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“Her wings are cut and then she is blamed
for not knowing how to fly.”

― Simone de Beauvoir, The Second Sex.
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I. Resum

Català

En complir la majoria d’edat, a les joves tutelades per l’Administració se’ls hi demana fer un pas de
gegant, que significa per a moltes d’elles un canvi integral en les seves vides. Aquest treball és el
resultat de l’estudi centrat en la transició a la vida independent de les joves tutelades per
l’Administració, aplicant una perspectiva de gènere en el seu anàlisi i basant-se en una metodologia
qualitativa entrevistant a noies tutelades i professionals del sistema de protecció. Conèixer com
afecta la variable de gènere en la construcció del seu camí cap a la vida autònoma, com es configura
la seva realitat i les dificultats que es troben en un context ple de desafiaments i prejudicis que
limiten les seves oportunitats; són els objectius als quals s’han arribat en aquesta investigació. Les
noies tutelades estudiades interioritzen un seguiment ferm dels rols tradicionals de gènere i tenen
clar que volen formar una família com a estratègia per aportar tot allò que els hi ha mancat en la
seva infància. Tot això tenint en compte que representen una minoria dins el sistema de protecció i la
falta de recursos i programes socioeducatius i econòmics destinats a l’atenció d’aquest col·lectiu
augmenta considerablement la seva vulnerabilitat. En aquest sentit, desenvolupar estratègies
comunitàries, desgeneralitzar els programes d’atenció a menors en protecció i elaborar investigacions
des d’una perspectiva interseccional; esdevenen els elements clau per tenir en compte una
perspectiva holística de la realitat d’aquest col·lectiu i així evitar la seva exclusió social.

Paraules clau: Transició, joves, tutelades, perspectiva de gènere

Castellano

Una vez cumplida la mayoría de edad, a las jóvenes tuteladas por la Administración se les pide dar
un paso de gigante que significa para muchas de ellas un cambio integral en sus vidas. Este trabajo
es el resultado del estudio centrado en la transición a la vida independiente de las jóvenes tuteladas
y extuteladas aplicando una perspectiva de género en su análisis basándose en una metodología
cualitativa entrevistando a chicas tuteladas y a profesionales del sistema de protección. Conocer
cómo afecta la variable de género en la construcción de su camino hacia la vida autónoma, cómo se
configura su realidad y las dificultades que se encuentran en un contexto lleno de desafíos y
prejuicios que hacen limitar sus oportunidades; son los objetivos a los cuales se ha llegado con esta
investigación. Las jóvenes tuteladas estudiadas interiorizan un seguimiento firme de los roles
tradicionales de gènero i tienen claro que quieren formar una familia como estrategia para aportat
todo aquello que les ha faltado durante su infancia. Todo esto teniento en cuenta que representan
una minoria en el sistema de protección y la falta de recursos y programas socioeducativos y
económicos destinados a la atención de este colectivo hace aumentar considerablemente su
vulnerabilidad. En este sentido, desarrollar estrategias comunitarias, desgeneralizar los programas
de atención a menors en protección y elaborar investigaciones desde una perspectiva interseccional;
representan elementos clave para tener en consideración una perspectiva holística de la realidad de
este colectivo para así evitar su exclusión social.

Palabras clave: Transición, jóvenes, tuteladas, perspectiva de género
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English

Once the young women in care have reached the age of majority, are asked to take a giant step that
means an integral change in the lives of many of them. This document is the result of a study focused
on the transition to independent life of young girls in and out care, applying a gender perspective in
the analysis and based on a qualitative methodology, interviewing girls under guardianship and
professionals from the protection system. Knowing how the gender variable affects the construction
of their path towards autonomous life, how their reality is configured and the difficulties they find in a
context full of challenges and prejudices that limit their opportunities; are the aims that this research
has reached. The studied young women in care internalize a firm follow-up of the traditional gender
roles and exhibit a strong will to form a family as a strategy to contribute everything they have
lacked during their childhood. All of this, both considering that they represent a minority in the
protection system and the lack of resources and socio-educational and economic programs destined
to the attention of this group considerably increases their vulnerability. In this sense, developing
community strategies, not generalizing care programs for minors in protection and carrying out
research from an intersectional perspective; represent key elements to provide a holistic perspective
of the reality of this group in order to avoid their social exclusion.

Key words: Transition, youth in care, gender perspective
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II. Introducció

En complir la majoria d’edat a les joves tutelades per l’Administració se’ls hi demana fer un pas de
gegant, que significa per a moltes d’elles un canvi integral en les seves vides. La majoria deixen de
tenir accés a recursos del sistema de protecció, es desvinculen d’aquest, tornen al nucli d’origen on
havien patit les situacions de maltractament o negligència que van causar el seu desemparament,
són mares i pares adolescents; entre altres aspectes que signifiquen una vulnerabilitat extrema en
una edat primerenca.

Són molts els estudis que han investigat al voltant de la transició a la vida independent de
les i els joves tutelats per l’Administració (Bárbara, 2009; Jariot et al, 2015; Roca i Pou, 2015; Alonso et al,

2018 i Incarnato, 2018), però hi ha escasses evidències que analitzin quines són les seves trajectòries
un cop han abandonat el sistema de protecció i molt menys que es faci des d’una Perspectiva De
Gènere (endavant PDG). La realitat de les joves tutelades i extutelades és pràcticament desconeguda
i aquest fet fa més difícil aplicar millores en les actuacions, recursos i protocols de l’Administració.

La Declaració Universal dels Drets Humans declara a l’Article 1 que “tota persona té els
mateixos drets i llibertats [...] sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió” (DUDDHH, 1948).
La igualtat entre gèneres és assenyalada en diversos tractats com un dret, però les relacions de
poder que es construeixen són desproporcionals i el gènere es converteix en un eix de desigualtat
clau en la nostra societat. Les dones continuen sent discriminades en diferents àmbits com el legal i
polític, en estereotips relacionats amb el gènere i per raons relacionades amb les normes i les
pràctiques socials.

La PDG tractaria de la forma de veure i analitzar la manera en què la societat entén com han
de comportar-se les persones segons el seu gènere, les activitats a les quals estan relacionades i els
rols socials als quals estan sotmeses. Una anàlisi en PDG implica tenir en compte tots els aspectes
socials, culturals, educatius, institucionals i sistemàtics que afecten a les persones que s’identifiquen
amb el gènere femení. Sorgeix dels estudis feministes i representa el qüestionament dels estereotips
marcats per la societat per tal de fomentar l’elaboració de nous continguts que permetin construir
una comunitat equitativa (UNICEF, 2017). L’aplicació de la PDG en els diferents àmbits de la societat,
administració, currículums educatius, entre altres; resulta actualment un tema candent, atès a l’onada
del moviment feminista mundial que lluita eradicar les diferències que esdevenen desigualtats entre
gèneres. Així doncs, no tenir en compte aquesta perspectiva a l’hora de treballar amb el col·lectiu de
persones tutelades, pot resultar un fet obsolet.

El present estudi se centra en analitzar com és la realitat de la transició a la vida independent
de les joves tutelades que estan a punt d’assolir la majoria d’edat, aplicant una PDG en l’anàlisi dels
resultats de la recerca per tal de conèixer les representacions que fan les noies tutelades sobre la
família, la maternitat i l’amor romàntic; identificar com incideix la socialització de gènere en la
construcció d’aquestes representacions; analitzar la intercepció del gènere en aprofitament i l’accés a
recursos oferts pel sistema de protecció i, per últim, conèixer com afecta la socialització del gènere en
la transició a la vida independent.
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En el present treball es comença parlant sobre la transició a la vida independent fent
especial atenció a les dificultats que avui dia es troben les i els joves en general per a, posteriorment,
poder submergir-nos en la de les joves tutelades en concret, fent primerament una caracterització del
seu perfil i explicant el procés de transició marcat per l’Administració.

S’ha utilitzat una metodologia de tipus qualitativa realitzant entrevistes a noies tutelades que
estan a punt d’assolir la majoria d’edat, la qual cosa permet conèixer de primera mà les opinions,
interessos, expectatives, preocupacions de les protagonistes de la investigació; i a professionals del
sistema de protecció que ens ajuden a acabar de descriure la temàtica abordada en aquest estudi.
Darrerament, es presenten els resultats i les conclusions finals extretes a partir de la investigació
realitzada.
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III. Marc teòric

1. La transició a la vida independent

1.1. Què entenem per transició? Factors de protecció i risc en el procés

A les societats industrials, la transició a la vida adulta es considerava com una trajectòria lineal i
homogènia en la qual des de la infància fins a la joventut es preparava als subjectes per al món
laboral considerant l’obligatorietat escolar i la posterior formació professional (López, 2006 i Stein,
2008). A la postmodernitat canvien els sistemes de producció i així també ho fan les transicions de
les i els joves a la vida adulta, les quals es caracteritzen per una inseguretat i incertesa constant, tal
com anomena López (2006), se segueixen “trayectorias yo-yo” (p.79). Es veu present la rellevància i
el poder que adquireix el sistema productiu neocapitalista en el desenvolupament de les trajectòries
vitals de les i els joves que han nascut en el marc de les societats postmodernes.

Entenem per transició com “l’acció i efecte de passar d’un mode de ser o estar a un altre
diferent” (RAE, 2020). La transició a la vida adulta s’ha d’entendre com un procés, un canvi d’estatus
o rol de les persones, en el qual adquireixen competències relacionades amb l’autonomia, és a dir,
que són capaces de desenvolupar habilitats i competències i d’assumir responsabilitats sobre la seva
pròpia vida (Martínez, 1999; Miranda, 2016 i Incarnato, 2018). Així doncs, la transició no és només un
procés, sinó que és un procés gradual i progressiu, en el qual no es pot indicar un moment cronològic
de finalització de l’autonomia, però si un inici, quan una persona neix (Incarnato, 2018). Es refereix,
per tant, que l’autonomia no és quelcom estàtic, sinó que es troba constantment en construcció.

Existeixen variables que permeten analitzar factors que incideixen en la transició exitosa o
fallida de les i els joves (López i Segado, 2007) (Taula 1). Entre més factors de protecció siguin
presents a la vida de les i els joves, més favorable serà l'adquisició d’habilitats pel seu procés
d’autonomia i menys risc de vulnerabilitat i exclusió patiran. Altres factors com l’estat mundial actual
en relació amb la globalització, la modernitat líquida (Bauman, 2000) i els avenços tecnològics;
contribueixen a la fragmentació i pluralització de les seves trajectòries a la vida adulta (Incarnato,
2018). Tenint en compte el col·lectiu concret que ens ocupa, molts dels factors de protecció que de la
Taula 1 no hi són presents i, doncs, representen una minoria molt més vulnerable. Serà quelcom del
que es dialogarà en els següents punts d’aquest marc teòric.
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Taula 1

Factors de protecció i risc en els processos de transició

Nota: recuperat de López i Segado (2007).

1.2. L’estat actual de les oportunitats per a la transició

La transició a la vida adulta suposa per se accedir al mercat de treball i emancipar-se (López et al.,
1999; Moreno et al. 2012 i Santana, 2013). Tanmateix, la situació actual del mercat de treball del
nostre territori presenta dificultats per a la inclusió d'aquest col·lectiu. El mercat laboral juvenil actual
ens presenta una realitat en canvi constant, és competitiu i inestable. Les i els joves de fins a 29 anys
representen el 37,6% de l’atur al territori espanyol i la taxa de desocupació representa “el doble de
la taxa d’atur general del conjunt de la població en edat laboral” (MTESE, 2020, p.9).

Si afegim la variable de gènere sota aquest paradigma, les baixes oportunitats de les joves
en l'entorn laboral augmenten encara més la seva vulnerabilitat. La segregació i discriminació de les
dones és un fenomen que es reprodueix en totes les societats de forma mundial. Les dones
acostumen a posicionar-se en un sector privat en comparació amb els homes, ocupant tasques de
cura a causa dels estereotips de gènere imposats (Fernández, 2007 i Musikka, 2020). Aquesta
distinció afecta per se en les condicions salarials de les dones, les quals acostumen a ocupar llocs de
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treball no remunerats o mal remunerats que fan reproduir la seva condició de precarietat laboral.
Parlem, per tant, d’una escletxa salarial1.

La vida adulta representa abandonar la llar familiar (Casal et al., 2006). Referir la transició a
la vida adulta com un procés d’emancipació resulta equívoc, ja que llavors una persona no
emancipada seria una persona sense autonomia i actualment un/a jove no emancipada no encaixa en
aquesta tipologia d’individu (Marí-Klose et al., 2012). A Catalunya s’estima que només el 23,8% de
les persones d’entre 16 i 29 anys aconsegueix emancipar-se (CTESC, 2018). Segons l’INE el 2019 el
52,8% de les/els joves entre 25 i 29 anys vivia amb els seus progenitors. Aquesta dinàmica respon a
l’estat del mercat laboral actual, les dificultats per accedir a un habitatge o per qüestions
relacionades amb la voluntat de prosseguir amb els estudis (CTESC, 2018).

2. Les joves tutelades

Són molts els estudis que han investigat al voltant de la transició a la vida independent de les i els
joves tutelats i extutelats per l’Administració (Bàrbara, 2009; Jariot et al, 2015; Roca i Pou, 2015;
Alonso et al., 2018 i Incarnato, 2018), però hi ha escasses evidències que analitzin quines són les
seves trajectòries dins i un cop han abandonat el sistema de protecció i molt menys que es faci des
d’una PDG. La realitat de les joves dones tutelades és pràcticament desconeguda i la precarietat que
envolta al col·lectiu pot ser més elevada que la dels homes. Partim del concepte d’interseccionalitat
per explicar aquest fenomen.

La interseccionalitat contempla que existeixen desigualtats múltiples que interaccionen entre
si i resulta essencial per analitzar les opressions a les quals s'enfronta qualsevol individu (Expósito,
2012 i Hernández, 2018). La dona durant la seva vida experimenta l’opressió en configuracions i en
graus variats d’intensitat (Crenshaw, 1989). La interseccionalitat no tracta les dimensions com
desigualtats additives, sinó interrelacionades, es considera com una intersecció de camins i no com la
suma d’eixos relacionats amb la desigualtat, com el gènere, l’ètnia, la classe social, la cultura, l’edat o
discapacitat, per exemple (Crenshaw, 1989; Expósito, 2012; Platero, 2013 i Hernández, 2018). El
gènere es tracta d’una categoria transversal és present en tota classe d’opressions, però és important
considerar la discriminació múltiple que pot patir una dona (Hernández, 2018). El mateix autor posa
com a referència l’exemple d’una dona “negra, obrera, homosexual, obesa, joven y discapacitada” (p.
281) per tenir en compte que ha de ser analitzada valorant i visibilitzant cada opressió. La Figura 1
il·lustra el significat del concepte d’interseccionalitat.

La interseccionalitat s’ha esdevingut com el concepte utilitzat per donar a conèixer la
percepció entrelligada de les relacions de poder que el patriarcat i capitalisme planifiquen i posen en
pràctica (Viveros, 2016 i Hernández, 2018). Es posa en manifest la multiplicitat d’experiències
d’opressió, dominació i sexisme que viuen les, quelcom que afecta a les joves tutelades. És veu la
importància que pren que les investigacions feministes la tinguin en consideració per tal que “se

1 L’any 2018, analitzant el salari per hora i distingint el tipus de jornada, en el treball a temps complet la mitja
del salari de les dones es posicionava en 11,9 euros/hora mentre que el dels homes era d’uns 12,8 euros/hora
(INE, 2018).
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desarrolle un estudio más completo, solidario y equitativo de la diversidad de opresiones,
discriminaciones y desigualdades” (Hernández, 2018, p.281) i així aplicar millores en les polítiques,
estudis, actuacions, recursos i protocols de l’Administració per tal de fomentar l’elaboració de nous
continguts que permetin construir una comunitat equitativa.

Figura 1

Intersecció d’eixos de privilegi, dominació i opressió

Nota. Pauly, K. M., (1996). Describing the Emperor's new clothes: Three myths of education (in)equality. In: Ann

Diller et al., eds. The gender question in education: theory, pedagogy and politics. Boulder, CO: Westview.

2.1. Perfil i característiques de les joves tutelades

Diverses autores afirmen que el col·lectiu de joves tutelats/des i extutelats/des en general presenta
més risc de fracàs i mobilitat escolar, escassa formació per al treball, més precarietat i inestabilitat
laboral, desocupació perllongada, ocupació en treball de baixa qualificació, paternitat i maternitat
precoç, conductes addictives, problemes de salut física i mental, indigència i aïllament social (Biehal,
et al. 1995; Stein, 1994; Stein et al., 2000; Munro, 2008; Jariot et al., 2015 i Mendes i Snow, 2016).

Les característiques mencionades han sigut abordades per estudis que han tractat la
temàtica sense discrepar entre gèneres. En complir l’edat establerta per abandonar el sistema de
protecció, els nois i les noies tutelades prenen trajectòries diferents i igual que ho és el seu camí i
experiències durant la seva acollida al sistema (Baynes-Dunning i Worthington, 2013). Les noies són
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més victimitzades, més propenses a patir abusos sexuals2, a ser mares adolescents, responen als
seus traumes amb autolesions o caient en l’abús de drogues i alcohol i pateixen de depressió, menor
autoestima i estrès posttraumàtic (Grabe, et al., 2007; Frydenberg i Lewis, 2009 i Baynes-Dunning i
Worthington, 2013). De forma general, les noies mostren pitjors resultats en el seu benestar
subjectiu que els nois (Llosada, 2017). S’atribueix aquesta diferència a factors psicosocials, doncs les
expectatives socials esperades per noies i per nois difereixen i així també ho fa el seu grau de
preocupació (Baynes-Dunning i Worthington, 2013 i Viñas et al., 2015). Tot apunta a què les noies
interioritzen i expressen de manera més negativa les situacions que els hi són més perjudicials
(Tomyn, 2013), la qual cosa radica en més vulnerabilitat.

En les nostres maneres de fer i ser existeix un alt component relacionat amb el nostre
gènere, ja que la dicotomia entre allò femení i masculí marca estereotips que condicionen la
reproducció d’una assumpció de rols i estableix normes socials que dicten com complir certs
comportaments categoritzats com els adequats (Bustos, 1994). L’assumpció d’aquests rols afecta a
la trajectòria de les noies tutelades, ja que s’ha evidenciat un seguiment ferm dels rols tradicionals
establerts al gènere femení: ocupació de les tasques de cura i reproductives i conductes
estereotipades que mantenen relacions sentimentals absorbents relacionades amb la creença de
l’amor romàntic (Cabellos, 2017). Zarate et al. (2016) van identificar que només el 14% de les joves
tutelades pensaven que un inconvenient important de la maternitat adolescent és haver d’abandonar
els estudis, en comparació amb el pensament del 94% de les joves normalitzades. A més, les
tutelades tendeixen a ser mares més joves (entre els 18 i 19 anys d’edat), tenen parella i s’inicien
molt abans en les relacions sexuals. En l’estudi de Zarate (2013) el 84% de les noies tutelades tenen
vida sexual activa com a resposta a un sentiment de soledat i vulnerabilitat emocional.

Per Cabellos (2017) formar una família representa una estratègia que aporta estabilitat a les
seves vides. Naturalitzen el concepte de família encara que moltes d’aquestes noies no han tingut
accés a models de referència familiars positius (Cabellos, 2017). Es veu la voluntat de ser mares com
un mecanisme d’aportació de benestar emocional (Zarate et al. 2016), per reparar històries passades
i consideren la maternitat com una oportunitat per la seva realització personal i una estratègia per
aportar un canvi a les seves vides (Zarate, 2013).

Segons l’estudi de Zarate et al. (2016), la maternitat les ha fet sentir millor amb si mateixes,
tanmateix, el 75% expressen que la relació amb les seves respectives parelles ha empitjorat i el 56%
no s’interessa pel fill o filla d’ambdós. Es veu present la construcció de relacions de parella
condicionades per la visió de l’amor romàntic, la qual està íntimament relacionada amb el fet
d’associar a la figura femenina com la proveïdora d’afecte i cuidats i, en conseqüència, amb l’opressió
d’aquesta i la perpetuació del patriarcat (Pascual, 2016). Tal com explica la mateixa autora: “al
hombre se le educa como eje central de su vida, vive por él [...] mientras que las mujeres lo somos
para cuidar, amar y proveer felicidad al otro, dejando a un lado nuestra propia identidad, diluyéndola
con la del otro en el amor fusional” (Pascual, 2016, p. 69).

