joves construiran els seus processos migratoris en molts casos 

repetint els models dels nois, però també innovant i adaptant-se a les característiques que 

configuren la construcció de gènere al seu país d’origen i al seu país de destí. 

6.2. VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL  

Malauradament, qualsevol persona immigrant està sotmesa a un règim d’excepcionalitat i 

violència institucional producte de la política migratoria espanyola i la seva legalitat 

diferenciada. Aquesta excepcionalitat, ja de per sí dura, legitima polítiques i pràctiques sovint 

racistes, discriminatòries i excloents (Contreras i Trujillo, 2017). En són exemples la 

impossibilitat d’obtenir cites a les oficines d’Estrangeria, l’increment de tràmits per obtenir 

permisos de residència o de feina, l’excés d’informes, la burocràcia i accés a la informació poc 

intuïtiva que dificulta els processos, les detencions injustificades de la policia, etc. Totes 

aquestes pràctiques poden ser vistes com a mecanismes de dominació que supediten i anul·len 

el subjecte, ja que els impossibilita prendre partit del seu procés de regulació enfrontant-se a 

un llarg temps invertit, la incertesa en l’espera i la por de no aconseguir-ho. Puntualitzar també 

que s’han creat discursos institucionals, recollits i re-elaborats també pels mitjans de 

comunicació, que han potenciat en gran mesura estereotips completament excloents.  

Conseqüentment, aquestes joves en qüestió s’enfronten a una violència institucional marcada 

per fronteres juridicoadministratives i també a múltiples fronteres internes que configuren 
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diferents classificacions socials i que les fan sentir i viure de maneres diferents a les persones 

que han nascut dins del territori, convertint-les en ciutadanes de segona sense ple dret 

(Contreras i Trujillo, 2017). A més, convé subratllar que aquestes joves es mouran amb una 

doble bipolaritat normativa: ser considerades subjectes d’especial protecció (d’acord amb la 

convenció de drets dels infants) i alhora estar subjectes a un control fronterer degut a la seva 

irregularitat (d’acord amb la llei d’estrangeria). Així doncs, una vegada arriben a Catalunya, es 

troben amb un espai protegit que els garantitza la possiblitat d’entrada i permanència, encara 

que han de renunciar immediatament als seus projectes migratoris de regularitzar-se i 

aconseguir una feina (Torrado, 2012). D’acord amb això, cal destacar diversos punts que 

dificulten especialment la integració d’aquestes joves des d’un punt de vista institucional: 

En primer lloc, les polítiques migratòries, a part de ser racistes i discriminatòries, també estan 

constituïdes des de concepcions patriarcals on, per exemple, s’han afavorit i potenciat 

migracions per reagrupacions familiars sense contemplar i deixant al marge a aquelles dones 

que es decideixen a iniciar el seu procés migratori de forma autònoma.  

En segon lloc, la invisibilitat d’aquestes joves davant les institucions públiques i la nul·la 

participació i representació política de migrants femenines, complica aboslutament la definició 

d’espais d'intervenció adequats i la defensa dels seus drets, davant d’un buit legal que en molts 

casos s’intenta cobrir des de les organitzacions sense ànims de lucre amb major o menor 

impacte (Fernández, 2010; Moualhi, 2000). 

Per últim, m’agradaria destacar que els factors i contextos en els processos migratoris derivats 

de l’entramat institucional situen aquestes dones en llocs de més vulnerabilitat i indefensió 

davant de la violència de gènere. La inseguretat de la seva situació personal marcada per la 

irregularitat, la manca de xarxes de suport a l’estar soles sense cap suport familiar, la possible 

dependència econòmica de l’agressor, les barreres lingüístiques o la percepció de les 

institucions públiques més com a amenaça que com a font de protecció són alguns dels factors 

socials que incideixen en què aquest col·lectiu de dones trobi dificultats afegides per escapar-

se de l’espiral de violència de gènere  (Obra Social “la Caixa”, 2012). Cal aclarir, doncs, que 

el simple fet de posar una denúncia, per a aquestes joves podria comportar un procés complex 

i costós que les desprotegeix davant qualsevol tipus de violència. D’acord amb diversos estudis 

de l’Obra Social “la caixa” (2012) “si en termes generals moltes dones nacionals víctimes de 

maltractaments pateixen durant anys en silenci, la violència exercida contra les dones migrades 

acostuma a ser encara més encoberta i invisible (p. 18)”.  
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Evidentment, amb l’exposició de tots aquests punts no vull expressar que aquestes joves siguin 

més fràgils o febles, contribuint així a una visió estereotipada i estigmatitzada d’aquest 

col·lectiu; sinó que és important fer referència a les possibles causes d'aquestes vulnerabilitat, 

com ara poden ser les dificultats econòmiques, socials, lingüístiques o administratives.  

