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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓ::

L’estudi que volem realitzar pretén fer una valoració quantitativa i qualitativa dels efectes i repercussions a
nivell personal d’un grup de joves que han passat per sistemes de protecció.
D’una banda, perquè en la revisió de la literatura científica recollida, s’evidencia l’escassetat d’estudis duts
a terme en els últims 10 anys sobre els joves que han passat pels sistemes de protecció a la infància i, en
especial, per les mesures d’acolliment en centre i acolliment familiar. D’altra banda, per tal de poder
obtenir i analitzar dades sobre el percentatge d’aquesta població, dins del nostre territori d’intervenció,
que poden desenvolupar la vida adulta de forma autònoma al marge del sistema dels serveis socials i
protecció de menors i aquells que queden atrapats en els recursos i mesures de protecció.

POBLACIÓ:

La població diana consistirà en joves de 18 a 25
anys de la zona de l’Alt Pirineu i Aran. ( Alta
Ribagorça, Alt Urgell, Baixa Cerdanya, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès i Vall d’Aran)
Per tal de seleccionar la mostra, es realitzarà
una revisió d’arxius de la DGAIA de la totalitat
dels joves d’aquesta franja d’edat que han
passat per mesures d’infància.

PROCEDIMENT:

Per realitzar l’estudi es confeccionaran enquestes, les quals s’administraran a la mostra mitjançant
entrevistes semiestructurades.

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS:

A partir d’aquest estudi es pretén valorar i extreure conclusions del sistema de protecció en general,
l’ànalisi, valoració i modificació del qual normalment és realitzat per part dels professionals i serveis que
integren la xarxa d’atenció i protecció d’infants i adolescents, sense que en molts casos es tingui prou en
compte la percepció dels menors davant d’aquests.

Des del nostre equip pensem que l’opinió que tenen els joves extutelats del funcionament de l’EAIA, pot
ésser de gran utilitat de cara a poder revisar i millorar algunes pràctiques professionals, atès que aquests
no només són els perceptors dels diferents sistemes de protecció proposats pels EAIA, sinó que molts d’ells
hi estan immersos durant molts anys, i en són els principals protagonistes.

Localització menors

•Arxius DGAIA

•Consultar el Padró Municipal

•Serveis Socials Bàsics

•Adreces de família extensa

•Xarxes Socials

Consell Comarcal del Pallars Jussà