2 Segons dades de la DGAIA (2020), d’entre el Registre Unificat de maltractament infantil, el 60,8% dels casos
eren noies en comparació amb el 39,2% restants que eren nois.
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L’ASJTET detalla que el 2018, del total de noies extutelades que abandonaven el sistema de
protecció, el 34% vivien amb la seva parella, en comparació amb el 3,1% dels nois. Per Stone et al.
(2010) la causa es relaciona amb el fet que les dones prioritzen i valoren més formar una família
abans que tenir una independència econòmica, en comparació amb els homes que tendeixen a
endarrerir l’emancipació fins a tenir una ocupació estable i assegurar una independència econòmica.
Aquest fet condiciona en les dones, l’adquisició d’habilitats relacionades amb l’autonomia, ja que es
construeixen com a persones subordinades a una altra. Per tant, les noies tutelades tendeixen a
assumir els rols de gènere tradicionals i amb una constant dependència de la parella, família i
recursos del sistema (Zarate, 2013 i  Jariot, 2015) la qual cosa fa créixer la seva vulnerabilitat.

2.2. La transició a la vida independent de les joves tutelades

A diferència de les noies normalitzades, les joves tutelades han de desenvolupar certes habilitats
socials molt abans, això vol dir que han de madurar i desenvolupar la seva transició a la vida adulta
de forma precipitada (Incarnato, 2018). Aquesta empenta al món adult condiciona les seves vides i
construeix individues amb els perfils esmentats anteriorment. La realitat de les joves tutelades fa
que la seva dependència de recursos i institucions del tercer sector social sigui molt elevada, ja que
aquesta figura cobreix el rol de la família (Jariot et al., 2015).

Les noies tutelades resten emparades per la Llei 24/2010, de 27 de maig, sobre els Drets i
les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència (endavant LDOIA) i és important destacar l’article 150
“Mesures assistencials”. En complir la majoria d’edat (18 anys), les noies tutelades per l’Administració
resten d’estar emparades sota la seva guarda i tutela i, per tant, deixen de tenir accés universal als
recursos i oportunitats que el Departament ofereix. Si la jove no és capaç de ser autònoma per
compte propi, pot accedir a un seguit de prestacions i recursos proporcionats per l’ASJTET si així ho
demana. Es tracten de recursos econòmics i relacionats amb l’acompanyament a la inserció laboral i a
un habitatge (LDOIA 14/2010, del 27 de maig). No obstant això, l’accés a aquests s’estén fins a tres
anys més i després de complir tot una sèrie de requisits.

Segons la Llei als 21 anys una persona és plenament capaç de construir el seu propi projecte
de vida, ser autònoma i viure de forma independent als sistemes de protecció. És considerada, a més,
una persona que ha fet el procés de transició de jove a adulta, tenint en compte totes les variables
que s’han anat detallant al llarg d’aquest marc teòric. És aquesta, llavors, una realitat possible?
López (2006) descriu que en les societats postmodernes “els joves romanen en la posició de “joves”
fins i tot fins als 30 o 35 anys” (p.79). Una persona jove sense un suport familiar estable, sense
referents positius, amb estudis primaris, possibilitats laborals precàries; és de veritat capaç
d’emancipar-se a una edat tan primerenca i en un entorn tan inestable com és l’actual? Tot això quan
els estudis ens diuen que, de forma general, quan surten del sistema de protecció no estan
preparades per cobrir les seves necessitats materials i psicològiques i depenen en un grau elevat de
recursos i institucions del tercer sector social (Arnau, 2013 i Jariot et al., 2015).

L’edat es considera un dels criteris principals per determinar els límits de l’etapa de transició
a vida adulta. Per Incarnato (2018) és necessari deixar de banda aquest criteri i adaptar les
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intervencions de forma individual i personalitzada fent un acompanyament “des del moment d’ingrés
a la institució i més enllà de la seva edat” (p.23). Són els Centres Residencials d’Acció Educativa
(CRAE), els quals s'enfronten amb aquest repte, ja que vetllen per a l'adquisició de competències
relacionades amb l’autonomia. Es contempla en aquest sentit un dels principals dèficits del sistema
de protecció, el qual redueix majoritàriament les seves prestacions un cop s’ha complert la majoria
d’edat. Si ja es considera complex per a la joventut general passar a mantenir una vida autònoma i
independent, el procés de transició a la vida adulta es presenta com un període especialment crític
per a les persones que han estat protegides per les institucions (Vega, 2015).

En contrast amb els processos de transició de la majoria de la joventut, el col·lectiu de joves
tutelades es presenta com més breu, accelerada i on s’han d’assumir molts més riscos (Incarnato,
2018). Així doncs, es reuneix els fets comentats de forma transversal al llarg d’aquest apartat i que
defineix la seva transició a la vida adulta, tots els obstacles pels quals han de passar i la “motxilla”
de problemàtiques que unes persones tan joves han de carregar i que marcaran la resta de la seva
vida. Un procés, en comparació amb els i les joves normalitzades, caracteritzat com un canvi ple
d’incertesa, ambigüitat i desconcert (Bàrbara, 2009) i que posa èmfasi en la fragilitat emocional de la
qual disposen les i els joves per fer front a aquesta etapa de transició. Els hi estem demanant massa
a unes joves que viuen aquest període de transició com un dels moments més intensos i incerts que
marcaran la resta de la seva vida (Roca i Pou, 2015)?

Per ajudar a sostenir els dèficits del sistema, a Catalunya sorgeixen associacions com l’Entitat
Punt de Referència, la qual aposta per l’acompanyament i suport a joves extutelats/ades mitjançant
projectes de mentoria; i la Unió de Joves Extutelats de Catalunya (UJEC) que es constitueix com una
associació de joves extutelades i extutelats per oferir un espai de suport mutu, per compartir
experiències i opinions per promoure un canvi social en les seves vides. Són nombroses les
associacions, fundacions i entitats que ofereixen suport econòmic, d’habitatge, educatiu i social al
col·lectiu a Catalunya, tanmateix són iniciatives que no sempre aconsegueixen abastar a tota la
població extutelada per compensar els dèficits acumulats (Jariot et al., 2015).
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IV. Objectiu general i específics

El present Treball Final de Grau s'emmarca a partir d’un objectiu general, el qual és el següent:

- Analitzar la realitat de la transició a la vida independent de les joves tutelades per
l’Administració de Catalunya a punt d’assolir la majoria d’edat des d’una perspectiva de
gènere.

De l’anterior es despleguen tres objectius específics:

- Analitzar com afecta la socialització del gènere en la transició a la vida independent.
- Conèixer les representacions que fan les noies tutelades sobre la família, la maternitat i

l’amor romàntic.
- Identificar com incideix la socialització de gènere en la construcció d’aquestes

representacions.
- Analitzar la intercepció del gènere en aprofitament i l’accés a recursos oferts pel sistema de

protecció.
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V. Disseny i desenvolupament de la investigació

1. Metodologia d’investigació

La metodologia d’investigació escollida és la qualitativa, ens permet estudiar la realitat en el seu
context natural, descriure les qualitats d’un fenomen des de la perspectiva de les persones que estan
sent estudiades i comprendre de manera profunda els significats i definicions de la situació (Flores et
al., 1996; Mella, 1998 i Salgado, 2007). Es pretén comprendre, interpretar i descriure l’estat de la
qüestió donant importància a les seves intencions, experiències i opinions (Martínez, 2013). Aquest
enfocament ens permetrà conèixer el context i escenari de la temàtica de manera profunda, cosa que
ajudarà a la descripció d’aquesta. L’empatia és una de les qualitats claus que ha de tenir un/a
investigadora que es basi en aquest mètode, ja que ha de poder entendre el fenomen a estudiar,
analitzant de forma comprensiva a l’actor social en qüestió (Flores et al., 1996; Mella, 1998 i Díaz,
2018).

La investigació qualitativa posa èmfasi en la necessitat d’interpretar el que està passant
(Mella, 1998), així doncs, s’ha enfocat aquest TFG des d’un paradigma interpretatiu, hermenèutic o
fenomenològic. Segons aquest no existeix una sola veritat, sinó que es configura a partir dels
significats que les persones aporten a les situacions en les quals es troben i permet comprendre la
realitat de les persones estudiades (Martínez, 2011). L’elecció d’aquest model resulta quelcom de
gran importància per tal de modificar la realitat i arribar a un coneixement ampli i profund de l’objecte
d’estudi (Gil et al., 2017) doncs, s’analitza la naturalesa de la realitat de forma subjectiva i dinàmica,
a més de fer una aportació a la comunitat científica amb més dades sobre l’estat de la qüestió.

2. Població i mostra

Tenint en compte l’objecte d’investigació, interessa conèixer la realitat de la transició a la vida
independent de les joves tutelades per l’Administració. Per tal de poder obtenir informació sobre
aquestes, s’ha decidit tenir en compte dos tipus de poblacions i mostres diferents per a aplicar
l’instrument de recollida dades. Així doncs, primerament es contempla la població de les i els joves
que es troben emparades pel sistema de protecció de l'Administració a Catalunya, entre les quals
hi ha un total de 16.484 joves (DGAIA, 2020). L’accés a aquesta població d’anàlisi permetrà conèixer
de primera mà les opinions, interessos, expectatives, preocupacions de les protagonistes de la
investigació.

La segona mostra analitzada prové dels i de les professionals que treballen en el sistema
de protecció de l’Administració a Catalunya. No s’ha pogut extreure dades del total de professionals
en actiu actualment, no existeixen estudis que recullin la quantitat total.

S’ha aplicat un mostreig no probabilístic i intencional. Aquesta modalitat permet fer
l’exclusió o inclusió de la població d’anàlisi a partir d’uns criteris de selecció preestablerts (veure
Taula 2) que condicionaran la participació de les fonts d’informació en la investigació.
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Taula 2

Criteris de selecció de la mostra

Nota. Elaboració pròpia

La mostra resultant de la primera població d’anàlisi han sigut quatre noies tutelades que
actualment resideixen al CRAE Elima, ubicat a la ciutat de Sabadell (Catalunya). Es tracta de noies
nascudes l’any 2003 que es troben a punt de complir la majoria d’edat i per se de fer la transició d’un
servei residencial de protecció a la vida independent tal com marca l’Administració. Aquest perfil ens
ajudarà a resoldre els objectius d’investigació plantejats actuant com a fonts d’informació de primer
nivell (Witkin i Altschuld, 1995). La segona mostra esta conformada pel coordinador del CRAE
Elima, una educadora social de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència de Terrassa
(Catalunya) i una educadora social del CRAE Fundació Busquets. Es tractaran de fonts d’informació
de segon nivell (Witkin i Altschuld, 1995), ja que tenen relació amb les informants del primer nivell.

3. Pla de recollida d’informació

3.1. Tècniques de recollida de dades

Per a l’assoliment dels objectius establerts en aquesta investigació, s’han dissenyat dues entrevistes
semiestructurades segons el perfil mostral al qual ens dirigim. La selecció d’aquesta tècnica es basa
en l’interés d’una comunicació interpersonal on les entrevistades puguin expressar les seves
vivències, interpretacions, experiències i opinions relacionades amb la temàtica abordada. Aquestes
entrevistes s’han estructurat segons diferents blocs temàtics, els quals permeten agrupar les
preguntes realitzades segons la seva temàtica per tal de servir com a fil conductor. L’entrevista
realitzada amb les joves tutelades3, s’han contemplat els següents blocs temàtics: transició, recursos,
família, amor romàntic i maternitat4. L’entrevista per a les professionals5, s’han plantejat els següents
blocs: transició, recursos i influència del gènere6.

6 Veure Annex 4.

5 Veure Annex 3

4 Veure Annex 4.

3 Veure Annex 2.
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3.2. Validació de les entrevistes

Un cop elaborat l’esborrany de les entrevistes, s’ha consultat amb un grup de professionals. S’ha
seleccionat el mètode Delphi basat en la consulta d’experts/es per obtenir informació sobre els
judicis d’un problema i arribar a l’opinió i el consens més fiable (Astigarraga, 2003; García i Suárez,
2013 i Reguant i Torrado, 2017). Permet extreure dades tant de l'experiència, com dels coneixements
de les i els participants (Reguant i Torrado, 2017).

Per a la selecció d’expertes i experts s’ha tingut en compte el personal acadèmic de la UAB
que tingués relació amb la temàtica abordada. S’ha contactat amb docents de diverses àrees
d’investigació al voltant de l’educació amb infants i adolescents en risc social i centrats en la PDG. El
grup ascendeix a un total de 7 professionals (Veure Taula 3).

Taula 3

Característiques del grup d’experts/es seleccionats per a la investigació

Nota: elaboració pròpia.

La valoració segueix els criteris següents:

Criteri 1 Univocitat o claredat: grau en el que la pregunta permet una única interpretació del seu
significat i és fàcilment comprensible.

Criteri 2 Pertinença: grau en què la pregunta sobre qüestions relacionades amb la recerca i
aporta informació sobre l’objecte d’estudi.

Criteri 3 Importància: grau en què la pregunta s’adreça a una qüestió clau o rellevant en relació al
tema estudiat.
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Així doncs, s’ha aplicat a cada pregunta una escala de Likert de l’1 al 5, on 1 correspon al
valor mínim d’aquella característica (poca claredat, poca pertinença, poca importància) i 5 correspon
al valor màxim (molt clar, molt pertinent, molt important). A més, després de cada pregunta s'ha
reservat un espai per poder afegir comentaris o suggeriments de modificació de les preguntes.

Per a analitzar els resultats obtinguts, s’ha dut a terme una taula de doble entrada on s’ha
realitzat una mitjana de puntuació segons el criteri establert a cada pregunta de les entrevistes i s’ha
calculat l’V d’Aiken7 amb Excel. La majoria de preguntes estableixen en una mitjana d’entre el 4,5 i el
4,8; i s’ha obtingut una V d’Aiken de 0,85 en l’entrevista per a les noies tutelades i de 0,90 en
l’entrevista per a les professionals. Gràcies a l’opció qualitativa que donava la possibilitat d’afegir
comentaris o suggeriments de rectificació de les preguntes, s’han modificat 39 preguntes i s’han
afegit 13 preguntes8, tot això perquè els enunciats no resultaven del tot pertinents, importants i
unívocs a criteri de les expertes.

4. Processament de la informació i anàlisi de la informació

A partir de la informació obtinguda gràcies a les fonts d’informació i la tècnica i instruments utilitzats,
per tal de processar-la i extreure conclusions, s’ha portat a terme la corresponent transcripció literal
de les entrevistes9. S’ha procedit a seguir un procés d’anàlisi de contingut en forma de
categorització atenent a criteris de rellevància, exclusivitat, complementarietat, especificitat i
exhaustivitat (Romero, 2005). S’ha portat a terme aquest anàlisi segons les similituds i diferències
observades seguint un criteri semàntic (Delgado i Gutiérrez, 1998), és a dir, segons la temàtica
abordada en cada moment. Tenim en compte que, segons detallen Miles i Huberman (1994), les
paraules es poden organitzar de manera que permetin a la investigadora analitzar, comparar i
contrastar les dades recollides. L’anàlisi de dades es va realitzar amb el programari d’anàlisi
qualitatiu QDA Miner.

Un cop feta la transcripció literal de les entrevistes10, partint dels blocs temàtics els quals es
van tenir en compte a l’hora de dissenyar l’entrevista, s’ha agrupat en categories i subcategories
(Taula 4), la qual cosa ha permès la posterior interpretació.

10 Veure Annex 6.

9 Veure Annex 6.

8 Veure Annex 5.

7 Veure Annex 5.
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Taula 4

Categorització dels resultats de l’entrevista

Nota: elaboració pròpia.
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VI. Anàlisi i interpretació dels resultats

1. Transició

De l’anàlisi inductiva de la categoria transició, emergeixen les subcategories que s’expliquen a
continuació.

1.1. Emocions vers la transició

S’observa que el sentiment més expressat és la por i nervis davant una realitat en la qual passen
d’estar acompanyades per referents que els hi guien, a afrontar els desafiaments de la vida adulta
soles. D’altra banda, en el cas de la Leila, no expressa aquesta emoció i se sent més aviat
alleugerida, compartint que es sentirà més lliure un cop hagi marxat del centre.

Per a les professionals, com viuen les persones tutelades la transició a la vida autònoma
dependrà del recurs en el qual estiguin i el temps que portin en aquest. A més, les emocions que
destaquen que poden sentir és por, a més de saber que es troben en un moment en el qual es poden
sentir molt desemparades per la falta de recursos.

1.2. Planificació i expectatives de futur

Les entrevistades tenen clar que volen continuar amb els seus estudis i s’esdevé la seva principal
prioritat davant altres factors com treballar o formar una família. Confirmen que un cop hagin assolit
els seus estudis començaran a fer recerca de treball o a compaginar estudis i treball per poder
mantenir-se i estalviar un cop hagin deixat de rebre la remuneració econòmica que proporciona
l’ASJTET. D’altra banda, només una d’elles explicita com planifica portar la seva relació amb la família
d’origen un cop hagi sortit del centre. Explica que vol seguir mantenint un contacte discontinu i
pautat perquè no vol recaure en la situació de toxicitat que va provocar el seu desemparament. A
més, també comenta que vol cuidar la seva salut física, ja que l’ansietat li provoca menjar de forma
descontrolada i representa per a ella l’objectiu més difícil d’aconseguir.

1.3. Preparació per a la transició

La resposta és clara per part de totes les professionals, les noies tutelades no estan preparades per a
la transició. Els seus arguments es basen en què la majoria de la població no s’emancipa als 18 anys,
ja que la societat no els hi prepara per estar-ho a més d’haver de lidiar amb el seu passat.
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1.4. Perfil i característiques de persones tutelades

Les professionals les descriuen com: “nois i noies vora els divuit (anys) que no poden viure amb la seva

família, estan en acolliment, en extensa o en un recurs residencial.” (Carme) amb un “perfil d'estudis que tenen

és més aviat baix” (Sílvia) i, depenent de l’època: “són més nouvingudes, immigrants i hem tingut temporades
que teníem molta població amb un nivell de consum molt alt. Ara ens estem trobant que hi ha barrejada el tema

de la salut mental.” (Òscar). A més: “parlem d'adolescents vulnerables en alguns aspectes, sobretot a nivell
emocional i també molts a nivell de projecte, perquè no són molts els que tenen un bon recorregut acadèmic o
que tenen un projecte estudiat.” (Carme).

1.5. Dificultats vers la transició

Les professionals es descanten principalment per problemes emocionals atenent a la seva situació
personal i el seu passat que dificulten el seu desenvolupament un cop hagin sortit del centre. A més
de dificultats que poden sorgir quan s’hagin de desvincular dels seus referents i surtin del CRAE.
D’altra banda, la Carme argumenta que la causa principal de les seves dificultats és la falta de
recursos del sistema.

1.6. Discrepància entre gèneres en les prioritats

Les noies tenen una opinió ferm quant a què no haurien d’existir diferències entre gèneres,
argumentant que totes i tots som iguals i tenen en compte elements culturals i socials. La Maika sí
que creu que existeixen diferències entre gèneres fent referència als rols establerts a la societat
quant a afectivitat i assumir les tasques de cura dins una família.

La Sílvia argumenta que no creu que existeixin diferències entre les transicions segons el
gènere. D’altra banda, per la Carme sí existeixen diferències, argumentant-ho amb el fet que
existeixen més recursos per a nois, ja que de manera històrica les xifres determinen que hi ha més
nois tutelats que noies a causa, principalment, de l’augment de menors no acompanyats al nostre
territori.

2. Recursos

De l’anàlisi inductiva de la categoria recursos, emergeixen les subcategories que s’expliquen a
continuació.

2.1. Oferta i suficiència de recursos

D’entre els recursos d’acompanyament a la transició que les professionals enumeren que existeixen,
podem trobar els facilitats per l’ASJTET: una remuneració econòmica, un pis de protecció i un
acompanyament i suport sociolaboral. A més d’aquest recursos, la Sílvia comenta tota la preparació
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prèvia per la vida adulta on assumeixen tasques que impliquin més autonomia (rentar roba, taller de
cuina…).

Totes les entrevistades coincideixen en què són insuficients. La Sílvia troba una manca
important de recursos humans als CRAEs per poder atendre a les usuàries. A més, les barreres que
presenten els requisits que s’imposen a l’hora de poder accedir a certs recursos, representa per a la
Carme un filtre i una falta d’atenció per a les joves que no els compleixin. I l’Òscar pensa que es
necessiten més recursos destinats a salut mental.