6.3. VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL, SIMBÒLICA I IMAGINARI SOCIAL 

A part de la violència institucional, els processos d’immigració van intrínsecament lligats a 

l’experiència del racisme i altres formes de discriminació que molt tenen a veure amb la 

violència estructural i simbòlica. Evidentment en els territoris de destí, en aquest cas Catalunya, 

existeix una polaritat moral, social i jurídica que té una repercussió inevitable en l’imaginari 

de les migracions de les menors magrebines que han vingut soles. 

Malauradament, en els entramats de la globalització el fet de conservar la identitat dins d’un 

universalisme que presumeix d’uns valors i una ètica compartida, allunya a aquestes joves del 

dret a ser diferents. Segons Maalouf (1999) la identitat és quelcom que t’identifica i que et fa 

diferent a qualsevol altre persona. En aquesta línia, acostumem a englobar en la mateixa 

identitat tothom que pertany a una mateixa cultura, que tingui una mateixa llengua o mateixa 

religió, etc. contribuint així a construir una sèrie d’estereotips que poden ser molt perjudicials 

per la societat i pel procés migratori de les joves marroquines. Com ja sabem, els mitjans de 

comunicació en el seu rol d’agents socialitzadors juguen un paper protagonista en aquesta 

construcció: si bé aquestes joves estan infrarepresentades en els mitjans, les poques vegades 

que apareixen ho fan com a símbols estereotipats de les seves procedències, que no fan més 

que alimentar creences mitjançant les quals s’articulen pautes d’inclusió i exclusió social 

(Garcia et al., 2012). Així doncs, aquesta exhibició de procedències allunyades a les occidentals 

les quals moltes vegades apareixen amb indumentàries combinades amb peces cobrint el cap, 

s’interpreten com a amenaçadores per la cohesió i inclusió social als països de destí. Segons 

Garcia et al. (2012) “ello ha afectado en gran medida la vida cotidiana de las mujeres de origen 

marroquí en Barcelona y Cataluña, ya que ha generado conflictos de convivencia como por 

ejemplo el que gira en torno al debate sobre la aconfesionalidad de la educación pública y el 

derecho individual de las chicas musulmanas a llevar el velo en los centros escolares (p.287)”. 

L’essencialisme cultural s’ha convertit en un dels principals obstacles per l’èxit de la integració 

en les minories postcolonials en Occident “ tanto los basados en la idea de asimilación, como 

las propuestas multiculturalistas que ponen énfasis en la diferenciación (Nash, 2001 citat a 

Garcia et al., 2012, p. 296) 
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És important destacar també que al voltant de la immigració en general i de les noies 

marroquines en particular hi ha una diferenciació cultural creada entre “elles i nosaltres” que 

moltes vegades fomenten la idea d’una immigració no desitjada i una amenaça per la cohesió 

social. Aquesta alteritat i la concentració d’arribades en massa d’aquest col·lectiu en 

determinades àrees ha fet que algunes interpretacions hagin anat en la línia de la usurpació 

il·legítima de diversos espais i la resistència a acceptar el hijab que porten moltes d’aquestes 

joves. Tot això ha significat per gran part de la població un perill per la homogeneïtat de la 

societat autòctona (Garcia et al., 2012). Díaz  (2008 citat a Fernández, 2019)  afirma que 

“la  percepción  de  la  inmigración  como un problema de seguridad se ha convertido en uno 

de los rasgos característicos del pensamiento contemporáneo occidental; un rasgo que se ha 

enraizado profundamente en la mentalidad colectiva y se expresa en nuestras actitudes sociales 

(p. 138)”. En relació amb això, com ja he explicat amb anterioritat, aquestes joves estan sota 

l’imaginari social que suscita l'acrònim de MENA, el qual comporta una gran càrrega 

pejorativa i estigmatitzant.  