2.2. Coneixement de recursos

Les entrevistades no aporten un llistat molt nombrós dels diferents recursos als quals poden accedir,
més aviat s’observa cert desconeixement. A més, els hi costa incloure el CRAE en el qual resideixen
com un recurs. Davant aquest desconeixement, una d’elles opina que és quelcom del que s’hauria de
parlar més. A més, es pot intuir que no comencen a informar-se o voler informar-se fins que els hi
queden pocs mesos per sortir del centre.

2.3. Beneficis que han aportat els recursos

A la majoria les hi ha servit per aconseguir esdevenir més autònomes. La Maika explica la seva
vivència al centre com un element molt significatiu en la seva vida, ja que li ha servit per reparar i
millorar la relació amb la seva mare, a més de haver-se sentit acompanyada i orientada personal i
professionalment.

2.4. Opinió sobre el sistema de protecció

Les opinions són oposades i ambivalents. Algunes d’elles pensen que les actuacions del centre no
són correctes o no entenen la funció del sistema de protecció. De forma oposada, altres tenen una
opinió positiva sobre el sistema i valoren la seva funció protectora, assistencial i educativa. Quant a
l’opinió que aporten sobre com el sistema les hi ha preparat per a la transició a la vida adulta, es
segueix la mateixa dinàmica. Les que tenen una opinió negativa sobre el sistema pensen que no se’ls
hi ha preparat suficient i les que guarden una opinió positiva agraeixen la imposició de normes per al
seu correcte desenvolupament.

2.5. Millores sobre el sistema de protecció

Algunes pensen que, com el sistema no les hi ha ajudat en el seu desenvolupament. Com a opinió
contraposada, la Maika no afegeix cap millora, ja que pensa que està bé. D’altres argumenten que es
necessita més especificitat a l’hora fer l’assignació de destí als centres, atenint-se a les necessitats
individuals i projecte de futur de cada persona i no només distingint entre si han de ser retirades de
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la seva família com a única variable. En la mateixa línia afegeix que s’hauria de donar més suport a la
gestió emocional, per afavorir a la salut mental de les residents i al·legant entre línies la funció de les
educadores socials del centre com a figures de suport. La Carla aporta una opinió més relacionada
amb la falta d’entesa que creu que existeix al centre entre les educadores i les residents. L’Òscar, a
més de pensar que no existeixen recursos suficients, pensa que aquests haurien d’evolucionar cap a
centres amb menys ràtio de persones, més especialitzats i amb perfils semblants.

2.6. Discrepància entre gèneres

Algunes parteixen d’experiències prèvies amb altres nois tutelats i no identifiquen diferències. A més,
la Maika també opina que és indiferent el gènere en l’assignació de recursos i que només es té en
compte la variable de ser extutelada o extutelat. Només la Sara intueix que pot haver-hi diferències
pel que fa als recursos destinats per a noies si aquestes es queden embarassades o si, tal com
s’intueix amb el fet que coneix el recurs del Punt Lila, han patit algun tipus de violència masclista.

La Sílvia raona que per a les noies és més necessari treballar les relacions amb el grup
d’iguals i amb la parella, en canvi amb els nois troba que sol ser més necessari treballar la prevenció
quant al consum de tòxics. A més, comenta que a l’hora d’escollir un recurs educatiu, aquestes
tendeixen a escollir professions més relacionades amb l’estètica i la cura, que no pas els nois que fan
una elecció més relacionada amb la construcció. En aquest sentit, opina que es degut: “als rols que

estan establerts des de que són petits.” (Sílvia). La Carme, com a educadora social en l’EAIA, es va trobar
amb un cas en el qual l’ajuda a una noia li va ser denegada, ja que no existia el recurs IPI per a noies.
D’aquesta manera, l’entrevistada valora que sí existeixen diferències entre gèneres quant els
recursos destinats i que pot ser degut a què: històricament el nombre de nois tutelats sempre ha sigut
major i que per això hi ha més recursos pensat en relació al gènere masculí.” (Carme).

2.7. Aplicació perspectiva de gènere en sistema de protecció

En el que coincideixen les tres professionals és la importantància aplicar la PDG en les actuacions del
sistema de protecció. Han rebut formació al respecte, però des d’organismes externs a la DGAIA o
per motivació pròpia. Parlant de les millores que aplicarien, tant la Sílvia, com l’Òscar tenen clar que
s’ha de fer un treball holístic a nivell educatiu, des de tots els àmbits amb els quals les noies tinguin
contacte: escola, institut, família, CRAE…: Tanmateix, aquesta última remarca la importància de
formar a les persones que acompanyen a les noies tutelades per fer-ho de la millor manera possible.

3. Família

De l’anàlisi inductiva de la categoria família, emergeixen les subcategories que s’expliquen a
continuació.
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3.1. Visió i concepte de família i model familiar/marental

Les definicions aportades es construeixen en dues vessants diferents: una en la qual es defineix com
un lligam no necessàriament entre sang i d’estructura nuclear, sinó com les persones amb les quals
tens un contacte emocional estret i t’ofereixen protecció i ajuda. En la mateixa línia la Maika expressa
que la pregunta li ha fet reflexionar, que la seva primera idea era respondre en un sentit més
relacionat amb una família nuclear, però s’adona que la seva experiència al CRAE li ha canviat
aquesta percepció. En canvi d’altres sí conceveixen la família d’una forma més tradicional.

La Sílvia pensa que formar una família no esdevé una prioritat en el projecte de futur de les
noies tutelades. En el moment en què les noies es plantegen formar una família, de nou opera el
factor del seu passat, on no volen que es repeteixin els mateixos patrons que van propiciar el seu
desemparament, però que en alguns casos es pot donar aquesta situació.

3.2. Emocions vers la família

Totes volen ser mares i crear una família en un futur, ja sigui adoptant o quedant-se embarassades.
La Sara se sent emocionada quan se li pregunta i ella mateixa aporta la PDG en la seva resposta,
sent conscient que pot ser que tingui aquesta percepció pel fet de ser dona. A la pregunta de per què
vol formar una família es presenta la dinàmica de voler aportar en un futur a la seva família tot el que
ella no ha tingut. En una línia semblant, per la Leila formar una família serviria per començar una
nova vida per poder canviar la seva realitat actual. La Maika aporta una raó més assistencial, pel que
fa a no quedar-se sola quan arribi a la tercera edat i així li puguin ajudar i fer suport. Al contrari que
la Carla, que només intueix una perspectiva més emocional i pedagògica.

3.3. Rols dins la família i seguiment dels rols tradicionals de gènere

En aquest sentit, la Maika i la Sara comparteixen opinions i són conscients que existeixen rols
tradicionals de gènere i que han de canviar-se amb el pas del temps, però, a l’hora de preguntar quin
rol ocuparien elles a la seva família, entren en contradicció aportant tasques o funcions relacionades
amb els rols tradicionals de gènere imposats a les dones. En el cas de la Carla, la seva primera
resposta ha sigut que s’encarregaria de totes les tasques de la llar i la cura dels fills i filles, però
després reflexiona i afirma que les farien entre la seva parella i ella. Pel que fa a la Leila, assumeix
que no hi haurien diferències.

Les professionals fan al·lusió a com les noies reprodueixen en major mesura els rols
establerts degut a factors socials i culturals: “són patrons que hem après”. (Òscar). També s’ha de tenir
en compte com són els equips educatius dels CRAEs, els quals, en gran mesura, reprodueixen
aquests rols i les noies tenen contacte directe amb ells. En aquest sentit, la Sílvia fa referència al seu
passat, quant a què l’entorn en el qual han crescut no ha afavorit a una desconstrucció dels rols
tradicionals.
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4. Amor romàntic

De l’anàlisi inductiva de la categoria amor romàntic, emergeixen les subcategories que s’expliquen a
continuació.

4.1. Característiques d’una persona per atracció

Totes coincideixen que en un futur volen tenir una parella sentimental, independentment de si és
amb un noi o una noia. Les respostes vers a les característiques que ha de tenir una persona per
sentir una atracció varien en tots els casos, només coincideixen en el fet que cap es decanta pel físic.

4.2. Visió, expectatives i model de relació sentimental

La Sara busca un tipus de relació sentimental en la qual existeixi una interdependència, un espai
compartir i un espai personal independent de la parella. La Carla valora la llibertat cap a la seva
parella i que estigui present en els moments difícils. Per la Leila és important que la seva relació sigui
duradora i que hi convisquin el respecte, l’enteniment i l’amor. D’altra banda la Maika valora la
comunicació i manifesta que les seves expectatives estan marcades per les pel·lícules romàntiques
que ha vist.

Les professionals apunten que la visió que tinguin les noies tutelades sobre les relacions
sentimentals tindrà relació amb els tipus de relacions amb les quals hagin pogut tenir contacte en el
seu passat. Com a conseqüència, les noies tutelades tendeixen a tenir relacions inestables i
dependents. La Sílvia raona que és degut a la manca d’afecte que han tingut durant tota la seva vida,
i la falta d’estabilitat amb les seves relacions familiars.

5. Maternitat

De l’anàlisi inductiva de la categoria maternitat, emergeixen les subcategories que s’expliquen a
continuació.

5.1. Visió i concepte de maternitat

La Sara fa referència a un barri obrer de Terrassa per a exemplificar que les noies de la seva edat
d’allà tindran com a prioritat formar una família perquè: “hay que tener hijos porque es muy importante"

(Sara). Raona que depenent de l’ambient la percepció pot canviar. La Carla ho descriu com quelcom
més idíl·lic. En canvi la Leila ho contempla com quelcom que no ha pensat mai i que ara mateix no se
sent preparada. La Maika fa al·lusió a elements biològics i a la preparació econòmica y personal
prèvia a pensar a ser mare.
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Segons les professionals existeix una tendència a ser mares adolescents. Per l’Òscar aquesta
dinàmica és propiciada com una estratègia per reparar danys del passat, introduint un element nou
en les seves vides que els hi faci sentir que comencen de nou.

5.2. Emocions vers la maternitat

Existeix una barreja entre felicitat, por i nervis. A la Sara li provoca neguit pensar que pot repetir els
mateixos patrons que van posar en pràctica els seus progenitors vers a ella. La Maika ha decidit que
vol adoptar i que aquest fet li provoca molta satisfacció. D’altra banda, per la Leila la maternitat
implica ser una persona forta.

5.3. Responsabilitats en la maternitat

Sorgeixen tres variables diferenciades: l’economia, la maduresa i estabilitat personal de la mare: “que
seas una persona madura (...) el tema económico es algo super importante yo creo (...) y luego también
estabilidad como persona, que tengas tu vida más o menos hecha” (Sara).

5.4. Opinió maternitat prematura

La majoria d’opinions es decanten a què ser mare adolescent “te arruina la vida a ti y arruina la vida a la

otra persona” (Sara). Tanmateix per a la Leila i la Maika existeixen excepcions com tenir-ho si no tenies
un projecte de futur vers els estudis o si disposes de recursos i l’ajuda i suport dels teus progenitors.
A part, la Sara fa una reflexió sobre la possibilitat de que el nadó pugui ser desemparat de la seva
família si no tens una estabilitat econòmica i personal per poder mantenir-lo.
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VII. Discussió de resultats

1. La transició de tutelada a extutelada

Allò amb què totes les entrevistades coincideixen és que el moment de transició cap a la vida adulta
representa un punt d’inflexió en les vides de les noies tuelades que les hi fa sentir molt neguit. Es
segueix el que afirmen autores com Bàrbara (2009), Roca i Pou (2015), Vega (2015), Incarnato
(2018), quant a què aquest període representa especialment crític, ple d’incertesa, ambigüitat i
desconcert, que marcarà la resta de la seva vida i on hauran d’assumir molts més riscos comparats
amb la joventut normalitzada. A diferència d’aquesta, que disposa de referents familiars que els hi
puguin acompanyar en aquest procés donant un suport emocional i econòmic a en la transició, les
noies tutelades han de fer aquest procés soles i a una edat primerenca a diferència de la resta de
població que tendeix a emancipar-se passats els 29 anys (CTESC, 2018). Encara que per a la majoria
de noies tutelades existeix un acompanyament des de diferents recursos, el fet de complir els 18
anys representa un canvi de residència i de referents que fa augmentar el seu neguit. A més, les
dificultats emocionals per les quals travessen, desencadenades per les situacions d’abús,
maltractament o negligència que van ser causa del seu desemparament, fan augmentar la seva
vulnerabilitat.

El sistema de protecció garanteix el seu emparament fins als 18 anys, podent ser estès fins
als 21 amb l’accés a un pis de protecció, una quantia econòmica i un acompanyament sociolaboral. En
tots aquests recursos existeixen requisits molt explícits que actuen com a filtre i dificulten l’accés per
a la població tutelada. Tot això tenint en compte que, tal com s’ha vist a les entrevistes i a la
literatura revisada, les joves tutelades no estan preparades per cobrir les seves necessitats materials
i psicològiques i depenen en un grau elevat de recursos i institucions del tercer sector social (Arnau,
2013 i Jariot et al., 2015). S’evidencia la falta de recursos que existeixen per a les persones tutelades
i extutelades que no donen resposta a les demandes del sistema i propicia el seu desemparament i
vulnerabilitat. Per tant, no s’aconsegueix abastar a tota la població tutelada ni compensar els dèficits
acumulats pel sistema (Jariot et al., 2015).

Extraient les dades de l’ASJTET (2018) on el 34% de les noies extutelades viuen amb la
parella un cop han sortit del sistema de protecció, en comparació amb el 3,1% dels nois extutelats es
poden fer dues lectures:

- Seguint la teoria de Stone et al. (2010), les dones prioritzen i valoren més formar una família
abans que tenir una independència econòmica, en comparació amb els homes que tendeixen a
endarrerir l’emancipació fins a tenir una ocupació estable i assegurar una independència
econòmica. Busquen una relació de parella estable amb la qual conviure abans que fer-ho soles.
En aquest sentit, es discutirà amb més profunditat en el punt següent d’aquest apartat.

- La falta de recursos per a omplir el buit que deixa la transició a la vida autònoma per a les joves
tutelades provoca que es reprodueixin dinàmiques de poder en les quals les joves tendeixen a
dependre de les relacions sentimentals per a garantir-se un futur.
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Els resultats de les entrevistes evidencien que existeixen més recursos per a nois tutelats i
extutelats que per a noies. Aquesta diferenciació pot respondre a què la majoria de població en
mesura protectora són nois en un 60,5% dels casos (DGAIA, 2020). En els darrers anys aquesta
discrepància ha augmentat a causa de l’arribada de menors no acompanyats els quals constitueixen
un 23,4% del total de població menor en mesura protectora, dels quals el 95,9% són nois (DGAIA,
2020). Per posar un exemple d’aquesta disparitat en els recursos, a Catalunya existeixen cinc
Centres Residencials d’Educació Intensiva (CREI) on tres d’ells són destinats exclusivament per a nois
(amb un total de 82 places), un d’ells és mixta (20 places) i només existeix un destinat per a noies
amb un total de 12 places (Sabaté, 2018). La Carme, educadora social a l’EAIA de Terrassa s’ha
trobat amb aquesta situació11.

Les noies tutelades constitueixen a ser un col·lectiu minoritari dins el sistema de protecció.
Coincidint amb Berga (2010), sense un suport familiar que els hi garanteixi protecció i una estabilitat
emocional i econòmica, es converteixen en un dels col·lectius més vulnerables amb risc d’iniciar
processos d’exclusió social.

2. Projecte familiar

La Sara, la Leila, la Maika i la Carla tenen clar que en un futur volen ser mares, algunes quedant-se
embarassades i altres adoptant. Tanmateix, pensen que aquest projecte no té per què fer-se realitat
de manera precipitada, de fet pensen que ser mare adolescent: “te arruina la vida” (Maika) o “arruinas la

vida a ti y arruinas la vida a la otra persona” (Sara), ja que tenen altres prioritats, com acabar els estudis o
trobar un treball, i són conscients que es necessita una estabilitat laboral, econòmica i emocional.

Les raons per les quals tenen la voluntat de formar una família en un futur segueixen la
teoria de Cabellos (2017), naturalitzen el concepte de família encara que aquestes noies no han
tingut accés a models de referència familiars positius. Allò viscut amb la família d’origen ha marcat
substancialment les seves vides i l’absència d’un model familiar protector ha generat expectatives
condicionades per la falta de referents positius. Es desenvolupa en elles un sentiment relacionat amb
les seves vivències del passat, ja que busquen donar a les seves filles o fills tot el que elles no han
tingut. Coincidint amb Berga (2010) es veu certa tendència a compensar les experiències negatives
que van viure amb la seva família formant una de nova. En els seus discursos es conforma un model
familiar en el qual ha de primar l’estabilitat, l’amor i la confiança i es vol evitar en tota mesura repetir
patrons del passat de forma inconscient condicionats per l’educació que van rebre12:

S’afirmen les teories d’autores com Zarate (2013) Zarate et al. (2016) i Cabellos (2017), les
noies tutelades acostumen a seguir els rols tradicionals de gènere: pensen a ocupar-se de les
tasques de cura i reproductives una vegada aconsegueixin formar la seva família. Segons les
professionals entrevistades, s’ha de treballar en major mesura els tipus de relacions sentimentals i
amb el grup d’iguals, ja que tendeixen a ser obsessives i tòxiques. A diferència del que afirmava
l’estudi de Zarate et al. (2016), les noies entrevistades en aquest estudi prioritzen els estudis davant

12 Veure Annex 7.

11 Veure Annex 7.
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la formació d‘una família, tanmateix, coincidint amb Cabellos (2017), encara que semblen rebutjar un
model de família tradicional sent conscients que es basa en el masclisme i tenint clar que no creuen
en la divisió sexual de tasques dins de la llar familiar; entren en contradicció un cop han de definir el
seu paper dins d’aquesta. Associen i representen a la figura femenina com la proveïdora de cura i la
que s’encarrega de gran part del treball domèstic, mentre que pel que fa a la figura masculina, ni tan
sols la tenen en compte sent present el desarrelament i falta de vincle amb la seva figura paterna
que van viure en el passat. Com coincideixen en aquest sentit les professionals entrevistades, la
figura de l’home en les seves vides ha pres un rol negatiu i abusiu que ha condicionat la seva
socialització i estructuració de rols dins el seu concepte de família13:

No obstant les noies entrevistades encara no han sigut mares, així ho volen en un futur. En
aquest sentit identifiquen que els hi farà sentir felices, satisfetes amb si mateixes i orgulloses d’haver
aconseguit construir quelcom propi. Així doncs, es coincideix amb el que afirma l’estudi de Zarate et
al. (2016), en el qual s’exposa que la maternitat les fa sentir millor per a si mateixes. Es veu lligada la
relació entre ser noia i ser mare com a capacitat que fa feliç a les dones, interioritzen aquest missatge
de ser mare com a font de felicitat i han agafat com a referències dones del seu context més proper:

La maternitat esdevé un mecanisme de defensa i així coincideixen les professionals
entrevistades. Pretenen provocar canvis en les seves vides com a instrument per crear quelcom des
de zero i propi davant una realitat en la qual se’ls hi és difícil materialitzar quelcom com a seu una
vegada han sigut separades de la seva llar, la seva família i pertinences personals. Són aspectes que
estan relacionats amb les carències emocionals que aquestes noies van experimentar i que en moltes
ocasions es troben associades als rols de gènere que es van interioritzar dins el seu entorn familiar
(Cabellos 2017). Així doncs, es posa en manifest que a través de la maternitat intenten reparar les
seves històries de vida en haver-hi construït un aferrament insegur amb els seus progenitors (Rivera
et al., 2019). Busquen, per tant, estima, protecció, i acceptació a partir de la idealització d’un nou
futur (Zarate, 2013).

3. Perspectiva de gènere en el programa institucional

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes dictamina
principis d’actuació i mesures als poders públics destinades a eliminar i corregir qualsevol forma de
discriminació per raons de gènere. En aquest sentit tant la DGAIA, com els CRAEs haurien d’establir
mesures en tractar-se d’organismes públics, tal com detalla la llei. Tanmateix, existeix un
desconeixement sobre l’aplicació de la PDG o de recursos destinats per a noies tutelades o
extutelades. La formació que han rebut les professionals ha sigut de manera puntual i per motivació i
compte propi, en cap cas la DGAIA ha ofert les eines adequades per a poder intervenir amb les
menors. En aquest sentit, també la LDOIA contempla a l’Article 10 l’obligatorietat dels poders
públics d’introduir la PDG en el desenvolupament i avaluació de mesures per tenir en compte les
necessitats específiques que deriven de la diferència entre gèneres. S’observa, per tant, com el CRAE
o les intervencions de les professionals amb les menors tutelades no han passat per cap revisió que

13 Veure Annex 7.
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tingui en compte la PDG. La reproducció inconscient de rols o comportaments per part de l’equip
professional significa un dels factors més preocupants14.

Es veu necessari una formació de gènere en els equips professionals d’intervenció amb
menors que permeti fer un treball introspectiu per tal que es puguin reconèixer conductes, idees i
expressions que facin perpetuar els rols tradicionals de gènere i, en conseqüència, les dinàmiques de
poder propiciades pel sistema patriarcal. Representa un dels elements més importants a treballar, ja
que les professionals dels centres esdevenen referents als quals les noies agafen com a exemple i
adquireixen un paper protagonista com a element socialitzador (Berga, 2005).

S’ha identificat que les necessitats de les noies tutelades en la transició a la vida autònoma
són diferents que les dels nois i, per tant, es veu la necessitat d’elaborar i adaptar els programes a
les seves singularitats. Representa un dels reptes a treballar després de tenir en compte aquests
resultats i identificar que les noies tenen necessitats diferents.

14 Veure Annex 7.
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VIII. Conclusions

Primer de tot, es té en consideració que s’ha arribat amb èxit als objectius plantejats. S’ha analitzat
com afecta la socialització del gènere en la transició a la vida independent, sent la família d’origen el
màxim referent. S’han conegut les representacions que fan les noies tutelades sobre la família, la
maternitat i l’amor romàntic i s’ha identificat com incideix la socialització de gènere en la construcció
d’aquestes, en les quals existeix un seguiment dels rols tradicionals i ho interpreten com una eina per
a omplir el buit ha deixat el desemparament amb la seva família o les relacions negatives amb
aquesta. I s’ha analitzat la intercepció del gènere en aprofitament i l’accés a recursos oferts pel
sistema de protecció.

Pel que fa a aquest últim objectiu s’extreu la conclusió que el sistema de protecció català,
sense cap intenció de menysprear els assoliments i el treball fins al moment, presenta dèficits cap a
l’atenció de les noies tutelades i extutelades per l’Administració. Existeix una falta de recursos i
programes socioeducatius i econòmics destinats a l’atenció d’aquest col·lectiu que representa una
minoria. S’ha de tenir en compte que, per la seva història de vida i per les característiques de la
societat, les noies discrepen en necessitats respecte als nois tutelats o extutelats, per la qual cosa
elaborar programes d’intervenció generals no afavoreix al seu desenvolupament un cop han de fer la
transició a la vida autònoma i adaptar-se a una societat cada cop més inestable.

D’altra banda, si es volen resultats significatius en l’eliminació de les desigualtats provocades
pel gènere, l’aplicació de la PDG ha de tenir-se en compte de manera holística. S’hauria d’invertir en
recursos comunitaris que permetessin la coeducació en tots els àmbits amb els quals les noies
tutelades i extutelades tinguin accés.

En segon lloc, s’han trobat dificultats per conèixer els itineraris de les noies extutelades un
cop surten del sistema i s’endinsen en la vida autònoma. En la mateixa línia, haurien de destinar-se
recursos per promoure investigacions que se centrin a conèixer el progrés de les noies tutelades dins
el sistema i un cop han sortit d’ell per tal adaptar les actuacions i així promoure a avaluació de les
intervencions en el sistema de protecció i atendre a les necessitats reals de les noies tutelades i
extutelades.

Aquestes investigacions haurien d’enfocar-se des d’una PDG tenint en compte una realitat
on la igualtat de condicions, drets i llibertats són corrompudes per grups socials que controlen i
manipulen a altres col·lectivitats. És necessari aplicar una anàlisi interseccional per tenir en compte
una perspectiva holística de la realitat i incloure a tots els col·lectius sense distincions per gènere,
ètnia, classe social, entre altres.

Finalment, encara que a aquesta investigació li falti profundització, pot ser una primera línia
d’acció per a futurs estudis quant al coneixement de la realitat que presenten les noies tutelades per
poder eliminar les barreres que operen contra el seu desenvolupament. Es proposa com possible
línia de continuïtat de la investigació realitzar una proposta de programa per aplicar la PDG en el
sistema de protecció, oferint formació a les professionals referents i així revisar la seva pràctica
socioeducativa i reduir la transmissió d’elements culturals que perpetuïn les desigualtats de gènere.
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IX. Consideracions finals

Una vegada finalitzat el TFG, fa una revisió de les competències que s’han obtingut en la seva
realització. Per fer l’anàlisi s’han tingut en compte les competències llistades a la guia docent del TFG
elaborada per la UAB (2021).

S’ha desenvolupat de la competència d’aplicació de processos de recollida d’informació,
anàlisi i tractament d’aquesta en el marc teòric de la investigació al procedir a fer una recerca
d’informació. També ha servit per desenvolupar la competència de la utilització d’informació i
coneixements de diferents fonts i contextos pròpies de les ciències socials, al tenir accés a
memòries, informes, dades estadístiques, articles científics i tesis doctorals. El fet que aquest no
només representa un simple recull d’informació, sinó que s’ha d’analitzar i aportar el punt de vista
crític de la investigadora; ha incentivat poder treballar el desenvolupament d’un pensament i
raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva. Aquest fet ha estat reforçat a per la
motivació de la investigadora el tractament d’aquesta.

De manera general s’han engegat processos que han afavorit al desenvolupament
d’estratègies d’aprenentatge autònom, doncs es tracta d’un treball individual en el qual es
necessita un treball constant per a assolir els objectius proposats. Finalment, s’observa haver
treballat l’aplicació d’un instrument de recollida de dades, gràcies a les set entrevistes realitzades.
A més de l’anàlisi dels resultats obtinguts i l'extracció de conclusions de la investigació, quelcom
que s’ha portat en pràctica de forma notable i s’ha adquirit un grau d’aprenentatge significatiu.
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XI. Annexos

1. LDOIA Article article 150 “Mesures assistencials”

L’article detalla:

“1. Assolida la majoria d’edat, l’emancipació o l’habilitació d’edat, s’extingeixen les mesures de
protecció. Això no obstant, l’organisme competent de la Llei 14/2010 139 Generalitat pot
disposar les mesures assistencials que consideri necessàries, mitjançant resolució motivada i
amb el consentiment de la persona interessada o, si manca el consentiment, si es tracta d’un
presumpte o una presumpta incapaç, mitjançant autorització judicial.

2. Aquestes mesures assistencials poden tenir contingut econòmic, jurídic i social o consistir en
l’atorgament o el manteniment d’una plaça en centre i es poden estendre fins als vint-i-un anys
d’edat.

3. L’advocat o advocada de la Generalitat pot representar i defensar en judici les persones
extutelades que en assolir la majoria d’edat, l’emancipació o l’habilitació d’edat ho sol·licitin,
sempre que la representació i defensa s’hagi iniciat durant la minoria d’edat.”

(LDOIA 14/2010, del 27 de maig).
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2. Guió d’entrevista per a les noies tutelades

Guió d’entrevista per a les noies tutelades

Fitxa de l’entrevista

Data de realització:

Nom de l’entrevistada/alies:

Edat: Lloc de naixement:

CRAE: Edat d’ingrés: Temps de permanència:

Observacions de l’entrevista:
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Presentació

Bon dia/bona tarda, em dic Lorena Rodríguez Osuna, ja ens coneixem perquè estic realitzant les
pràctiques del grau universitari que estic cursant a la Universitat Autònoma de Barcelona d’Educació
social. Per finalitzar el grau hem de realitzar un treball final, com que vaig voler fer pràctiques aquí,
volia continuar per aquesta línia.

En el meu treball em centro en el col·lectiu de les noies tutelades per l’Administració,
concretament en el gènere femení per analitzar-ho des d’una perspectiva de gènere. Vull conèixer
com afecta el gènere en la transició de la vida independent. És per això que vull saber què penses,
com comprens o com imagines el teu futur fora del centre. M’interessa la teva opinió i les teves
expectatives sobre aquest tema i la manera en la qual la teva experiència, les persones que has
conegut, etc. han pogut influir en aquesta imatge que tens del teu futur. Per això, he decidit realitzar
entrevistes a les noies que encara residiu al centre i que aquest any compliu la majoria d’edat, ja que
sou les més indicades per ajudar-me a comprendre aquestes idees des de la vostra visió.

Abans de respondre, et vull comentar una sèrie de qüestions sobre l’entrevista que has de
tenir en compte:

- La duració serà d’entre trenta i trenta-cinc minuts.
- L’entrevista serà totalment anònima i confidencial, és a dir, les dades només seran tractades

per mi i tenen una finalitat purament acadèmica, no seran publicades i no sortirà reflectit el
teu nom.

- D’altra banda, si en algun moment de l’entrevista es parlés d’un tema que no vols tractar, ets
totalment lliure de decidir no contestar, no et sentis presionada a fer-ho. Pots
comunicar-m’ho i passem a un altre tema.

- Per acabar, m’agradaria saber si tens algun inconvenient en què aquesta entrevista sigui
grabada en àudio. Només jo tindré accés a aquest arxiu i únicament serà utilitzat per portar a
terme l’anàlisi de les teves respostes. Faig l’enregistrament en àudio bàsicament per no
prendre detalls del que m’expliques i no prendre notes a mà tota l’estona.

- Un cop transcorreguts 5 anys de la finalització del projecte els identificadors personals seran
destruïts. És per això que la informació es mantindrà de forma confidencial mitjançant un
conveni i amb l’accés restringit.

Si tens algun dubte et respondré encantada. Si no és així procedirem a començar amb
l’entrevista, però abans has de donar el teu consentiment firmant el full a continuació.
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He llegit la informació sobre el projecte de recerca i he tingut l’oportunitat de fer preguntes.

Entenc que la informació anonimitzada (sense identificadors personals) d’aquest projecte
serà posada a disposició d’altres investigadors/es un temps després d’haver finalitzat el projecte.

En tals condicions, jo _______________________________________________________, com a
tutora legal de la ___________________________________________________________, sempre i quan
ella accepti i accedeixi, dono el meu consentiment per a la participació en aquest estudi, que la seva
entrevista sea gravada i que les dades obtingudes siguin utilitzades per a cobrir els objectius
d’aquest estudi.

Signatura tutora legal: Data:
Lloc:

Signatura de la investigadora:
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Guió d’entrevista

Blocs temàtics i preguntes

- Ara que estàs a punt de complir la majoria d’edat, tenint en compte tot el que implica,
quines emocions identifiques que et fa sentir?

- Com et visualitzes en els propers mesos un cop hagis complert els 18 anys i hagis de
sortir del centre?

- Què és el que més et preocupa de fer 18 anys?
- T’has marcat alguns propòsits o objectius a assolir un cop hagis sortit del centre?
- Com penses aconseguir aquests objectius que t’has proposat?
- Quins creus que seran més difícils d’aconseguir?
- Per què?
- Has establert alguna prioritat actualment vers a aspectes com els estudis, la família, el

treball…?
- Des del teu punt de vista, creus que poden existir diferències entre les prioritats de

persones que s’identifiquen amb el gènere femení i el masculí?

- Quins recursos d’habitatge, econòmics o educatius coneixes als quals pots accedir un cop
hagis complert la majoria d’edat?

- De quins recursos disposes actualment?
- En quins aspectes t’està ajudant?
- Què opines del sistema de protecció actual? Pots respondre de manera oberta.
- Com valores la preparació del sistema per a la transició a la vida adulta?
- Com milloraries l'atenció de les nenes i joves que igual que tu han hagut d'estar en un

centre?
- Creus que existeixen diferències entre els recursos destinats a persones tutelades que

s’identifiquen amb el gènere femení o masculí?
- Si la resposta la pregunta anterior és sí, a què creus que pot ser degut? Si la resposta

anterior és no, per què no?

- Què significa per a tu el concepte de família?
- Seguint la definició que has aportar, t’agradaria formar una família?
- Per què si/perquè no?
- Què significaria per a tu la formació de la teva pròpia família?
- Creus que existeix un model de família ideal?
- Si és que si, com seria per a tu? Si és que no, per què no?
- Agafant com a referència la resposta a la pregunta anterior, creus que existeixen

diferències entre els rols que s’adquereixen en una família?
- Quin rol creus que ocuparies tu?
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- Com defineixes la teva orientació sexual? (heterosexual, homosexual, bisexual…).
- Quines característiques (físiques, personalitat, valors…) ha de complir una persona perquè

et sentis atreta per ella?
- Quines expectatives tens en quant a una relació sentimental?
- Què és el més important per a tu en una relació sentimental?
- Què esperes d’una parella?
- Què creus que pot esperar de tu?

- Què n’opines sobre el concepte de maternitat?
- Què penses de les noies que són mares adolescents?
- Quins aspectes creus que s’han de tenir en compte a l’hora de decidir tenir un fill o una

filla?
- Creus que hauries de deixar de fer o canviar alguna cosa important a la teva vida si fossis

mare actualment?
- Vols tenir fills/es?
- Si vols ser mare, quines emocions creus que sentiràs quan ho siguis? (felicitat, angoixa,

estrés…).
- Si no vols ser mare, quines emocions creus que sentiràs? (felicitat, angoixa, estrés…).
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3. Guió d’entrevista per a les professionals

Guió d’entrevista per les professionals

Fitxa de l’entrevista

Data de realització:

Nom de l’entrevistada/alies:

Edat: Lloc de naixement:

Ocupació: Temps d’exp. en el sector:

Observacions de l’entrevista:
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Presentació

Bon dia/bona tarda, em dic Lorena Rodríguez Osuna. Estic realitzant el grau universitari a la
Universitat Autònoma de Barcelona d’Educació social. Actualment, estic fent pràctiques a un CRAE
no mixta de noies, i com que per finalitzar el grau hem de dur a terme un treball final, volia continuar
per aquesta línia.

En el meu treball em centro en el col·lectiu de les noies tutelades per l’Administració,
concretament en el gènere femení per analitzar-ho des d’una perspectiva de gènere. Vull conèixer
com afecta el gènere en la transició de la vida independent de les menors tutelades. M’interessa la
teva opinió i percepció sobre aquest tema segons la teva experiència en el sector. Per això, he decidit
realitzar entrevistes a professionals que teniu relació amb l’àmbit de la protecció al menor, ja que sou
les més indicades per ajudar-me a comprendre aquestes idees des de la vostra visió.

Abans de respondre, et vull comentar una sèrie de qüestions sobre l’entrevista que has de
tenir en compte:

- La duració serà d’entre trenta i trenta-cinc minuts.
- L’entrevista serà totalment anònima i confidencial, és a dir, les dades només seran tractades

per mi i tenen una finalitat purament acadèmica, no seran publicades i no sortirà reflectit el
teu nom.

- D’altra banda, si en algun moment de l’entrevista es parlés d’un tema que no vols tractar, ets
totalment lliure de decidir no contestar, no et sentis pressionada a fer-ho. Pots
comunicar-m’ho i passem a un altre tema.

- Per acabar, m’agradaria saber si tens algun inconvenient en què aquesta entrevista sigui
gravada en àudio. Només jo tindré accés a aquest arxiu i únicament serà utilitzat per portar a
terme l’anàlisi de les teves respostes. Faig l’enregistrament en àudio bàsicament per no
prendre detalls del que m’expliques i no prendre notes a mà tota l’estona.

- Un cop transcorreguts 5 anys de la finalització del projecte els identificadors personals seran
destruïts. És per això que la informació és mantindrà de forma confidencial mitjançant un
conveni i amb l’accés restringit.

Si tens algun dubte et respondré encantada. Si no és així procedirem a començar amb
l’entrevista, però abans has de donar el teu consentiment firmant el full a continuació.
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He llegit la informació sobre el projecte de recerca i he tingut l’oportunitat de fer preguntes.

Entenc que la informació anonimitzada (sense identificadors personals) d’aquest projecte
serà posada a disposició d’altres investigadors/es un temps després d’haver finalitzat el projecte.

En tals condicions, jo _______________________________________________________, dono el
meu consentiment per a la participació en aquest estudi, que la meva entrevista sigui gravada i que
les dades obtingudes siguin utilitzades per a cobrir els objectius d’aquest estudi.

Signatura: Data:
Lloc:

Signatura de la investigadora:
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Guió d’entrevista

Blocs temàtics i preguntes

- Com viuen les persones persones tutelades la transició a la vida autònoma un cop han
complert la majoria d’edat?

- Creus que estan preparades per afrontar soles la transició a la vida adulta?
- Existeixen característiques concretes que s’evidenciïnen les persones que han de fer

actualment aquesta transició? (nivell d'estudis, experiència laboral, xarxa de suport...)
- Quines són les principals dificultats que creus que tenen en aquest procés de transició?
- Trobes que existeixen diferències entre gèneres en la seva transició?

- De quins recursos d’acompanyament a la transició compten les persones tutelades i
extutelades?

- Creus que són suficients tenint en compte la realitat actual?
- Si la resposta és afirmativa: per què si? Si la resposta és negativa: per què no?
- Existeixen recursos d’acompanyament a la transició destinats exclusivament per a noies

ex/tutelades?
- Si és que sí, quins són?
- Trobes que existeixen diferències entre gèneres pel que fa als tipus de recursos que

necessiten?
- Trobes que existeixen diferències entre gèneres en l’accés a aquests recursos

d’acompanyament a la transició?
- Quins recursos ajuden o beneficien en major mesura les noies?
- Quins recursos ajuden o beneficien en major mesura als nois?
- A què creus que pot ser degut?

- Diversos estudis han afirmat que les noies tutelades i extutelades per l’administració
sovint interioritzen en major mesura els rols tradicionals de gènere. S’entèn per aquests
com el conjunt de normes socials generalment percebudes com a apropiades per als
homes i les dones en una societat. Llavors, creus que les noies ex/tutelades interioritzen
en major mesura els rols tradicionals de gènere?

- Si la resposta és afirmativa: a què creus que pot ser degut? Si la resposta és negativa: per
què no?

- Creus que les noies tutelades tenen una visió diferent de les noies no tutelades sobre les
relacions sentimentals, la maternitat i la família?

- Quina creus que és la seva visió de les relacions sentimentals a diferència de les noies no
tutelades?

- Quina creus que és la seva visió de la maternitat a diferència de les noies no tutelades?
- Quina creus que és la seva visió de la família a diferència de les noies no tutelades?
- Creus que les noies tutelades tenen una visió diferent dels nois tutelats sobre les

relacions sentimentals, la maternitat i la família?
- L’aplicació de la perspectiva de gènere en el disseny de programes, projectes, polítiques i

actuacions actualment és un tema candent. Aplicar perspectiva de gènere significa revisar
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els conceptes socials de les funcions, comportaments, activitats i atributs que cada
societat considera apropiats per a homes i dones; i actuar en conseqüència de manera
crítica per eliminar les desigualtats que deriven d’aquesta discrepància entre gèneres.
Sabent això, penses que es té en compte una perspectiva de gènere en la intervenció del
sistema de protecció?

- Quins aspectes creus que haurien de tenir-se en compte a nivell institucional per aplicar
la perspectiva de gènere en l’àmbit de protecció a persones ex/tutelades?
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4. Més informació dels blocs de l’entrevista

Les entrevistes s’han estructurat segons diferents blocs temàtics, permet agrupar les preguntes
realitzades segons la seva temàtica per tal de servir com a fil conductor. Pel que fa a l’entrevista
realitzada amb les joves tutelades, s’han contemplat els següents blocs temàtics:

Transició

S’enfoca en preguntes relacionades amb la seva percepció de cara al seu projecte de
futur per tal de conèixer com viuen aquesta transició a una vida més autònoma que
estan a punt de fer. També s’ha decidit afegir una pregunta relacionada amb si troben
diferències entre les prioritats d’un noi tutelat a les d’una noia per conèixer la seva
opinió al respecte i identificar si són conscients que existeixen rols de gènere que
poden determinar les trajectòries.

Recursos

S’ha cregut important afegir aquest bloc per tenir constància de quins són els
recursos del sistema de protecció que coneixen i per saber si elles mateixes
consideren que ho estan aprofitant. Aquest bloc ajudarà a donar resposta a l’objectiu
específic encarat a analitzar la intercepció del gènere en aprofitament i l’accés a
recursos oferits pel sistema de protecció. També s’ha decidit afegir una pregunta on
donaran la seva opinió respecte a si creuen que existeixen diferències entre
l'especialització de recursos.

Família Tenint en compte que les noies tutelades tendeixen a assumir els rols de gènere
tradicionals tal com afirma la literatura, aquests tres blocs s’encaren a conèixer quina
és la idea que tenen de la família, l’amor romàntic i la maternitat. Es busca saber
quina és la seva opinió, si contemplen ser mares dins el seu projecte de vida, si se
senten dependents a una altra persona, entre altres aspectes. Aquestes preguntes,
per tant, serviran per determinar si les noies tendeixen a seguir els rols tradicionals
de gènere.