Per tant, l’imaginari social creat al voltant d'aquestes joves va des de la concepció que són 

víctimes del sistema i de la seva pròpia religió; passant per la percepció social i cultural que 

afirma que les dones magrebines són normalment afectuoses/exòtiques, bones cuidadores, amb 

moltes habilitats domèstiques, etc. la qual cosa les estereotipa (Garcia et al. 2012; Salem, 2014; 

Moualhi, 2000); fins a ser considerades persones subjectes al control amb una forta 

estigmatització degut a la seva condició irregular.   

En aquest sentit, hem de tenir clar que la mirada d’aquestes joves com a subjecte vulnerables 

comença en les ciutats d’origen, segueixen en el seu trasllat considerant-les transgressores i 

vulnerables el que les farà enfrontar-se a situacions d'esclavitud i servitud com a part del càstig 

de gènere, i es perpetua als països de destí on seguiran sent invisibles i no tindran xarxa de 

suport el que augmentarà el risc d’acabar en xarxes de contraban i tracta d'éssers humans.  

Per concloure aquest apartat esbrinem que aquestes violències estructurals esmentades 

impossibiliten l’accés a determinats recursos i com a conseqüència apareix la impossibilitat 

d’aquestes joves de crear noves oportunitats. Això provoca que els resultats de les injustícies i 

les desigualtats que han de patir siguin gairebé inalterables a causa dels mecanismes 

d’estratificació social que existeixen dins les nostres societats. En paraules de Galtung (2003) 

la violència estructural “tenderá a convertirse en una profecía autocumplida: las personas se 

degradan por la explotación, y son explotadas porque se las ve como degradadas, 
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deshumanizadas (p. 17). Per tant, la percepció social i cultural que es té de les dones immigrants 

com a subjectes victimitzats, dependents, i poc assimilables tindrà una gran repercussió 

econòmica social i legal per a aquestes joves.  

6.4. ÀMBIT LABORAL 

Com hem vist, és evident que qui s’atreveix a iniciar un procés migratori ho fa buscant un 

ventall d’oportunitats en l’àmbit laboral per tenir una vida millor, però aquest està condicionat 

una vegada més pel sistema de gènere, classe social i origen que impera en totes les societats.  

Així doncs, recolzant-me en la interseccionalitat per tal d’estudiar els sentits i implicacions al 

mercat laboral a la vida d’aquestes migrants, ens tornem a trobar que les classificacions socials, 

en aquest cas joves, dones, marroquines i de classe baixa, poden produir una subordinació 

respecte determinades feines i naturalitzar el treball d’aquestes joves en activitats sense regular, 

inestables, mal pagades i completament informals. L'existència d’espais laborals segregats per 

sexe determinen les decisions de migració o les xarxes específiques de suport d’aquestes 

persones. Segons Montoro-Gurich (2017) “en el caso español, la presencia de hombres 

marroquíes en el sector primario, así como en el de la construcción y en la industria, contrasta 

con la presencia de mujeres marroquíes en el sector de servicios, especialmente en la categoría 

de cuidados a las personas (p. 450). En part, el fet que s’hagi augmentat la migració femenina 

provinent de Marroc, pot ser conseqüència de l’augment de llocs de feina en sectors de serveis 

i informals a Europa (King y Zontini, 2000 citat a Montoro-Gurich, 2017).  

En aquesta línia, i tal i com apunta Magliano (2015) “es importante subrayar que la posibilidad 

de la formalidad laboral y de lograr mejores condiciones de trabajo no es una cuestión de 

voluntad de las trabajadoras migrantes sino que más bien se vincula a la inestabilidad y 

explotación que caracterizan a las inserciones principales a las que acceden muchos/as 

migrantes (p. 705). Aquesta inestabilitat s’accentua sovint amb treballs de cures i reproducció 

limitats a espais invisibles i no remunerats on s’estableixen dones amb dobles jornades 

laborals: una remunerada però difícilment regularitzada; l’altre totalment infravalorada i que 

comporta una càrrega determinant en la vida d’aquestes dones. Així doncs, tornem a veure a 

perversió dels Estats capitalistes on, una vegada més, aquests s’acullen a sistemes patriarcals 

per tal d’estalviar-se el subministrament legal i remunerat de les tasques de cura i reproducció 