Amor
romàntic

Maternitat

Pel que fa a l’entrevista plantejada amb les professionals, s’han plantejat els següents blocs:

Transició

Com a introducció es pregunta la seva opinió sobre les dificultats que troben de
forma general en la transició a la vida autònoma de les i els joves tutelats un cop han
complert la majoria d’edat. A partir d’aquí s’orienta a conèixer les característiques
d’aquestes joves i si existeixen diferències entre gèneres en aquesta transició.

Recursos

Aquest bloc se centra a conèixer la tipologia de recursos que existeixen per a les
persones tutelades i extutelades i saber quina és la seva percepció i opinió
d’aquests. També es pregunta sobre el grau d’aprofitament i de si creuen que
existeixen diferències entre gèneres.

Influència
del gènere

S’ha volgut conèixer quina és la perspectiva de gènere de les professionals
entrevistades pel que fa a diferents aspectes: rols tradicionals incorporats per les
noies, diferències entre visió de relacions sentimentals, maternitat i família amb les
noies “normalitzades” i amb els nois ex/tutelats. També s’ha volgut conèixer la seva
opinió respecte a l’aplicació de la perspectiva de gènere en la intervenció del sistema
de protecció i a les institucions.
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5. Resultats de la validació de les entrevistes

5.1. Entrevista per a les noies tutelades

Mitjana segons criteri de l’entrevista per a les noies tutelades

Nº pregunta C1: Univocitat C2: Pertinença C3: Importància

Bloc 1: Transició

P1 4.3 4.9 4.6

P2 2,4 3,1 3,3

P3 4,0 4,9 4,9

P4 4,4 4,1 4,3

P5 4,3 4,1 4,1

P6 3,6 3,7 3,7

P7 4,7 4,4 4,6

P8 4,7 4,6 4,6

Bloc 2: Recursos

P9 4,3 5,0 5,0

P10 4,0 3,9 3,9

P11 3,7 3,9 4,0

P12 3,7 4,0 3,9

P13 4,3 4,6 4,6

P14 3,6 3,7 3,7

Bloc 3: Família

P15 4,6 4,9 4,9

P16 4,6 4,7 4,7

P17 4,0 4,0 4,0

P18 4,6 4,3 4,9

P19 4,1 4,0 4,6

P20 3,3 4,0 4,0

Bloc 4: Amor romàntic

P21 4,6 4,9 4,9

P22 4,7 4,3 3,7

P23 4,4 3,9 3,9

P24 4,4 4,0 4,0

Bloc 5: Maternitat

P25 4,4 4,7 4,7

P26 4,6 4,4 4,4

P27 4,7 4,7 4,7

P28 4,9 4,7 4,7

P29 4,0 4,3 4,3

P30 4,1 4,4 4,4
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V d’Aiken de l’entrevista per a les noies tutelades

Nº pregunta C1: Univocitat C2: Pertinença C3: Importància Total preguntes Total bloc

Bloc 1: Transició

P1 0,82 0,96 0,89 0,89

0,69

P2 0,36 0,67 0,71 0,58

P3 0,75 0,96 0,96 0,89

P4 0,86 0,79 0,82 0,82

P5 0,82 0,79 0,79 0,80

P6 0,79 0,83 0,83 0,82

P7 0,93 0,86 0,89 0,89

P8 0,93 0,89 0,89 0,90

Bloc 2: Recursos

P9 0,82 1 1 0,94

0,88

P10 0,92 0,88 0,88 0,89

P11 0,83 0,88 0,92 0,88

P12 0,83 0,92 0,88 0,88

P13 0,82 0,89 0,89 0,87

P14 0,79 0,83 0,83 0,82

Bloc 3: Família

P15 0,89 0,96 0,96 0,94

0,85

P16 0,89 0,93 0,93 0,92

P17 0,75 0,75 0,75 0,75

P18 0,89 0,82 0,96 0,89

P19 0,79 0,75 0,89 0,81

P20 0,67 0,88 0,88 0,81

Bloc 4: Amor romàntic

P21 0,89 0,96 0,96 0,94

0,82
P22 0,93 0,82 0,68 0,81

P23 0,86 0,71 0,71 0,76

P24 0,86 0,75 0,75 0,79

Bloc 5: Maternitat

P25 0,86 0,93 0,93 0,90

0,91

P26 0,89 0,86 0,86 0,87

P27 0,93 0,93 0,93 0,93

P28 0,96 0,93 0,93 0,94

P29 0,92 1 1 0,83

P30 0,79 0,86 0,86 0,83

Total V d’Aiken entrevista 0,86
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5.2. Entrevista per a les professionals

Mitjana segons criteri de l’entrevista per a les professionals

Nº pregunta C1: Univocitat C2: Pertinença C3: Importància

Bloc 1: Transició

P1 4,6 4,9 4,9

P2 3,7 4,3 4,3

P3 4,6 4,7 4,7

P4 4,6 4,7 4,7

Bloc 2: Recursos

P5 4,0 4,7 4,7

P6 4,4 4,9 4,9

P7 4,7 4,9 4,9

P8 4,3 4,6 4,6

P9 4,3 4,5 4,5

P10 4,7 4,7 4,7

Bloc 3: Perspectiva de gènere

P11 3,9 4,0 4,0

P12 4,6 4,7 4,7

P13 4,1 4,0 4,0

P14 4,1 4,0 4,0

P15 4,3 4,7 4,7

P16 4,7 5,0 5,0

P17 4,7 5,0 4,9
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V d’Aiken de l’entrevista per a les professionals

Nº pregunta C1: Univocitat C2: Pertinença C3: Importància Total preguntes Total bloc

Bloc 1: Transició

P1 0,89 0,96 0,96 0,94

0,90
P2 0,68 0,82 0,82 0,77

P3 0,89 0,96 1 0,95

P4 0,89 0,93 0,93 0,92

Bloc 2: Recursos

P5 0,75 0,93 0,93 0,87

0,90

P6 0,86 0,96 0,96 0,93

P7 0,93 0,96 0,96 0,95

P8 0,82 0,89 0,89 0,87

P9 0,83 0,88 0,88 0,86

P10 0,93 0,93 0,93 0,93

Bloc 3: Perspectiva de gènere

P11 0,88 0,92 0,92 0,90

0,91

P12 0,89 0,93 0,93 0,92

P13 0,79 0,75 0,75 0,76

P14 0,96 0,92 0,92 0,93

P15 0,82 0,93 0,93 0,89

P16 0,93 1 1 0,98

P17 0,93 1 0,96 0,96

Total V d’Aiken entrevista 0,9
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5.3. Preguntes de l’entrevista modificades i afegides

Les preguntes modificades de l’entrevista van ser les següents:

Entrevista per a les noies tutelades

P1. Com et sents ara que estàs a punt de complir la majoria d’edat? Per:
Ara que estàs a punt de complir la majoria d’edat, tenint en compte tot el que implica, quines
emocions identifiques que et fa sentir?

P2. Com visualitzes els darrers mesos un cop hagis complert els 18 anys? Per:
Com et visualitzes en els propers mesos un cop hagis complert els 18 anys i hagis de sortir del
centre?

P3. Què és el que t’aporta més neguit un cop hagis complert els 18 anys? Per:
Què és el que més et preocupa de fer 18 anys?

P4. Tens algun propòsit o objectiu a assolir un cop hagis sortit del centre? Per:
T’has marcat alguns propòsits o objectius a assolir un cop hagis sortit del centre?

P5. Com aconseguiràs aquests objectius que t’has proposat? Per:
Com penses aconseguir aquests objectius que t’has proposat?

P7. Quina és la teva prioritat actualment? (estudis, família, treball…). Per:
Has establert alguna prioritat actualment vers a aspectes com els estudis, la família, el treball…?

P8. Creus que poden existir diferències entre les prioritats que té un noi tutelat a les d’una noia
tutelada? Per:
Des del teu punt de vista, creus que poden existir diferències entre les prioritats de persones que
s’identifiquen amb el gènere femení i el masculí?

P9. Quins recursos coneixes als quals pots accedir un cop hagis complert la majoria d’edat? Per:
Quins recursos d’habitatge, econòmic o educatius coneixes als quals pots accedir un cop hagis
complert la majoria d’edat?

P10. Quins són els que actualment estàs aprofitant? Per:
De quins recursos disposes actualment?

P11. Creus que l'estàs aprofitant? Per:
En quins aspectes t’està ajudant?

P12. Segons la teva experiència, quina és la teva opinió sobre el sistema de protecció actual? Per:
Què opines del sistema de protecció actual? Pots respondre de manera oberta.

~ 55 ~



La transició a la vida independent de les joves tutelades
per l’Administració a Catalunya

Treball de Fi de Grau

P13. Com milloraries l’atenció a les persones tutelades tenint en compte els recursos actuals?
Per:
Com milloraries l'atenció de les nenes i joves que igual que tu han hagut d'estar en un centre?

P14. Creus que existeixen diferències entre els recursos destinats a noies i nois tutelats/des? A
què creus que pot ser degut? Per:
Creus que existeixen diferències entre els recursos destinats a persones tutelades que s’identifiquen
amb el gènere femení o masculí?

P15. Què significa per a tu la idea de família? Per:
Què significa per a tu el concepte de família?

P16. Valores la possibilitat de formar la teva pròpia família? Per:
Seguint la definició que has aportar, t’agradaria formar una família?

P17. Què suposaria per a tu la formació de la teva pròpia família? Per:
Què significaria per a tu la formació de la teva pròpia família?

P18. Com seria el teu model de família ideal? Per:
Creus que existeix un model de família ideal?

P19. Quin paper creus que ha de tenir un pare en la família? I una mare? Per:
Agafant com a referència la resposta a la pregunta anterior, creus que existeixen diferències entre els
rols que s’adquereixen en una família?

P20. Quines tasques creus que ocuparies en el teu model de família? Per:
P20. Quin rol creus que ocuparies tu?

P21. Quina seria per a tu una relació sentimental ideal? Què creus que és el més important? Per:
Quina seria per a tu una relació sentimental ideal?

P22. De quina forma defineixes la teva orientació sexual? (heterosexual, homosexual, bisexual…).
Per:
Com defineixes la teva orientació sexual? (heterosexual, homosexual, bisexual…).

P23. Quines característiques ha de complir una persona perquè et sentis atreta per ella? Per:
Quines característiques (físiques, personalitat, valors…) ha de complir una persona perquè et sentis
atreta per ella?

P25. Què opines sobre la maternitat? Per:
Què n’opines sobre el concepte de maternitat?

P27. Quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de decidir tenir un fill o una filla? Per:
Quins aspectes creus que s’han de tenir en compte a l’hora de decidir tenir un fill o una filla?
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P29. Tenir fills/es es troba dins del teu projecte de vida? Per:
Vols tenir fills/es?

P30. Si vols ser mare, quines emocions creus que sentiràs quan ho siguis? Si no vols ser mare,
quines emocions creus que sentiràs? (felicitat, angoixa, estrés…). Per:
Si vols ser mare, quines emocions creus que sentiràs quan ho siguis?

Entrevista per a les professionals

P1. Com creus que viuen les persones tutelades la transició a la vida autònoma un cop han
complert la majoria d’edat? Per:
Com viuen les persones persones tutelades la transició a la vida autònoma un cop han complert la
majoria d’edat?

P2. Quin és el perfil o característiques de les persones que han de fer actualment aquesta
transició? Per:
Existeixen característiques concretes que s’evidenciïn en les persones que fan aquesta transició?
(nivell d'estudis, experiència laboral, xarxa de suport...)

P3. Quines són les principals dificultats que veus en aquest procés de transició? Per:
Quines són les principals dificultats que creus que tenen en aquest procés de transició?

P5. De quins recursos compten les persones tutelades i extutelades? Per:
De quins recursos d’acompanyament a la transició compten les persones tutelades i extutelades?

P7. Existeixen recursos destinats exclusivament per a noies ex/tutelades? Per:
Existeixen recursos d’acompanyament a la transició destinats exclusivament per a noies
ex/tutelades?

P8. Trobes que existeixen diferències entre gèneres pel que fa als tipus de recursos que
necessiten? Per:
Existeixen diferències entre gèneres pel que fa als tipus de recursos que necessiten?

P9. Quins aprofiten en major mesura les noies? I els nois? Per:
Quins recursos ajuden o beneficien en major mesura les noies?

P11. Creus que les noies ex/tutelades interioritzen en major mesura els rols tradicionals de
gènere? A què creus que és degut? Per:
Diversos estudis han afirmat que les noies tutelades i extutelades per l’administració sovint
interioritzen en major mesura els rols tradicionals de gènere. S’entèn per aquests com el conjunt de
normes socials generalment percebudes com a apropiades per als homes i les dones en una societat.
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Llavors, creus que les noies ex/tutelades interioritzen en major mesura els rols tradicionals de
gènere?

P12. Quina creus que és la seva visió de les relacions sentimentals a diferència de les noies
“normalitzades”? Per:
Quina creus que és la seva visió de les relacions sentimentals a diferència de les noies no tutelades?

P13. I de la maternitat? Per:
Quina creus que és la seva visió de la maternitat a diferència de les noies no tutelades?

P14. I de la família? Per:
Quina creus que és la seva visió de la família a diferència de les noies no tutelades?

P15. Penses que existeixen diferències d’aquestes expectatives, interessos, necessitats, etc. entre
noies i nois ex/tutelats? Per:
Creus que les noies tutelades tenen una visió diferent dels nois tutelats sobre les relacions
sentimentals, la maternitat i la família?

P16. Penses que es té en compte una perspectiva de gènere en la intervenció del sistema de
protecció? Per:
L’aplicació de la perspectiva de gènere en el disseny de programes, projectes, polítiques i actuacions
actualment és un tema candent. Aplicar perspectiva de gènere significa revisar els conceptes socials
de les funcions, comportaments, activitats i atributs que cada societat considera apropiats per a
homes i dones; i actuar en conseqüència de manera crítica per eliminar les desigualtats que deriven
d’aquesta discrepància entre gèneres. Sabent això, penses que es té en compte una perspectiva de
gènere en la intervenció del sistema de protecció?

A més, es van augmentar preguntes les quals van ser suggerides per la valoració de les i els
experts. Es tracten de les següents:

Entrevista per a les noies tutelades

P6. Quins creus que seran més difícils d’aconseguir? Per què?
Quins creus que seran més difícils d’aconseguir?

- Per què?

- Com valores la preparació per la transició?

P14. Creus que existeixen diferències entre els recursos destinats a noies i nois tutelats/des? A
què creus que pot ser degut? Per:
Creus que existeixen diferències entre els recursos destinats a persones tutelades que s’identifiquen
amb el gènere femení o masculí?
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- Si la resposta la pregunta anterior és sí, a què creus que pot ser degut? Si la resposta
anterior és no, per què no?

P16. Valores la possibilitat de formar la teva pròpia família? Per:
Seguint la definició que has aportar, t’agradaria formar una família?

- Per què si/per què no?

P18. Com seria el teu model de família ideal?
Creus que existeix un model de família ideal?

- Si és que si, com seria per a tu? Si és que no, per què no?

P30. Si vols ser mare, quines emocions creus que sentiràs quan ho siguis? Si no vols ser mare,
quines emocions creus que sentiràs? (felicitat, angoixa, estrés…). Per:
Si vols ser mare, quines emocions creus que sentiràs quan ho siguis?

- Si no vols ser mare, quines emocions creus que sentiràs? (felicitat, angoixa, estrés…).

- Quines expectatives tens en quant a una relació sentimental?

- Què és el més important per a tu en una relació sentimental?

- Què esperes d’una parella?

- Què creus que pot esperar de tu?

Entrevista per a les professionals

- Creus que estan preparades per afrontar soles la transició a la vida adulta?

P6. Creus que són suficients tenint en compte la realitat actual?
- Si la resposta és afirmativa: per què si? Si la resposta és negativa: per què no?

P7. Existeixen recursos destinats exclusivament per a noies ex/tutelades? Per:
Existeixen recursos d’acompanyament a la transició destinats exclusivament per a noies
ex/tutelades?

- Si és que sí, quins són?

- Existeixen diferències entre l’accés a aquests recursos d’acompanyament a la transició entre
noies i nois?

P9. Quins aprofiten en major mesura les noies? I els nois? Per:
Quins recursos ajuden o beneficien en major mesura les noies?

- I els nois?
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P11. Creus que les noies ex/tutelades interioritzen en major mesura els rols tradicionals de
gènere? A què creus que és degut?
Diversos estudis han afirmat que les noies tutelades i extutelades per l’administració sovint
interioritzen en major mesura els rols tradicionals de gènere. S’entèn per aquests com el conjunt de
normes socials generalment percebudes com a apropiades per als homes i les dones en una societat.
Llavors, creus que les noies ex/tutelades interioritzen en major mesura els rols tradicionals de
gènere?

- Si la resposta és afirmativa: a què creus que pot ser degut? Si la resposta és negativa: per
què no?

- Creus que les noies tutelades tenen una visió diferent de les noies no tutelades sobre les
relacions sentimentals, la maternitat i la família?
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6. Transcripció de les entrevistes

6.1. Entrevista a les professionals

6.1.1. Carme

Fitxa de transcripció

Data de realització: 23 de març de 2021

Nom fictici: Carme

Edat: 42 anys Lloc de naixement: Barcelona, Catalunya

Ocupació: Educadora social EAIA Terrassa Temps d’exp. en el sector: 20 anys

Observacions de l’entrevista:
Duració: 34 minuts

Li falta experiència, informació o coneixement per respondre algunes preguntes, sobretot les
relacionades amb les diferències entre gèneres. S’han de posar exemples o fer introducció perquè
pugui respondre.

- 8:15. Com creus que viuen les persones tutelades la transició a la vida autònoma un cop han
complert la majoria d’edat?

(Bufa) Pues… Soles, crec que ho viuen. Crec també que del recurs on estiguin, no? Si estan en
un CRAE normalment hi ha un acompanyament; si estan en una (família) extensa pues també perquè
el SIFE i l’EAIA estan a sobre, però si estan en aquell moment que ja estan intentant acostar-se a la
família i no estan tan presents al CRAE, no? O no hi ha recursos suficients, pues crec que bastant
(silenci) que ho viuen bastant així, bastant sols.

- 9:14. Llavors quin és el perfil o característiques de les persones que han de fer actualment fan
aquesta transició?

(Silenci) Bueno… Mmmm… Pues normalment són nois i noies vora els divuit (anys) que no
poden viure amb la seva família, estan en acolliment, en extensa o en un recurs residencial (silenci)
i… els que van diguessim cap a la vida més autònoma normalment són els que han tingut un
recorregut més estable, no? Vull dir que tenim casos que (silenci) que potser no fan aquest trànsit
perquè ja hi han dificultats prèvies, no sé si m’explico…

- 10:11. Quin tipus de dificultats?
Bueno pues que... (silenci) pues que no hi ha un bon acompanyament per part de la família o

no hi ha un bon acceptament de la mesura i llavors aquell adolescent està a cavall entre el recurs
residencial i casa seva i això també és un impediment per aquesta transició perquè l’Àrea (ASJTET)
ofereix per exemple l’ajuda econòmica amb uns requisits: que portin tres anys tutelats i que no tornin
a casa, no? Amb els pares (silenci).
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- 10:50. I a nivell més de característiques emocionals, educatives…? No sé si trobes diferències
entre els joves “normalitzats”...

Pues… (silenci). Clar, quan portes tant de temps en l’EAIA la perspectiva dels adolescents
més normalitzats la perds una mica, perquè treballes amb aquest perfil de tutelat o de vulnerabilitat
i costa, però… no sé. En la seva majoria pues parlem d’adolescents vulnerables en alguns aspectes,
sobretot a nivell emocional i també molts a nivell de projecte, perquè no són molts els que tenen un
bon recorregut acadèmic o que tenen un projecte estudiat. No m’atreveixo, eh? a posar més etiquetes
em sap greu.

- 12:13. Quines són les principals dificultats que veus en aquest procés de transició?
(Resposta ràpida) La falta de recursos, la falta de recursos. La falta de recursos i… i la

burocràcia (silenci). La documentació, el temps que necessita l’Àrea (ASJTET) per gestionar, que s’ha
de començar tres mesos abans; si una noia no té documentació perquè, o bé la DGAIA, o bé els seus
pares no han presentat i no han fet… es queda fora d’això. Si, si, (reafirma) la burocràcia i la falta de
recursos.

- 12:58. Llavors trobes que existeixen diferències entre gèneres en la seva transició? Si t’has
trobat amb alguna experiència…

Jo, personalment, crec que sí… que (silenci) que no sé si parlar (silenci), perquè al llarg del
temps per exemple els adolescents tutelats han sigut més que les adolescents tutelades perquè hi
ha menys centres d’adolescents nois que de noies i també hi ha menys IPI (Itineraris de Protecció
Individualitzats), no? Hi ha més de nois que de noies perquè els menors no acompanyats en la seva
majoria són nois i per tant i ha més places, no sé… Els CREI, per exemple, sempre hi ha hagut centres
de nois i un CREI de noies es va fer fa poc relativament… I, si, crec que hi ha diferències. A nivell de la
vida adulta no sé si han les mateixes places de recursos per aquesta transició, diria que no, eh? No
tinc la certesa, però diria que no.

- 14:33. Creus que són suficients tenint en compte la realitat actual?
Però quan dius recursos ara, estàs parlant dels recursos que té l’Administració, no?

- 14:40. Si.
(Silenci) Jo crec que no hi ha recursos suficients perquè de fet el filtre dels tres anys ja està

marcant una diferència amb les nanos que no porten aquest temps i al final és una manera de no
donar resposta a tots. El filtre de que siguin adolescents que no s’estiguin escapolint, que tinguin un
projecte i que estiguin estudiant i treballant també és un filtre que al final el que fa és no donar
resposta a tots.

- 15:24. Existeixen recursos destinats exclusivament per a noies ex/tutelades?
(Silenci) Pues espero que si (riem). Entenc per exemple que l’ajut econòmic si compleixes els

requisits és el mateix pels nois que per les noies. Jo no… (dubta) no ho sé no tinc el feedback real. Jo
acompanyo a adolescents que ho demanin… sé que alguns ho poden cobrar, sé que alguns no,
depenent de si compleixen els requisits i de si compleixen el pla de treball. Però si s’està destinant
els mateixos recursos per gènere no ho sé… Espero que si. (Silenci) però per exemple a nivell de IPIs
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jo em vaig trobar l’any passat amb una adolescent que la idea IPI era el que més s'ajustava, no? al
seu projecte quan fes la majoria d’edat i la resposta va ser que els IPIs eren de nois. Així que entenc
que no existeixen els mateixos recursos.

- 17:05. Trobes que existeixen diferències entre gèneres pel que fa als tipus de recursos que
necessiten? És a dir, creus que el gènere masculí, per exemple, necessitaria més suport
econòmic i que el femení un suport més d’habitatge…?

(Pensa la resposta) No ho sé… jo crec que l’ajut econòmic és una necessitat dels dos, no?
Quan arribin a la majoria d’edat es quedin amb la família extensa o s’hagin d’emancipar o el què
sigui. O després altres recursos tipus acompanyament laboral o habitatge ja depèn més de la
circumstàncies en les que es troba l'adolescent però no sé si té tant a veure amb la qüestió de
gènere, no t’ho sabria dir.

- 18:22. Llavors desconeixes si aprofite en major mesura les noies algun tipus de recursos que no
els nois, exemple?

Home, jo crec que els nois aprofiten més el recurs IPI pel sol fet que tenen més possibilitats
de poder tenir aquest IPI.

- 18:38. A què creus que pot ser degut?
Bueno, una mica pel que deiem abans, que com que històricament el nombre de nois tutelats

sempre ha sigut major i que per això hi ha més recursos pensat en relació al gènere masculí.

- 19:04. Vale, i com et deia abans, jo he enfocat la meva investigació en fer un anàlisi en
perspectiva de gènere i veure com aquesta transició afecta a les noies. Llavors parlant més de
rols de gènere i de la imposició de la societat patriarcal i tal… creus que les noies ex/tutelades
interioritzen en major mesura els rols tradicionals de gènere? A què creus que és degut?

(Pensa) Doncs… és una pregunta interessant (riem). No sé… perquè per exemple un CRAE
com Elima que és un CRAE per a noies que treballa la seva autonomia des de que ingresen, no?
Perquè treballant d’aquesta manera pues crec que això empodera molt i que donen molts recursos a
les noies. Hi ha altres tipus de centres que són mixtes que jo crec que també és positiu que ho siguin
perquè la realitat és mixta, però també és cert que es treballa perquè es rols siguin sense diferències
i tal pero al final hi ha un equips que són un reflex de la societat. Te’n vas a Busquets (CRAE
Fundació Busquets) i… que és un centre que funciona super bé i que treballaven super bé, però les
cuineres són totes dones, el personal de manteniment són homes, el personal de neteja són dones.
Bueno, clar és una mica el reflex. La majoria d’educadores són noies. D’alguna manera sí (les noies
ex/tutelades interioritzen en major mesura els rols tradicionals de gènere) perquè un reflex en les
professions, però entenc que es treballa des dels CRAE per evitar aquest traspàs dels rols més
tradicionals de gènere.

- 21:18. I ja més relacionat amb les seves relacions sentimentals, quina creus que és la seva visió
d’una relació? És a dir si creen més dependència…?

Home, doncs malhauradament la majoria de noies i nois si no es un cas purament de
negligència han viscut algun tipus de relacions de violència entre la família i moltes vegades això és
un reflex de com comencen a relacionar-se, Tenim moltes adolescents amb relacions tòxiques, amb
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patrons de conductes violentes de manipulació… però clar són coses que han “mamat” i que costa
molt canviar.

- 22:23. I és mutu? O és cap els altres o els altres cap a elles?
Bueno… Jo crec que també els nois reprodueixen. El que passa és que cadascú reprodueix el

rol del seu referents, tenim nois que també son victimes, però la majoria reprodueixen el patró de
violència.

- 22:52. I més relacionat amb la maternitat?
(Pensa) Bueno una mica el mateix venen d’entorns desestructurats i d’entorns que han patit i

no tots, eh? No tots agafen els mateix camí, però sí que tenim moltes adolescents que son mares
sent adolescents i que es troben en aquelles situació de que si casi no han pogut ser filles, com ho
han de fer per ser mares, no? I que hi ha un treball important a fer.

- 23:40. I pel que fa a la família, quin tipus de… si elles en un futur volen crear una, quin tipus
d’estructura familiar és el que busquen?

Bueno, jo crec que aquí és més variat per què trobes el descens que de seguida et diuen que
no volen per ells (la seva família) el que han viscut i que no volen aquest entorn, però després la
realitat és que no ho saben fer d’altre manera perquè no han tingut un altres referents i que hi ha
altres que sí que no volen repetir patrons, però.., però bueno una idea de familia (silenci, pensa) una
mica distorsionada en alguns casos?

- 24:38. En quin sentit distorsionada?
Bueno pues amb aquesta cosa de “somos familia y eso está por encima del bien y del mal”.

Però que després no es pot… hi ha dificultat per centrar-se en lo que es dificultat de veritat i per
evitar negligències i maltractament.

- 24:59. O sigui prioritzen la família abans que estudiar, per exemple?
Si, en alguns casos si, clar i sobretot les adolescent que son mares molt joves.

- 25:22. Llavors, per això has parlat, aquestes expectatives, interessos que tenen les noies
tutelades, creus que existeixen diferències en aquests aspectes?

És que depèn molt de… del que hagin viscut i del moment quan arriben a la.. no sé...Tenim
adolescents acollits en família extensa que quan arriben als divuit estan estudiant, fent la seva
història treballada i altres que no. I… clar, sí que hi ha diferències, però depèn molt de la historia de
vida i de com ho han treballat.

- 26:13. O sigui, diries que els nois també segueixen aquest canon de prioritzar la família abans
que altres aspectes..?

No, o sigui, afirmar-ho així rotundament, no. Al final depèn de… Ara puc pensar en
adolescents que han estat en extensa que potser tenen a la família més propera, però també han
tingut un acompanyament i estan en un altre punt pel que fa als seus interessos a nivell d’estudi,
dels que estan en un CRAE i al final quan s’acosta la majoria d’edat, vulguis o no, el retorn està allà
perquè no hi ha recursos, perquè volen, perquè hi ha un desig i… aquí és molt diferent les
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expectatives d’un i altre i els interessos, depèn de la historia que han tingut.

- 27:30. Ja relacionant-ho amb un tema més del sistema de protecció, creus que es té en compte
una perspectiva de gènere en les intervencions?

En quines intervencions?

- 27:59. O sigui… es té en compte una intervenció en la que es sigui conscient que existeix una
relació de patriarcalitat en la nostra societat i que és necessari empoderar a les dones per a no
caure en aquesta relació de dependència.

(Pensa, bufa)

- 28:25. Per exemple, a tu com a professional tan fet algun cop alguna formació en perspectiva
de gènere?

Si l'Ajuntament de Terrassa des de que existeix la departament de LGTB està formant a tots
els tècnics i tècniques de l’àrea social en la legislació, en les característiques, en les dificultats, en
com abordar tota la intervenció en la perspectiva de gènere. La DGAIA per exemple no, és una cosa
que fa l’Ajuntament, no la Direcció General (DGAIA). Però, per exemple, a nivell d'intervenció amb
infants jo no veig diferencia entre si es un nen o una nena, crec que… (pensa) crec que això no ho
tenen en compte ara. Pues això.. el que parlaven abans sempre hi ha hagut més nens tutelats que
nenes i per tant hi ha una diferència aqui de recursos, pero no se si te a veure amb la perspectiva de
gènere o te a veure amb que això és una realitat.

- 29:50. Creus que hi ha alguns aspectes que haurien de en compte a nivell institucional per
aplicar la perspectiva de gènere en l’àmbit de protecció a persones ex/tutelades?

Home, jo agraeixo molt les formacions que ens estan fent de perspectiva de gènere perquè
ens acosten a una realitat i perquè ens donen eines per ser més justos, i equitatius i respectuosos. Jo
potser hauria d’arribar a arreu, no sé si també arriba als centres i arriba a la mateixa DGAIA per
exemple. I després a nivell de recursos que nosaltres per exemple som un eaia que quan la DGAIA
ens deia “fem una proposta d’una adolescent” i fèiem una proposta de CREI la DGAIA ens deia: “que
no n’hi ha per noies”. I bueno, però el demanem. Si deixem de fer aquesta proposta no hi haurà mai,
si la DGAIA detecta que hi ha una demanda potser obre algun, una mica hauriem de funcionar tots
així, no? És com que de de vegades fas una proposta de família aliena amb visites setmanals i la
DGAIA ens diu “no hi ha famílies que facin visites setmanals” i bueno, jo ho demano perquè és el que
crec que necessita aquest infant. Si després aquest infant acaba en un centre o en una familia que
només pot fer una visita al mes, que consti que aquesta no era la proposta. Així també arriben les
necessitats.

- 31:40. Si, la veritat és que sí, perquè si no es veu aquesta demanda, és com que no es sap mai
en realitat el que es necessita.

Clar, si tu acabes demanant només el que hi ha, no? Pues tindràs blanc o negre i no tindràs
mai l’escala de grisos.

- 32:02. M’agradaria comentar-te… perquè… he estat llegint just aquest matí… És per això que et
pregunto tant per aquestes diferències entre els recursos per noies i nois. Perquè l’Àrea
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(ASJTET), en la memòria de 2018 va trobar que el 34% de les noies extutelades vivien amb la
seva parella, en comparació amb el 3.1% dels nois extutelats. O sigui a mi personalment em
sembla una diferència abismal. Llavors es veu aquí com la dependència de la dona sempre cap a
l’home i perquè els nois majoritàriament es van a viure amb amics o amb algun conegut i són les
noies que busquen la necessitat d’una parella per a poder desenvolupar-se. Llavors per això
trobo interessant conèixer aquestes diferències.

Bueno, pots fer aquesta lectura, que la noia busca la parella o podem fer la lectura també
que de la manca de recursos i les dificultats per accedir a aquests al final, porten a la dona a fer-ho a
través de la parella, que hi ha un matís aquí que es una mica més realista. I bueno, és el reflex de la
societat.
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6.1.2. Òscar

Fitxa de transcripció

Data de realització:  11 de maig de 2021

Nom fictici: Òscar

Edat: 51 anys Lloc de naixement: Barcelona, Catalunya

Ocupació: Educador social CRAE Elima, actualment
coordinador en suplència.

Temps d’exp. en el sector: 33 anys,
5 anys en el CRAE

Observacions de l’entrevista:
Duració: 35 minuts

Ha treballat en un centre terapèutic i centre obert. S’observa coneixement i experiència en el
treball amb noies tutelades, però no amb nois pel que fa que algunes preguntes no puguin ser
respostes amb claredat, sinó amb suposicions. Algunes respostes són una mica ambigües i no es
centra en el punt de la qüestió, s’ha de reconduir en alguns casos. Quan es nota que no té
coneixements per respondre no es recondueix.

- 1:13: Com viuen les persones tutelades la transició a la vida autònoma un cop han complert la
majoria d’edat?

Depèn, clar, depèn de la situació i de la situació que es trobi a fora, no? Si és una noia que a
pogut trobar feina, que ara últimament és molt delicat, però t’ho explico una mica més en
perspectiva. Em… si són capaces de… de tenir una projecció de futur d’estudiar o de treballar, la
transició és molt més… tot i que és difícil perquè desapareixem nosaltres (els educadors/es), depèn
molt del temps que portin aquí. Si és una noia que ha arriba amb catorze anys i porta temps amb
nosaltres sí que és complicada la sortida, però si a la sortida tenen alguna cosa més o menys
estable, la transició és molt més còmode, val? Però estant aquí ens trobem amb noies que no tenen
res a fora, o noies que al final retornen a casa perquè no tenen una altra cosa o possibilitat o acaben
triant. O noies que l’única solució, tot i que no ho verbalitzin, pues ha sigut en parella o quedant-se
embarassades per poder tenir un futur cap a aquesta banda.

- 2:47: I creus que llavors estan preparades per afrontar aquesta transició a la vida adulta?
No, no perquè legalment si que es cobreix l'àmbit aquest, que fins els 18 anys estan

cobertes, però la majoria de la població als 18 anys no es marxa de casa i… clar aquí hi ha un desfase
de lo que la població general està a casa, amb els pares i tal i estan marxant (de casa) als 30 anys
pràcticament. I a elles que se’ls hi demana? A part de tota la seva motxilla de la història que porten,
se’ls hi demana que a sobre siguin autònomes, estiguin estudiant i que trobin feina, no? Llavors hi ha
un desfase aquí, val? Tot i que en els pisos del Pla sí que hi ha una cobertura fins als 21 anys de
seguiment, però hi ha d’haver-hi unes circumstàncies, no? Una persona que està bastant fotuda és
molt difícil que pugui accedir al Pla.
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- 3:57: I després de fer 21 anys?
Han de ser autònomes, no i ha cap seguiment.

- 4:05: Existeixen característiques que s’evidencien en les persones que han de fer actualment
aquesta transició?

No t’entenc (riu).

- 4:16: Característiques, per exemple, el nivell d’estudis, experiència laboral… Si creus que el
perfil de noia tutelada compleix unes en concret.

No, hi ha molta varietat. Durant el temps ha anat variant molt. Sí que hi ha èpoques que són
més nouvingudes, immigrants i hem tingut temporades que teníem molta població amb un nivell de
consum molt alt. Ara ens estem trobant que hi ha barrejada el tema de la salut mental. Ha anat
variant durant el temps, no sabria dir-te una característica, no? Sí que… el que es veu que quan la
noia té preservades unes certes àrres des de petita que no ve molt.. malament en aquest sentit, no?
Si pot tenir un vincle primigeni bastant segur si que llavors té més possibilitat d'èxit, però noies que
venen molt cardades a nivell de relació familiar és bastant complicat.

- 5:28: Quines creus que són les principals dificultats que tenen en aquest procés de transició?
Les principals? Una tota la situació personal amb la que arriben. Hi ha situacions molt

complicades tot el tema d’abusos, de maltractaments… que això fa que… es lo que et deia, entre més
temps puguin estar… si venen amb 13, 14 anys hi ha més possibilitats perquè se’ls hi acompanya es
podet fer un acompanyament terapèutic… si són noies que venen de 16, 17 anys pràcticament estem
cobrint per intentar bucar alguna cosa, però és molt complicat que poden sortir amb una perspectiva
de futur. Si venen molt cardades, eh? Si tenen un vincle que ha pogut més o menys ser estable, si és
un vincle segur té moltes possibilitats de tirar endavant.

- 6:38: Parlant d’aquesta transició, trobes que existeixen diferències entre gèneres?
No ho he viscut jo (riu).

- 6:48: No has treballat amb…?
Amb nois no. He treballat en centres oberts i en una comunitat terapèutica, val? Però cap a la

transició cap a la majoria d’edat... cap als 18 no he treballat. Entraria tots els que hem tingut de
transgènere, però van arribar aquí com a noies i han fet el trànsit cap a noi. Val? I llavors en aquí, clar,
no puc valorar-te.

- 7:20: Parlant dels recursos d’acompanyament a la transició, de quins compten les persones
tutelades i extutelades?

Recursos? Si, no… és lo que et deia, que dintre de l’Àrea (Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats) hi ha la possibilitat dels 18 als 21 anys estar… com ets major d’edat doncs has d’acceptar
un seguiment per part d’uns educadors i (silenci) i llavors sí que tens possibilitats hi ha des de
l’econòmic, del pis i de fins i tot de buscar feina. I és com… com arribis a aquests 18 anys. Si són noies
que estan o molt escapolides o amb consums que no són capaces de sostenir alguna cosa es fa molt
complicat de que als 18 anys puguin rebre ajudes.
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- 8:20: Quins són els requisits per poder tenir accés a aquests recursos?
El econòmic hi ha un mínim… em sembla que són 3 anys (estant tutelada) per tenir fins als

21, sinó has arribat fins a aquest em sembla que són 6 mesos d’ajuda. El… el de seguiment és voler
tu un seguiment o que t’ajudin a buscar feina és voler tu com a adulta que t’ajudin. I el pis sí que és
més complicat entrar, has de voler que hi hagin educadors, has de voler continuar amb normativa, i si
són noies que veuen la necessitat de voler estudiar i són capaces de mantenir un mínim de
convivència. Noies que no accepten la normativa, que estat tot el dia al carrer... no entraran és un
mínim de comportament i de compromís per part d’elles.

- 9:27: Creus que són suficients tenint en compte la realitat actual?
No (molt directe), suficients no són. Però això qualsevol educador t’ho dirà. No suficients, no.

el que passa que ho hauríem de començar a veure amb més especificitat. O sigui, sinó poden entrar
en aquest (recursos), què fem amb aquesta població i com destinar recursos perquè puguin estar
coberts, perquè moltes noies queden molt penjades, no? I tornar… si es va valorar treure-les d’una
situació familiar que algunes acabin retornant al lloc… no sé, no sé si és el més adient. També tot el
que es malaltia mental, ens trobem que a nivell de conducta hi hauria d’haver un seguiment o fins i
tot abans dels 18 tenir recursos més específics. I no… no hi ha. O està el terapèutic o el CREI o el
CRAE, però no… no tenim.

- 10:38: Vale, i per què creus que hi haurien d’haver més recursos?
Per què? Bueno per poder… jo, eh? Personalment, crec que hauríem d’anar tirant a centres

més petits i en el qual tu poder situar perfils semblants o perfils que es pugui treballar d’una
manera, perquè a l’hora de barrejar grups més grans, hi ha perfils molt dissonants, hi ha diferents,
no? graus d’autonomia… I llavors costa molt més treballar amb un grup que no sigui homogeni, que
no pas que tingui característiques semblants. Tu ho has vist, tenim ara tres… a sobre majors d’edats,
que… bueno no puc dir els noms… que estan aquí perquè encara no han trobat recurs.

- 11:35: Existeixen recursos d’acompanyament a la transició destinats exclusivament per a noies
tutelades?

No… A mi em sembla és tant per nois que per noies… Yo diria… No, perquè quan he anat a
acompanyar a alguna noia hi havia nois allà esperant, llavors és tant per nois per a noies

- 12:02: Trobes que existeixen diferències entre gèneres pel que fa als tipus de recursos que es
destinen?

(Silenci) Jo crec que hi ha menys centres de noies, val? El recursos jo em sembla que… no
sé… parlo…. no sé. O sigui la visió que tinc és que hi ha menys recursos però és perquè, no se, no et
puc dir si la població de noies són menys o més. Però per exemple si que sabem que de MENES
estan arribant molt més nois. Ara sí que comencen a arribar més noies, llavors hi ha més recursos per
nois. Llavors no sé si això tindrà a veure amb la quantitat de recursos amb les quals atenem.