(lligats normalment a dones), aprofitant-se en major mesura de les múltiples formes d’opressió 

que viuen les joves migrants. 
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Per si això no fos suficient, en molts casos les migracions d’aquestes menors no estan només 

associades als fluxos d’explotació laboral sinó també sexual. Aquesta situació de vulnerabilitat 

constituirà una situació d’extrema vulnerabilitat sota una submissió econòmica, jurídica i 

laboral de fort component patriarcal i amb repercussions en les seves vides i les de les seves 

famílies  (Torrado, 2012). 

Com a exemple, al Marroc hi ha un fenomen conegut anomenat “les petites bonnes” on nenes 

menors viatgen sota la tutela d’un familiar, evidentment per buscar noves i millors oportunitats 

i que acaben sent explotades en l’àmbit domèstic (Sòria, 2018). Altres noies, totalment 

invisibilitzades són explotades sexualment i utilitzades en el tràfic de persones (l’any 2016, 

l’associació APRAMP va detectar 41 casos de menors, totes elles estrangeres). 

Per tant, en aquest cas en particular, el gènere, la classe social, l’origen nacional, la religió i 

l’edat emergeixen com a classificacions socials principals, la qual cosa produeix diferents 

trajectòries i experiències laborals.  

6.5. ISLAMOFÒBIA CAP A LES JOVES MARROQUINES 

Evidentment, la islamofòbia és un tipus de racisme que pateix gran part de la població 

musulmana i té a veure amb la violència simbòlica i estructural. Tot i així penso que és 

imprescindible dedicar un apartat diferenciat a la islamofòbia ja que considero que aquesta té 

implicacions directes en la inclusió d’aquestes joves a la nostra societat. Segons Moualhi 

(2000) la immigració magrebí és una de les més nombroses a Espanya, la qual cosa suscita 

especial atenció i preocupació social, periodística i científica. Aquest fet construeix discursos 

que van des del més absolut paternalisme fins a la xenofòbia. Segons Garcia et al. (2012) 

sembla que l’Islam i tots els seus components (cultura, religió, símbols, etc.) són considerats 

incompatibles amb els valors d’occident i la seva modernitat. En són exemples la multitud de 

conflictes generats al voltant del territori català a causa del rebuig de la societat a l’obertura de 

mesquites o el paper de les dones musulmanes en l’Islam i la utilització per part d’aquestes del 

hijab. M’interessa centrar-me especialment en aquest últim aspecte ja que és el que té una 

repercussió directe en aquestes joves.  

Doncs bé, des d’una perspectiva decolonial s’evidencia que el discurs compassiu eurocentrista 

presenta aquestes joves com a passives, submises i, fins i tot ignorants, a l'hora d'enfrontar-se 

als espais laborals, legals i intel·lectuals (Moualhi, 2000). En moltes ocasions, des d’Occident 

s’acostuma a pensar que aquesta discriminació que pateixen les dones musulmanes és, 
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principalment, degut a la seva religió, sense mirar més enllà per descobrir que aquest rebuig 

ve, majoritàriament dels Estats de destí i les seves polítiques i societats patriarcals.  

Si ens centrem en el debat que hi ha format al voltant del hijab que porten moltes d’aquestes 

joves ens adonem que respon a una dicotomia de confrontació entre modernitat i tradició. 