- 12:56: Trobes que existeixen diferències entre gèneres en l’accés a aquest recursos
d’acompanyament a la transició?

No, amb això no… Es valora el perfil i les circumstàncies d’aquesta persona, no crec que sigui
per gènere.
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- 13:19: Saps quins recursos ajuden o beneficien millor a les noies tutelades?
(Silenci) En quin sentit?

- 13:32: Et poso un exemple… Si creus que pel perfil de noia tutelada és millor cobrir habitatge
abans que… no en els nois que es millor cobrir una quantia econòmica. Si creus que pel seu perfil
o per les característiques de la societat és millor un recurs que un altre.

No… És lo que et deia abans, jo… jo crec que el futur seria pisos més acotats, val? En el qual
es pogués treballar més autònomament i que les noies poguessin pues… Dintre d’un… Més
normalitat, perquè centres tan grans al final queden… Bueno, molt atapeïts i a l’hora de treballar
veus que hi ha nivells molt diferents i tots els recursos externs, a nivell psicològic, el CSMIJ si que
s’hauria de… Tot i que hi ha una coordinació, s’hauria de de fer un seguiment una mica més acotat.

- 14:44: Entrant més en el tema de la perspectiva de gènere, diversos estudis han afirmat que les
noies tutelades i extutelades per l’administració sovint interioritzen en major mesura els rols
tradicionals de gènere. Entenem per rols com el conjunt de normes socials generalment
percebudes com a apropiades per als homes i les dones en una societat. Llavors, creus que les
noies tutelades i extutelades interioritzen en major mesura els rols tradicionals de gènere?

(Silenci) Jo no crec que ho interioritzin, sinó que ja ho porten. I això amb l’edat sí que ho he
anat veient… Que estem… Per mi estem… Tot i que tot el moviment de LGTBI+ i tal i que sembla que
a nivell.. hi ha més consciència però jo crec que estem fent una marxa enrere en tots els valors que jo
crec que havíem aconseguit fa molts anys, val? I que s'està instaurant això, però jo no crec que sigui
que ho estan interioritzat, jo crec que ja ho porten, val? I que ho hem anat adaptant a la població… A
veure com ho explico… Que d’uns rols que per la gent de la meva edat s’estaven intentant difuminar
tot i que moltes vegades persisteix… Però el que sí que veiem que tota l'adolescència ara els està
adquirint com “lo que funciona” llavors estan molt marcats (els rols). D’on ve? Bueno, vaig fer un curs
a la universitat que, bueno, explicaven que era… Que tota la població que havíem rebut de centre
Amèrica i Amèrica del Sud havien portat part de costums a nivell cultural, musical i tal i era el rol que
estàvem nosaltres adquirint i era en la línia aquesta. I llavors jo crec que sí, que s’està adaptant molt.

- 16:57: Quan dius que s’estaven difuminant els rols, a quins et refereixes?
No, que… Que es va… Haver-hi… Tota la part de… Més intel·lectual més de… Que la població

estàvem intentat que els rols, que no es parlés tant de mascuí o femenñi sino que tu podies adoptar
la postura, no? I això s’ha anat treballant durant molte de temps. I tot a nivell de consciència, a nivell
de consciència perquè són patrons que hem aprés. Són patrons que hem aprés i llavors ens hem de
treballar-les. Però si queden restes, per això dic que ho hem difuminat, perquè de vegades parles i et
pot sortir, val? Perquè és una cosa que… per això deia difuminar, els hem anat treballant. Però tot
això que deia que s’ha anat treballant a nivell més adult ho hem de treballar molt sí que estas veient
que a ivell d’adolescents són rols i bueno… tot el tema de relacions aquí ho has viscut, com viuen les
noies: que l’home ha d’estar aquí, que és el que m’ha de protegit, que és el que mana. I això és
inversament proporcional a lo que es porta fins ara, no? Llavors si que he vist un canvi a pitjor per a
mi, perquè això per la dona és… lo que es…

- 18:29: A què creus que pot ser degut?
És a nivell cultural… Ho situaven… Quan vaig fer aquest curs a la universitat ho situaven a
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nivell cultural, que estàvem adquirint una altra vegada a nivell cultural i sobretot a nivell musical es
veu, no? El tema… I s’està… s’ha generlaitzat molt. I aquesta manera d’expressar com es sent la dona
està ara molt extès en aquest sentit, val?

- 19:00: I creus que les noies tutelades tenen una visió diferent de les noies no tutelades osbre le
relacions sentimentals?

Potser ho hauries de preguntar a elles (riem). Clar, depèn… Jo crec que dependrà del nivell
relacional amb el familiar. Si venen d’un nivell familiar que entenguin això, que sigui culturalment
d’aquesta manera, jo crec que la diferència entre tutelat i no tutelat no serà… Si venen d’un entorn
familiar que s’ha treballat la perspectiva aquesta de gènere, llavors no tindrà que veure entre no
tutelat o no tutelat, jo crec que tindrà més a veure amb l’entorn on tu t’has criat.

- Llavors, seguint amb aquesta distinció, i sobre la maternitat?
Un dels mecanismes que tenen de defensa aquestes noies i més per sortir si estan molt

fotudes era quedar-se embarassades i llavors si que tenen la idealització errònia, des del meu
entendre, que ho arreglarà tot. Però això no vol dir que a la població en general també hi hagui
aquest d’allò, eh? Però si que es veu molt que les noies que opten per… per que això es solucionarà i
s’arreglarà i tindré un futur millor. Llavors potser que es donin els casos. No sé l’estadistica fora, eh?
Però des de visió si que sembla com que és una sortida que tenen i que ho vegin com una
idealització. Perquè quan alguna noia s’ha quedat embarassada la majoria de noies els comentaris
solen ser molt positius i això també és molt curiós... Sempre hi ha alguna que et diu “donde vas con
esto”, no? Però la majoria sí.

- I sobre la família, sobre el concepte de família?
Estan, clar… Tenen una ambivalència sempre, sempre, sempre… entren en contradició saben

d’on venen, el que han passat, però això no vol dir que no… algunes idealitzen, algunes volen estar al
costat, algunes busquen lo que els hi faltava i llavors és l’ambivalència. Tant els estimen moltíssim
com els odien a moments, llavors la família sempre és la família,no? Són els pares o mares o… que
tenen i és lo que volen i que s’han criat amb això, és molt complicat. Perquè tu al final pots fer un
treball terapèutic i veure com acceptar i treballar perquè això no t’arribi a a afectar, per la veritat és
que… Clar, en aquí no estan per jutjar perquè els pares són els que tenen , però algunes que han
tornat és… bueno, perquè és lo que elles havien viscut i trobaven correcte.

- Parlant ja més de la perspectiva de gènere en institucions, ara mateix s’està intentant fer
cursos, tallers i iniciatives per aplicar la perspectiva de gènere als centres, en el disseny de
programes, projectes i polítiques. Això significa revisar els conceptes socials de les funcions,
comportaments, activitats i atributs que cada societat considera apropiats per a homes i dones; i
actuar en conseqüència de manera crítica per eliminar les desigualtats que deriven d’aquesta
discrepància entre gèneres. Sabent això, penses que es té en compte una perspectiva de gènere
en la intervenció del sistema de protecció?

Sí, jo no crec que fem… Tu has estat aquí, clar… Jo no.., Bueno són noies però mai posicionem
que són més… Bueno intentem portar la casa més o menys amb dificultat, èrò mai hem dictat
tasques de… ni tasques de...No ho sé, eh? Mirant una mica… intentar que totes facin de tot, però
també les habilitats, potenciar si una cuina millor, o si una es capaç de reparar o li agrada el jardí. No
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veiem ni que siguin ni més macles ni més femenines, no. I quan van vestides… mai hem jutjat com
van vestides, és en el sentit de com porten la roba per no… que no sigui una cosa exagerada. Jo crec
que no. No. Però dintre de la normalitat, no? Amb això no… No ho sé. Al contrari, és una mica. No
parem en això. Tu ho has vist des de fora, que si en algun moment… A veure, jo sempre ho he dit que
als “tios” ens han educat d’una manera i que primer has de fer l’esfoç i després et surt natural, de
vegades pot sortir algun comentari que ens queda de refilón. Però bueno, en això algunes ja t’ho
diuen: “no ha sonat una mica “machista” esto? Però, a mi em sembla que no. No ho sé, tu diràs (riu).

- 25:58: Jo parlava més del sistema de protecció en general, eh? (riem).
No… Jo no crec, eh? No. Al menys amb els professionals que hem relaciono… Aquest tema

ens queda molt… Si que s’ha de treballar molt… sobretot amb el tema de novios, novies... encara que
siguin dos noies sempre busquen aquesta dicotomia de qui fa més el paper fort de controlar i l’altre…
Però és més amb els novios, però ho treballem perquè això no sigui així.

- 26:45: Quins aspectes creus que haurien de tenir-se en compte a nivell institucional per aplicar
la perspectiva de gènere en l’àmbit de protecció a persones ex/tutelades?

Quines coses hauriem de tenir en compte?

- 26:58: Sí, per exemple ara m’has dit lo dels novios, no?
Jo crec que hauríem d’incidir, però ja és a nivell general, no entenc… Clar, està amparat

dintre de la lliberat d’expressió i el que tu vulguis, però jo tot el tema de les cançons i els missatges
que es donen, s’hauria de de fer un treball darrera. M’enrecordo quan vaig estar a Menorcaamb
algunes, al final vai dir ”es que això no ho entenc com accepteu”, estava posada la música al cotxe,
eh? “com accepteu i sou capaces descoltar aixo i que us agradi, que nomes esta dient que “te voy a
dar dos hostias, ponme el culo, que te voy a fo**** por detrás”. Clar, dic i axò? No ho entenc, al final
ho vam treure. Però es que si tu et sobredius que ets feminista i estàs escoltant això estàs acceptant
una posició de dona que és horrible. Jo crec que hauríem d’accedir més a nivell educatiu que aquests
continguts cada vegada siguin menys, per a mi és denigrant com a persona. Això a nivell educatiu, i a
nivell entrant més des de l’escola, des del principi. Seria més això, eh? No tant a centres, centrat a
centres.
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6.1.3. Sílvia

Fitxa de transcripció

Data de realització:  14 de maig de 2021

Nom fictici: Sílvia

Edat: 25 anys Lloc de naixement: Terrassa, Barcelona

Ocupació: Educadora social CRAE Fundació Busquets Temps d’exp. en el sector: 3 anys

Observacions de l’entrevista:
Duració:  31 minuts

Entrevista clara i concisa. Aporta dades interessants sobre possibles diferències entre la transició
de noies i noies.

- 2:13: Per la teva experiència, com viuen les persones tutelades la transició a la vida autònoma
un cop han complert la majoria d’edat?

Jo crec que… que un dels sentiments que més, més propens és a que sentin és la por,
evidentment perquè… a veure també depén del temps que hagin estat al CRAE, però… jo recordo a
l’últim cas que va marxar que va fer 18 anys que portava molts anys al crae, 14, no? I clar vulguis o
no és un entorn que et pot agradar més o menys, però saps que és segur i que estaran per
aocmpanyar-te i faran que tinguis una seguretat i una protecció que no torbes a cap altra lloc i
llavors, bueno, suposo que com una mica tothom. A l’hora de fer els 18 anys, dius: ostres, vale, ara ja
m’he d’apanyar per mi sol. Però bueno, a diferència de nens que no viuen a CRAEs si que saps que si
no et curres les coses entre cometes, realment et podes quedar sol i que tot depén una mica del
tema buricràtic i de com vagi tot. Jo entenc que, bueno, un dels sentiments que més senten és la por
però perquè… bueno, la possibilitat de quedar desemparat al complet és molt més gran que en una
altra persona.

- 3:46: Creus que estan preparades per afrontar soles aquesta transició a la vida adulta?
No, o sigui, així en termes generals, no. Perquè ja et dic que facin els 18 anys és tan sols un

número i el procés de vida de cadascú i de maduració de… bueno, de totes les complicacions que han
tingut a la seva vida dependrà molt d’una persona o una altra. Però… als 18 anys, no sé. Com per
poder afrontar sol tot el que implica…

- 4:29: Entrant més com en el perfil de jova tutelada, existeixen característiques que trobis que…
que s’evidencien en les persones que han de fer aquesta transició? Com el nivel d’estudis,
experiència laboral…

Bueno, ja et dic depén una mica de cada cas i tot, però si que és cert és que la majoria el
perfil d’estudis que tenen és més aviat vaig. S’intenta que tinguin la ESO i que quan la tinguin ja
passin a estudiar qualsevol Cicle i que sobretot trobar algo que els hi motivi i dedicar-se a un cicle
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que et prepari professionalment i que puguin tenir uunes pràctiques professionalment relacionades
amb el que puguin fer. Perquè en general la motivació cap als estudis també és una mica complicada
quan tenen moltes altres coses a solucionar apart dels estudis. Amb això no dic que no hi hagi gent
que estudiï a la universitat, són camins totalment diferents i ja està, però sí que potser tiren més a lo
que és la pràctica, no?

- 5:50: Quines són les principal dificultats que creus que tenen en aquest procés de transició?
Jo crec que… o sigui, parles a nivell… de recursos físics, humans, o de tot?

- 6:08: De tot.
(Riu) No sé, a veure, jo crec que quant a recursos humans, o sigui, en quant un

acompanyament així més humà, jo crec que és una mica difícil poder desvincular-te dels educadors
que has tingut al CRAE i haver de començar el procés amb uns altres nous... i tot el que implica el fet
que el fet de que fins que no et vinculis, realment és una mica..,vulguis o no, genera també angoixa
genera.., vull dir que fins que no t’obres a ‘altra persona… no? I quant a recursos físics jo penso que sí
que se’ls hi intenta oferir tot el que sigui possible. Jo crec que les dificultats principals és a nivell
emocional, sobretot.

- 6:48: En quin sentit?
En el sentit d’això, del… del que deiem una mica abans... o sigui que potser en el CRAE ja

s’havien vinculat amb un referent o més d’un, no? I sabies que d’alguna manera sí que podies
recòrrer a algú si et passava alguna cosa, però bueno és com trencar tot això, haver-ho de separar
entre cometes i tornar a començar una vida nova, no? Que hi ha casos que és el que més desitjen i
genial, però sÍ que hi ha molts casos que a l’hora de desvincular-se de tot el passat que tenen,
comencen un que potser a l’hora de vincular-se amb els nous referents o a aquesta nova vida doncs…
Tornen a aparèixer com molts vuits, no? que fan que potser es torni a recaure en altres coses que et
dificulten tot això de… del que implica ser un adult.

- 7:51: Trobes que existeixes diferències entre gèneres en la seva transició?
Mmm.. No ho sé perquè, no sé, jo penso que al final cadascú es com que acaba tirant cap a la

manca més gran que tingui, no? No sé si és una questió de gènere, sinó del que hagi viscut cadascú.

- 8:23: Passant més a una temàtica relacionada amb els recursos d’acompanyament a la transició,
de quins recursos d’acompanyament a la transició compten les persones tutelades i extutelades?

Jo t’explico una mica l’experiència de la Fundació perquè potser a altres llocs és diferents.
Però, és el que et comentava abans, a partir de que fan 17 anys, adopten unes dinàmiques al CRAE
on se’ls prepara per la vida adulta, que es facin tasques que comportin doncs més autonomia, com
per exemple poder-se rentar ells la roba sols, que tinguin un dia a la setmana o dos per poder-ho fer,
que siguin ells resposables, que la pengin, la recullin… També se’ls intenta oferir com un espai de
cuina i que aprenguin a cuinar i no… de manera saludable i equilibrada i bla, bla… I poc més. També
es treballa més el tema de ser responsables en quant a les relacions que tenen potser, de que no
siguin molt obsesives o dels riscos que comporta si… jo que se, a la setmana vol quedar quatre
tardes i realment potser necessita temps per dedicar-se als estudis i acabar-los, no? Cosetes així. I
llavors recursos d’acompanyament, un cop ja acaben els 17 anys, bueno, tocant als 17 anys també
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es fan entrevistes a… cap als recursos que tenen on aniran un cop facin els 18, que en el cas de la
Fundació Busquets normalment són pisos tutelats, no? I els pisos tutelats que hi ha són també a
Terrassa, el que passa és que no hi ha un educador 24 hores evidentment, sinó que els hi deixen més
autonomia, van unes hores cocnretes i després ja està. I llavors també realitzen entrevistes on se’ls hi
pregunta quina és la seva vida, tot el tema de responsabilitat, compromí, esforç i una mica quina és
la motivació i interessos.

- 10:52: Creus que són suficients tenint en compte la realitat actual?
Jo… a veure, jo penso que, que no. També m’he deixat de dir que també se’ls hi prep… o sigui

a nivell econòmic també se’ls… a la Fundació ja de per si cada setmana tenen com una paga des de
que són petits i fins que són grans va augmentat, però també es prepara tot el tema econòmic un cop
ja passin als pisos perquè en teoria doncs reben una paga mensual no? I poder gestionar una mica
els diners, saber en què els destinaran i tot. A nivell econòmic, mm… Crec que, a veure, al final està
molt bé que puguin tenir una paga ia l final són ells els que ho han de saber gestionar. Recursos a
nivell més humans penso que no són suficients, però perquè, pel que et deia abans, perquè crec que
és molt difícil estar estar preparat poder pendre totes les responsabilitats que comporta estar sol als
18 anys.

- 12:13: Existeixen recursos d’acomanyament destinats exclusivament per anoies tutelades?
Això ho desconec, però per part del CRAE sempre es fa mixte. Sí que eés cert que si al pis, o sigui, si
al… s’intenta que sigui mixte, però, per exemple, si hi ha una noia que està apunt de fer 18 anys i la
única plaça que hi ha és amb tres nois que viuen en un pis, potser síq ue es busca un altre on hi hagi
noies. Però bueno, realment no t’ho sabria contestar així molt bé.

- 12:56: Pel tipus de recursos de recursos que necessita una persona, creus que existeixen
diferències en la necessitat que té una noia o un noi?

Sí, potser si. O sigui… jo crec que també es necessari treballar tot el tema de les relacion que
puguin tenir, no només a nivell amorós, sinó també d’amistat de… bueno d’amistat i relacional;
perquè… no sé potser si que hi ha casos que en el génere masculí potser ser si que les complicacon
que més ens trobem és que… no sé, puguin caure en entorn on hi hagi… no sé, tinguin companys amb
drogoaddiccions i coses així. Però en canvi les noies potser si que cal… no sé, tendeixen a tenir un
tipus de relacions com més tòxiques amb parelles que puguin tneir, llavors tots els riscos que
comporta, no? Potser sí que són una mica… que al final, a veure que m’estic fent un lio. Al que em
vull referir és que les noies potser necessiten un recursos més… més de caire emocional i els nois
més de caire, doncs això, d’evitar caire en el consum de tòxics i drogues.

- 14:28: Però em referia més a nivell de recursos que ofereix el sistema, tipus d’habitatge,
econòmic...

No, no, jo penso que no, en això no.

- 14:46: I existències diferències entre gèneres en l’accés d’aquests recursos d’acompanyament a
la transició?

No,  jo penso que no.
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- 14:58: I per la teva experiència, quins recursos ajuden o beneficien en major mesura a les noies?
És una mica el que et comentava abans potser, les noies, si que… O sigui si no et refereixes a

tota la part de… al fet de recursos que acompanyin més emocionament a les noies. Jo crec que les
noies tendeixen més a tirar més per coses.. per interessos, no sé, les motivacions i interessos que
solen tenir és més aviat estètic, més aviat de, no sé… I els nois doncs coses més pràctiques en el
sentit de més de construir i coses així.

- 15:43: I a què creus que pot ser degut això?
Doncs als rols que estan establerts des de que són petits, que si és noies que t’hagis de

dedicar, doncs a això, a una part més de cura, d’estètica, de mostrar-te. I els nois com en teoria són
més forts, segons el que els hi han dit… AIxò jo crec

- 16:15: Passant ja a una altra temàtica, et llegeixo. Diversos estudis han afirmat que les noies
tutelades i extutelades per l’administració sovint interioritzen en major mesura els rols
tradicionals de gènere. Entenem per rols com el conjunt de normes socials generalment
percebudes com a apropiades per als homes i les dones en una societat. Llavors, creus que és
això realitat, que les noies tutelades i extutelades interioritzen en major mesura els rols
tradicionals de gènere?

Sí, sí, jo penso que sí, perquè a més jo penso que potser l’entorn en el que han crescut
malhauradament no han tingut l’oportunitat de poder presenciar altres realitats en les que no sigui
l’home qui mana o qui decideix les coses i… qui realment acaba portant els pantalons de tot, no? I
entre això i… els tipus de relacions que elles puguin tenir també amb els seus iguals, que… saps?
Crec que sí. Sí que interioritzen més els rols tradicionals.