D’acord amb Moualhi (2000) “al definir la situación de las musulmanas se da implícitamente 

por supuesto que el islam es su enemigo, degrada su dignidad y las somete a un nivel 

infrahumano. Más lo cierto es que para las magrebíes el velo nunca ha representado un 

obstáculo en su camino de emancipación (p. 298). Així doncs, s’ha de tenir clar que aquestes 

joves no pateixen discriminació por portar un mocador al cap que és el símbol més visible de 

la seva religió, sinó que existeixen molts altres desencadenants de desigualtat com ara l’estatus 

com a dona en les lleis, les institucions i la política, la desigualtat d’oportunitats en l’àmbit 

laboral i educatiu, etc. Així doncs, tal i com afirma Lamrabet (2014) veiem que pel feminisme 

androcèntric el hijab pot representar l’opressió patriarcal i des de l’òptica del feminisme islàmic 

aquest pot suposar el símbol últim de la identitat islàmica i, inclús, una resistència a la 

occidentalització del món. D’acord amb les paraules de Lamrabet (2014) “se trata, pues, de dar 

la libertad de expresión a las mujeres musulmanas y el derecho de reapropiarse la libertad de 

elección como un derecho fundamental y dejar de reducir toda la espiritualidad de la 

musulmana a su manera de vestir (p. 45)”. Per tant, el que és realment urgent és deixar enrere 

els discursos reduccionistes i simplistes que trobem tant en l’androcentrisme com en el 

islamisme més radical.  

En aquest sentit, pensar que els problemes i les dificultats a les quals s’enfronten aquestes joves 

musulmanes estan derivades únicament de l’Islam i de la seva identitat religiosa ens impedeix 

analitzar des de la interseccionalitat, la qual ens ajudarà a comprendre les desigualtats 

estructurals que existeixen i els esforços de totes aquelles joves que lluiten per un canvi en les 

seves societats. És important destacar que els components essencials del patriarcat no hi són 

només a les societats musulmanes sinó que es troben també a altres llocs del món, com en 

aquest cas, Catalunya. D’aquesta manera es creen jerarquies culturals les quals són legitimades 

mitjançant la construcció de prejudicis i estereotips al voltant d’aquest col·lectiu el qual està, 

suposadament, lluny de la raó; això no fa més que alimentar el discurs il·lustrat de la civilització 

eurocèntrica amb els que s’han legitimat històricament tots els processos de 

colonització  (Garcia et al. 2012; Salem, 2014; Moualhi, 2000) 
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Per tal de concloure amb aquest apartat, és important destacar que aquest col·lectiu tornarà a 

estar en una dicotomia: per una banda són considerades com a persones no assimilables, 

resistents i de difícil adaptació a la ciutat de destí, a causa de les diferències culturals i religioses 

que, en molts casos, es veuen com a insalvables i contràries a occident. I per altra banda, també 

és consideren un col·lectiu relativament fràgil degut a la seva irregularitat i precarització i 

també a la suposada opressió que pateixen per part de la seva pròpia religió, la qual cosa des 

d’Occident és vista com a llunyana a la llibertat i modernitat. Ens trobem, una vegada més, 

amb aquesta visió eurocentrista i paternalista que s’allunya d’una necessària sororitat entre 

dones. 

Tot i així, és important destacar que darrere d’aquesta victimització de les joves també hi ha 

atribuït un determinat exotisme acceptat i desitjat que, lluny de ser un reconeixement cultural, 

ens separa de la visió amenaçadora per apropar-nos a elles només per un temps determinat. 

Això no fa res més que envoltar-nos com a societat en un immobilisme del que no podem 

escapar. 

7. ÉS LA INCLUSIÓ UN DESTÍ POSSIBLE PER A AQUESTES JOVES?  

Ens trobem en el desenllaç del treball i és per això que és absolutament imprescindible dedicar 

un apartat a discutir i reflexionar al voltant de les preguntes inicials, la informació trobada i 

aportada i la meva pròpia experiència, per tal de donar resposta a les preguntes plantejades des 

de bon inici i apropar-nos a l’objectiu des del recorregut fet fins al moment. 

Com per a qualsevol persona, per tal que aquestes joves puguin inserir-se formalment a les 

ciutats de destí i caminar cap a una inclusió que permeti considerar-les subjectes de ple dret, 

s’haurien d’aconseguir petits èxits que les permetessin encarar els seus futurs relacionats, 

sobretot, amb l'adquisició de documentació per viure legalment als països de destí; l’obtenció 

de formacions i posteriors feines remunerades que concordin mínimament amb els seus 

interessos; l’assoliment de competències bàsiques per desenvolupar-se socialment i en el 

mercat laboral; tenir un habitatge, alimentació i higiene dignes; comptar amb una xarxa de 

suport i acompanyament que ajudi a  l’estabilitat emocional, etc. Malauradament, l’assoliment 

d’aquests èxits són complicats tenint en compte tots els factors que dificulten la inclusió 

d’aquestes joves a les societats de destins. 
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En primer lloc, per comprendre la dificultat que tenen per encarar el seu futur en les societats 

de destí penso que, com hem anat esmentat al llarg del present treball, hem de tenir clar que 

ens trobem immersos en un Estat modern neoliberal basat en la globalització i el 

capitalisme, i com a conseqüència estem davant d’una modernització ferotge que té un efecte 

de “construcció de l’ordre” en el qual hi ha persones que queden fora del sistema i són 

considerades indesitjables i no aptes per la nostra societat. Malauradament, aquestes persones 

podrien ser les joves protagonistes d’aquest estudi. 

En aquest sentit, és cert que van sorgint algunes produccions acadèmiques (com podria ser el 

present treball) que, tal com apunta Curiel (2007) han obert vies de pensament crític per tal de 

tenir un impacte positiu en aquesta realitat, però aquestes no deixen de ser elitistes, i com he 

apuntat al principi del treball, sobretot androcèntriques. Allunyar-se d’aquesta realitat no deixa 

de ser complicat en uns temps on les relacions de poder s’observen a tots els aspectes de la 

vida, incloent les relacions socials. D’acord amb Bauman (2005) “la globalización se ha 

convertido en la tercera, y actualmente la más prolífica y menos controlada, «cadena de 

montaje» de residuos humanos o seres humanos residuales (p.17)” fent que els diferents i els 

que no segueixin allò establert quedin a sota del tot de la piràmide de les relacions, amb tot el 

que això implica. Hem vist que actualment l’alteritat, la diferència i la subalternitat segueixen 

sent una excusa per l'assimilació i el colonialisme occidental, el qual segueix sent racista i 

completament patriarcal. Alhora, tot això desencadena un mercat globalitzat que no 

funciona si no és amb una enorme massa de subjectes vulnerables i desprotegits, altament 

mòbils y disposats a inserir-se en els treballs més precaris dels països als que emigren. 

Davant d’aquest panorama, m’atreveixo a afirmar que les joves marroquines protagonistes 

d’aquesta producció acadèmica pertanyen al escalafó més baix de la piràmide i que, 

malauradament, han de recórrer camins durs i molt llargs fins a arribar a la inclusió absoluta 

en les societats de destí.  

En segon lloc, i seguint en la línia de recerca d’informació i el posterior anàlisi, una vegada 

arriben a Catalunya, aquestes joves han d’enfrontar-se a una sèrie d’obstacles que tenen una 

repercussió directe en les oportunitats per construir un futur digne en les ciutats de destí, i 

aquestes varien en gran mesura depenent dels factors que intervenen en les vides de cada 

persona. Per tant, podem afirmar que ser dona és un factor que dificulta el seu procés d’inclusió, 

però si fem l’anàlisi des de la interseccionalitat veiem que el fet de ser immigrant, menor d’edat, 

musulmana i pobre també tenen un impacte totalment demolidor en les seves vides. No ens 

podem enganyar, ja que tal i com apunta Senserrich (2015) “ser pobre a menudo significa 
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someterse a pequeñas humillaciones”; en aquesta línia, podem extreure que existeix una 

dominació i explotació davant de tots aquests factors que les deshumanitza, les estigmatitza, 

les deixa fora de lloc, i les converteix en “aquelles altres” que ningú vol mantenir. I la societat 

que fa davant d’aquest fenomen? Interioritzar, pujar al carro i considerar normal allò 

humanament inacceptable (Pié, 2018).  

En tercer lloc, m’agradaria fer referència al dol migratori. És cert que totes les persones que 

abandonen els seus països d’origen per determinades circumstàncies, arrosseguen i 

desenvolupen sentiments de dol que poden afectar la seva identitat, salut física i mental i, 

sobretot, la seva integració social. Achotegui (2012) afirma que el sentiment de dol migratori 

és inevitable, però hem de tenir en compte que hi ha circumstàncies que el poden accentuar. 

Així doncs, a part de factors comuns com poden ser la llengua, la cultura o els costums que 

desemboquen sovint en un estrès clàssic, existeixen d’altres que repercuteixen negativament 

en la superació del dol d’aquestes persones. Aquests factors poden ser la separació forçada 

d'éssers estimats, la lluita per la supervivència, la por i el terror dels viatges (tracte de persones, 

explotació sexual, etc.), l’amenaça de màfies, la detenció per part de les autoritats, la indefensió 

per no tenir drets, la incertesa de si es podrà o no tornar als països d’origen, l’absència 

d’oportunitats al mercat laboral, la xenofòbia soferta, etc. És important aclarir que cada persona 

ho viurà de forma diferent i s’enfrontarà en major o menor mesura a aquestes dificultats, però 

és cert que les joves marroquines que comencen un projecte migratori i arriben soles a les 

ciutats de destí tenen més possibilitats de viure i sentir moltes d’aquestes experiències 

dificultant, per tant, la construcció d’un nou projecte de vida que les porti a la total inclusió en 

les societats de destí. Tot i que aquests factors de risc estan lligats a les característiques 

personals d’aquestes joves, hem de tenir cura de no caure en la trampa de creure que totes elles 

són un grup homogeni. Serà important, doncs, tenir en compte que les diferents realitat tenen 

cos, tenen sexe i irremeiablement estan situades. Així doncs, s’han de deconstruir les 

concepcions monolítiques sobre aquest col·lectiu ja que les vides de cada una d’aquestes 

dones estan lligades a les seves identitats nacionals, però sobretot a les seves experiències 

i contextos socioculturals viscuts. 

Com hem pogut veure, i recuperant l’objectiu plantejat a l’inici del treball, constato que les 

joves marroquines que marxen del seu país d’origen sent menors i arriben a Catalunya per 

construir els seus projectes de vida futurs, s’enfronten a dificultats lligades a una sèrie de 

factors intrínsecs a elles que afecten directament als seus processos d’inclusió. Davant d’això, 
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els professionals tenim suficient coneixement i eines que ens ajudin a intervenir d’acord amb 

les necessitats d’aquestes joves? 

7.1. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LES INTERVENCIONS  

En un inici i com a punt de partida al procés de creació del treball m’havia preguntat a mi 

mateixa si aquestes joves tenen la visibilització i reconeixement que mereixen dins les 

pròpies intervencions en l’àmbit social tenint en compte les especificitats que habiten en 

aquests espais d'opressió. Des del meu punt de vista, d’acord amb la meva experiència 

professional i acadèmica i la posterior recerca i anàlisi d’informació sobre la temàtica en 

qüestió, arribo a la conclusió que com a professionals no tenim prou coneixement a l’hora 

d’intervenir amb aquestes joves. Això, inevitablement implica que, sovint, les nostres 

intervencions no estiguin realitzades tenint en compte la multiplicitat de factors que intervenen 

en la construcció dels projectes de vida d’aquestes noies, i per tant, l’acompanyament no es fa 

sempre de forma respectuosa i inclusiva.  

Amb la voluntat absoluta de definir un “per a totes” entre totes, com a professionals de l’àmbit 

social considero imprescindible allunyar-nos del multiculturalisme liberal que només pretén 

integrar de manera subordinada buidant de contingut les altres identitats. Sense ànims de ser 

utòpica, penso que es tracta d’escoltar a la diversitat, sense centralismes i sent capaços de trobar 

una epistemologia i un pensament crític que representi a totes i cada una de les experiències 

del món i es doni pas a una inclusió real. Aquesta consideració implicaria un necessari 

reconeixement a la diferència, on aquesta pugui ser considerada com un factor d’enriquiment 

per les societats per tal de donar cabuda a les diferents maneres de viure, l’espiritualitat, les 

costums i rituals que sustenten les seves identitats.  

En base a això, penso que és indispensable dedicar un punt on poder aportar una sèrie de 

consideracions ens poden ajudar com a professionals i que no són més que idees i pinzellades 

que haurien de poder desenvolupar-se per tal de crear projectes d'acompanyament i 

intervencions útils per aquestes joves.  

En primer lloc, és completament necessari poder desprendre’ns com a professionals d’una sèrie 

d’elements que dificulten en gran mesura la nostra tasca educativa. Així doncs, el 

paternalisme androcèntric, els prejudicis i estereotips i la compassió i la condescendència 

han de quedar completament enrere en qualsevol intentat d’apropar-se a aquestes joves. 

L’exercici d’acompanyament i solidaritat només tindrà sentit si substituïm tots aquests 
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elements per actituds que tenen a veure amb el reconeixement, la receptivitat, la negociació 

i la voluntat de dur a terme projectes realment igualitaris. Ens serà útil saber que aquestes 

joves són persones que han iniciat un procés migratori i que lluny de ser submises i passives, 

són noies autònomes i amb molta iniciativa capaces d’aportar els seus punts de vista i les seves 

vivències als nostres discursos. Per tant, i sense cap mena de dubte, tots els educadors socials 

han d’observar aquestes joves com a subjectes actius i intel·ligents que s’esforcen per superar 

el dol migratori lligat, malauradament, a processos de marginació i precarietat. Estic d’acord 

amb Rodrigo (1999) quan afirma que “es necesario, por consiguiente un conocimiento lo más 

amplio posible de la cultura de la persona con la que se interrelaciona. El desconocimiento del 

otro lo deshumaniza” (p. 6). Això deixa veure que la generalització i la ignorància incorpora 

processos de construcció social que poden estar molt allunyats del que volen aquestes joves.  

En segon lloc, i en completa sintonia amb el punt anterior, és de vital importància que 

qualsevol intervenció o projecte tingui com a principal objectiu escoltar i donar suport a 

les pròpies aspiracions i demandes de les persones a les que van destinades. Així doncs, 

com a professionals no podem triar per elles i, per tant, el diàleg, la comunicació i l’escolta 

activa seran factors claus en les nostres intervencions. Apuntar també que cap projecte serveix 

per “donar-les veu” ja que elles ja en tenen per si soles, sinó que allò realment important serà 

crear espais de visibilització per escoltar i tenir en compte aquestes veus. Mitjançant les 

aportacions d’aquests joves alteritzades i les seves experiències es poden qüestionar els 

estereotips i anar més enllà en les representacions colonialistes que se’n desprenen de molts 

processos d’acompanyament. En aquest sentit, una solució als límits que imposem a aquestes 

noies dins la comunitat musulmana seria promoure la seva representació i 

autorepresentació per trencar amb l’arrel colonialista que es troben en arribar a les 

ciutats de destí. 

Per últim, des del meu punt de vista serà totalment imprescindible canviar la forma de fer de 

les institucions i els serveis socials. Ens trobem davant d’una acció social sovint hipòcrita, 

sense recursos i incapaç de donar solucions per fer front a totes aquelles persones que no tenen 

recursos per tenir una vida digne, com són moltes de les joves magrebines que arriben a 

Catalunya. Doncs bé, és innegable, tal i com apunta Senserrich (2015) que molt sovint el 

plantejament que es fa des dels Serveis Socials queda soterrat pels prejudicis, l’assistència 

social, el control, els protocols, la pressa per aconseguir els objectius, etc. la qual cosa ens 

allunya del veritable sentit que té l’acció social. Malauradament els marcs institucionals 

s’alimenten d’unes normes, implícites o no, que regulen el funcionament de les institucions i 
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que, de vegades, cobren un pes massa important. És a dir, sovint, els encàrrecs dels contextos 

institucionals són difusos, i en la majoria de casos no donen resposta a les necessitats de les 

persones que acudeixen. Així doncs tal i com expliquen Bossé B. i Solé J. (2017) a vegades es 

produeix una inflació de procediments que no aconsegueixen tranquil·litzar a ningú, més tot el 

contrari i compliquen tota possibilitat d’iniciativa. Per evitar que aquestes respostes estiguin 

completament buides de sentit, serà totalment urgent construir un moviment social sensible a 

tots tipus d’opressió, exclusió i marginació deixant al marge tota aquesta burocratització. En 

base a això, qualsevol política social i projectes i/o accions que se’n derivin d’aquestes hauran 

de tenir en compte el classisme, el sexisme i el racisme sense prioritzar cap d’aquests per tal 

de contextualitzar i situar les respostes a les necessitats específiques de cada una d’aquestes 

joves.  
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