- 17:29: I a què creus que pots ser degut, a això de la família que m’has comentat?
Sí, jo crec que sí, amb l’entorn en el que han viscut i han crescut. Perquè, clar, si.. o sigui,

motls dels motius pels que també arriben al CRAE és perquè la seva família evidentment està
desestructurada, però quasi sempre és l’home que ha tingut un rol super negatiu i super abussiu en
quant a la dona, no? O… sempre ha sigut l’home qui ha acabat abandonant la família, no? Perquè…
tendència a alcoholisme, drogues… I llavors crec que pot ser degut a això.

- 18:18: Creus que les noies tutelades tenen una visió diferent de les no tutelades sobre les
relacions sentimentals?

Sí, sí. Ara sí que faig referència una mica al que deia abans, perquè… Bueno, el que déiem
ara, si mai han pogut veure una altra tipus de relació com més sana, més equitativa i més igual… més
tota la manca d’afecte que han tingut d’una persona o de vàries persones, fa que caire en buits
sentimentals molt forts on després la relació que puguin sentimental, de maternitat, de família, sigui
complicada de gestionar.

- 19:15: Quina és la seva visió, o sigui, en les relacions sentimentals quina és la seva visió?
JO crec que tendeixen a tenir com relacions bastant dependents i obsesives. Perquè clar,

imagino ara si ets una persona que ha tingut aquesta manca d’afecte que mai ha tingut una relaicó
estable amb res, amb la que et trobes alguna cosa en la que et sentis relativament segut, doncs
tendeixes a obsesionar-te i pues sentir-te protegit poster en un tipus de relació que fa que te
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n’oblidis de tota la resta.

20:07: I pel que fa més el tema de la maternitat, quina és la seva visió?
No sé, em trobo… jo personalment en el CRAE em trobo amb els dos extrems, em trobo amb

noies que ja de segida pensen en crear una família i poder… dedicar una atenció, potser l’atenció que
elles mai han tingut als seus fills en un futur, però també em trobo amb altres casos que amb
l’experiència de les seves mares, que… que potser són casos que tenen com 4 germans i només
coneixen a un perquè la seva mare doncs ha tingut fills que després quan li han retirat… no? llavors
em trobo una mica amb els dos extrems que “uh… no, no, eso de construir una familia no, yo quiero
vivir”, però després “no, no jo quan acabi d’estudiar tant de bó pugui tenir fills”, no?

- 21:09: Creus que hi ha diferències entre les no tutelades i les tutelades en aquest sentit?
Sí, sí. Sobretot en el sentit que… que ñes això, que ets una nenea que potser tens 4 germans

que no coneixes a cap ni un, potser no tens ganes de tornar a passar pel mateix, saps?

- 21:34: I pel que fa a la seva visió sobre la família…?
No sé, jo… si m’he de centrar, o sigui, si em centro en el procés de transició cap a la vida

adulta, penso que no és una cosa que no contemplen, perquè si no estan preparades per
absolutamnet, vull dir nosé, que és molt difícil que acabin uns estudis. O sigui, penso que no és una
cosa que prioritzin així de primeres.

- 22:15: Però abans m’has dit que sí que hi ha algunes que volen tenir fills.
Sí, hi ha algunes que sí, però… és que, és que no t’ho puc generalitzar. Llavors, sí que… però

si m’he de centrar en el procés de transició, ja et dic. Quan fan els 18 tampoc és lo primer que pensen
perquè tens moltes més altres preocupacions abans de fe runa família, no?

- 22:47: I… L’aplicació de la perspectiva de gènere en el disseny de programes, projectes,
polítiques i actuacions actualment és un tema candent, no? Que significa revisar els conceptes
socials de les funcions, comportaments, activitats i atributs que cada societat considera apropiats
per a homes i dones; i actuar, llavors, en conseqüència de manera crítica per eliminar les
desigualtats que deriven d’aquesta discrepància entre gèneres. Sabent això, penses que es té en
compte una perspectiva de gènere en la intervenció del sistema de protecció?

Jo… eh, en general penso que la perspectiva de gènere és un tema a treballar en tots els
àmbits i… no concretament en la intervenció del sistema de protecció. Penso que és un tema que cal
treballar, però en general. I… penso que en el sistema de protecció s’està tenint en compte i s’està
avançant en coses que abans no es tenien en compte, no? Per exemple, doncs això que a les noies ja
de primeres se’ls hi ofereixi un cicle formatiu més de caire estètic i als nois no, no? Pneos que en
aquestes coses sí que s’intenta pensar, però que es fa en el mónd e la feina. Pero que no es cosa del
sistema de protecció, sinó que es cosa general. I també penso que és important que els nois i les
noies tinguin l’oportunitat de deconstruir-se, no? De.. de poder, o sigui, penso que és important que
se’ls hi ofereixi les eines perquè ells puguin arribar a aquest procés de crítica i reflexió en quant a
gènere. I penso que sí que penso que… durant tota l’època que viuen al CRAE no es treballa lo
suficient, saps? I després quan ja pasen a la vida adulta i realment es troben sols i potser no
gaudeixen de tantes oportunitats en les que poder treballar i reflexionar en vers això, penso que… és
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més complicat incidir en tots aquests aspectes. Jo des del meu punt de vista penso que és una cosa
que s’hauria de treballar des de molt abans. O s’hi dedica molt poc temps en relació i penso que és
molt important, perquè després passa això. Les noies passen a fer 18 anys… o sigui sí que es treblla
que siguin autònomes i independents, però la tendència que és té no és aquesta i cal que seguis amb
elles i ho treballis amb elles, perquè sinó… no, i amb ell, eh també, però sinó és complicat.

- 25:28: T’ha ofert algun tipus de formació des de la DGAIA o algo?
(Nega amb el cap) Cap, o sigui… no. Tot el que sé és per interés propi, però als educadors no

ens han ofert res.

- 26:19: Quins aspectes creus que s’haurien de tenir en compte a nivell insitucional per aplicar la
perspectiva de gènere en l’àmbit de protecció a persones tutelades i extutelades?

Potser el que deia una mica ara, i el que has dit un ara que també és molt improtant, primer
de tot poder arribar a formar a les persones que acompanyen a totes aquestes persones tutelades i
extutelades i que nosaltres trobem l’oportunitat de poder pensar-hi i intervenir de la millor manera
possible per després poder-los acompanyar també de la millor manera possible. Penso que també
seria interessant que es fessin formacions a nosaltres o, bueno, o xerrades o el que fos, que també ho
fessin als nens. I… això poder oferir més informació per després poder treballar-ho, poder… saps? En
aquest sentit penso que també seria molt interessant treballar tot el tema de les relaicons sexuals i
els riscos que comporta que, sembla una tonteria i sembla que al col·le ja t’ho expliquin i tota la
pesca, però després la visió que tenen les noies és… buff... és difícil i els nois també evidentment. I
que, no sé en el nostre cas, afortunadament no passa, però noies que es quedin embarassades quan
són menors…
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6.2. Entrevista a les noies tutelades

6.2.1. Sara

Fitxa de l’entrevista

Data de realització: 13 de maig de 2021

Nom de l’entrevistada/alies: Sara

Edat: 18 anys Lloc de naixement: Montpellier

CRAE: Elima Edat d’ingrés: 14 anys Temps de permanència: 4 anys

Observacions de l’entrevista:
Duració:  33 minuts

No li costa respondre de manera oberta, manté un diàleg ben construit i raonable. Fa un ús molt
reiterat de “coletillas” com: “en plan”, “o sea”, “pues eso” y “yo qué sé”. Parlant en castellà es sent
més cómode i realitzem l’entrevista en aquest llenguatge. Al final de la entrevista reconeix que li
ha agradat, que ha expressat moltes coses que ella havia pensat, però que no havia expressat mai.

- 2:46: Ara que estàs a punt de complir la majoria d’edat, tenint en compte tot el que implica,
quines emocions identifiques que et fa sentir?

Miedo, em… Me da... no fobia ni “de esto”, pero sí que me da como miedo de sentir que pasas
de tenerlo todo, que tienes una persona para tu cole, una persona para… O sea que te guía en los
estudios en el día a día… sabes? A que si tienes que ir al banco a lo que sea te lo hacen ellos, a
decir… a llevarlo tu todo y pues da un poco de cosa, porque dices a lo mejor no estoy tan preparada
como lo que se creen que estoy. Pero bueno…. También llevo muchos años esperando esto, porque
bueno….

- 4:17: Com et visualitzes en els propers mesos un cop hagis complit els 18 i hagis de sortir del
centre.

Bueno, ya cumplí los 18 pero me veo, no sé, en mi piso, que aun estoy esperándolo y pues
intentando ser lo máximo… en plan, valiéndome por mi misma...y no sé.

- 4:42: ¿Y a nivel de estudios, trabajo…?
¡Ah! O sea… ahora estoy intentando buscar un trabajo para el verano y el año que viene pues

seguiré estudiando, en plan, seguiré estudiando lo que estoy estudiando y… y ya está.

- 4:57: ¿Y qué es lo que más te preocupa de cumplir los 18?
Lo que más me da miedo es… es como.... eso, en plan, pensar que no soy capaz de llevar unas
situaciones y estancarme o sentirme sola y decir… que si es verdad que sigues teniendo tutor en el
piso y cosas asi que mas o menos pues te ayudan, pero el hecho de sentir que no… que no eres capaz
o que yo que sé, sentirte sola
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- 5:33: ¿Te has marcado algunos propositos o objetivos a llegar una vez hayas salido?
¿Al piso? Sí bueno, pues… Mmm… mi máxima prioridad la verdad es mis estudios, intentar en

plan pues eso tirar para delante y poder estudiar de lo que yo quiera y ya pues... eso, plan poder
mantenerme yo sola o cuando ya se acabe el piso, pues eso, poder tener mis estudios y bueno, poco
a poco.

- 6:06: O sea tu objetivo ahora es sacarte los estudios.
Sí.

- 6:12: ¿Cómo piensas conseguir estos objetivos?
Pues… en plan, mmm... me he dado cuenta que yo soy una persona que pienso mucho en el

futuro en lo que quiero hacer en mi vida,,, pero lo plasmo y muchas veces no pongo como, o sea,
objetivos a corto “terminio”, y pues estoy intentado en vez de pensar que es lo que quiero hacer de
aquí 10 años, pensar lo que voy a hacer la semana que viene y marcarme unos objetivos así como
más así. Intentar como también ser realista y… y poco a poco pues llegar a eso.

- 6:55: De estos objetivos que te has planteado, ¿cuáles crees que serán los más difíciles de
conseguir?

Bueno… Emm… Para mi un objetivo muy difícil es… en plan, ya lo he dicho, como… no
infravalorarme, en plan… no sé. Y no pensar que… yo que sé que estás en un piso y no… no se como
decirlo. Rollo… saber si caes o si estás mal o lo que sea, pues decir… pues para delante, en plan no
todo es tan malo y no todo es tan, sabes? Y ser como más… O sea, ser menos, o sea, porque yo soy
una persona, en plan,q ue si estoy mal pues lo veo todo negro y eso es una cosa que a mi no me
ayuda y entonces para poder hacerlo bien, pues ser más positiva.

- 8:04: La próxima pregunta, era si había establecido alguna prioridad actualmente, vers a
aspectes com els estudis, família, treball… Y me has dicho que para ti son los estudios, ¿no?

Sí, los estudios. El trabajo, la verdad es que si estás en el piso dentro de lo que cabe la paga
está bien y tienes que pagar una parte para el piso y tal... y te pagan los estudios, así que tampoco
pretendo tener mil euros al mes.

- 8:39: Des de tu punto de vista, creus que poden existir diferències entre les prioritats de
persones que s’identifiquen amb el gènere femení i el masculí?

O sea, ¿si creo que… las mujeres tienen unos objetivos y los hombres otros? Creo que nos
inculcan un poco que tenemos objetivos diferentes en la vida, cada vez menos, ¿no? Pero… Yo creo
que… que no tendríamos que tener objetivos diferentes, en plan... Tanto si eres chico o chicas no
tienes que tener determinado un objetivo, y no sé.

- 9:18: ¿Conoces a algún chico tutelado?
Sí, a bastantes, sí. Por ejemplo, conocí a una chica que estaba aquí y tal, que hora es

transexual o transgénero y ahora es un chico y estonces está e un chico y tal. Y también conozco a
amigos que… bueno, en plan, que los conozco de… porque yo fui la presidenta de Intress, de los
centros estos y... pues muchos chicos ahora están en pisos y todo esto.
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- 9:48: ¿Y entre las prioridades que ellos tenían y las que tú tienes hay diferencias?
Es que claro, cada caso en un mundo y a lo mejor mis objetivos son sacarme el bachillerato y

para otra persona sus objetivos será estar bien con su familia...

- 10:05: Pero no crees que en esto radique el género, ¿no?
¿En los centros? No, yo creo que no. Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo

que no.

- 10:16: Ahora pasamos más a una temática más relaionada con los recursos de transición, ¿vale?
Quins recursos d’habitatge, econòmics educatius, etc. conéixes als quals pots accedir un cop
hagis complert la majoria d’edat

Eso es una cosa que tendrían que hablar más, porque si no fueran porque te lo comenta así
alguien o porque me lo ha dicho gente que ya no está aquí, muchas cosas no te enteras de ellas. Y
hay muchos recursos que no saben que existen. Yo se lo de AJSTET y tal, pero… En plan, que l’Àrea
de suport, tiene muchas cosas dif… de… de psicòlogos, de juristas, de no sé qué, pero tampoco sabría
decirte exactamente.

- 11:05: Bueno, pero de lo económico conoces el del piso, ¿no?
Sí, o sea, ASJTET es lo del piso este. Y… no sé…

- 11:16: I… de quins recursos disposes actualment?
Ahora mismo? Mmm… del centro, en plan. Tengo el referente este del piso, pero pasa de mí.

O sea, no me ha llamado ni una vez, no se ni como se llama ni nada, no se.

- 11:34: Y… teniendo en cuenta estos recursos que tienes ahora, ¿en qué aspectos crees que te
está ayudando?

Pues a ser más independiente. Por ejemplo, porque ahora… en plan, el centro es como el
recurso que más me “de esto” en plan… si tengo que ir al banco o lo que sea, me dicen “tienes que
hacer esto, pero hazlo tu”, ¿sabes? Pues eso, yo creo que me ayudan a ser como más autónoma.

- 12:02: Pero crees que es solo… asistencial o es también algo más… como para desarolarte
personalmente.

¿En plan como más emocional y tal? Bueno… está el CSMIJ, pero a mi el CSMIJ como Sara no
me va bien, no me ayuda. Pero, sí que también los educadores y tal, sí. En plan, el que es mi referente
(del pis d’autonomia de la ASJTET) no me ha ayudado en nada. A lo mejor sí que está tramitando
cosas para el piso y todo esto, pero desconozco todo eso. En el centro sí que ayudan y eso.

- 12:42: ¿Y qué opinas del sistema de protecció actual?
Hostia, pues… Uff… Creo… No conozco los casos de todas las niñas, pero es verdad que…

muchas veces noto que, por ejemplo, que hay muchas niñas que han salido de su casa por… violencia
o noseque y tal, y te meten en un centro como este que es de protección, que no es ni de acogida y
tal, que ya vienes aquí a vivir; y te sacan de ese ambiente y todo eso, y te meten aquí y aquí,
exactamente este centro, yo he visto la violencia muy normalizada, en plan… como te hablo y te chillo
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y entonces a lo mejor no es que… en plan… ¿cómo lo has dicho?

- 13:38: (Riem) El sistema de protección.
Entonces, pues, no lo entiendo, porque dices: bueno a ver, no van a hacer un centro para cada

niña, ¿sabes? Pero, hay como mucha diversidad y mucha gente muy diferente y entonces, a lo mejor
pues... no sé. Y lueogo también que yo he visto muchas personas, o sea, que están mal en su casa tal
y no sé qué… Y no sé, no sé como decirlo, pero…

- 14:08: O sea que hay muchas cosas que mejorarías, ¿no?
Sí.

- 14:10: ¿Cómo qué?
Por ejemplo… Emm… (Silenci), pues es que no sé, porque no soy nadie para decir esto, pero

yo creo que tendrían que hacer como centros para… como… genete más parecida, ¿sabes? por
ejemplo si tú… si tu plan de futuro es… Emm… no estudiar o no sé qué, que aunque tengas 14 años,
pero que ya vean que… que tu no quieres hac… o sea, que tu vas por ahi entonces que te metan en un
sitio que te quieran ayudar a eso. Pero si eres una persona que quieres estudiar y que no sé qué no
sé cuantos, y te meten en ese ambiente, pues al final no te acaban de proteger porque tienes 14
años, eres super influenciable y pues acabas perdiendo muchas cosas. No sé si me explico.

- 15:00: Sí, sí, sí. O sea, que tendrían que ser como centros más homogéneos y más pequeños,
¿no?

Sí. Y… no basarse solo en que tienen problemas en la família y pues la metemos en un
centro; sino como más… no sé.

15:18: ¿Cómo valoras la preparacion que hace el sistema para la transición a la vida adulta?
Fatal (fa una moia i riem), la verdad yo de un día para otro tenia 18 años y decia… yo esque

no… no… no sirvo para… d everfad ami me metes ahora mismo en un piso yo creoq ue no sobrevivo
(riem) es broma, no pero… o sea… te pueden preparar y eso y si que te ayudan. Aquí en el centro de
ayudan pues… a eso… a… saber llevar… saber llevar las cosas tú tal… no sé qué. Pero también es
verdad que nosotras tenemos una situación en la que te tienes que hacer mayor de golpe y… pues…
no sé. Pero eso ya es como más que… no puedes… yo creo que tampoco puedes hacer nada, en plan,
la mayoría de edad está marcada a los 18, dejamos de ser menores de edad y pues.. pero no sé, a lo
mejor pues… a… no sé… a mi no me ayudaría, a lo mejor haciendo talleres de gestión emocional de no
sé qué pues…

16:29: ¿Cómo mejorarias la atención a las… a las chicas jóvenes que igual que tú han tenido que
estar en un centro y han tenido que hacer esta transición?

¿A nosotras por ejemplo en este centro? Yo… pagaría psicólogos a punta pala en este centro,
de verdad, en plan, no solo el CSMIJ que es algo bueno, público del Taulí y que tal… no sé qué… pero
yo creo que… pues no sé… no sé… que los educadores también hacen de psicologos, pero… No sé. Y
luego… no sé. Es que son muchas cosas que no podría decir “esto solucionaría”.

- 17:16: Bueno, si me das algún detalle más…
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¿Cosas para mejorar en…?

- 17:21: O sea… por ejemplo, has dicho en el ámbito de salud mental, que tendría que estar más
cubierto.

Sí… Luego… también en plan… bueno, esto es como irte ucho por las ramas, ¿sabes? pero…
hacer esto como, un poco más… que pareciera como más casa, en plan… no sé. Pero eso ya interviene
el dinero y los presupuestos. Pero no en plan presupuesto de ropa, sino de hacer actividades por
ejemplo… emm.. No sé, no sé, no sé.

- 18:06: ¿Más lúdicas, más fuera del centro?
Sí, que tú, por ejemplo, estando… o sea, que me parece super bien que se hagan actividades

de ir a un teatro o de ir a no sé dónde, pero cosas que hagan ilusión y que digas mira, este fin de
semana nos vamos el centro a... yo que sé… bueno no sé. A… un bar todos juntos no sé que, a comer.
Pero claro también está lo del covid, pero hacer como más cosas de… no sé,

- 18:38: De una vida normalizada, ¿no?
Sí. Bueno, o sea, es verdad que los horarios y.. todo.. se necesita porque somos muchas

personas, pero no sé…

- 18:55: ¿Y crees que existen diferencias entre los recursos destinados a personas tuteladas que
se identifican con el género femenino o el masculino?

Es que de eso yo no tengo conocimiento, la verdad, en plan yo no sé lo que le han dicho a los
hombres, entonces no sé

- 19:12: O sea, no hay ningún recurso destinado para chicas tuteladas?
No lo sé… Bueno en cosas de estas de género… de… ¿como se dice? Como el Punt Lila, pero

con cosas más así más de… Por ejemplo, cuando te quedas embarazadas y estas cosas, que hay
centros para chicas, porque, claro, solo las chicas se quedan embarazadas (riem).

- 19:50: Pasamos ya a un tema más relacionado con esto que has dicho ahora, de embarazo y
cosas así. ¿Qué significa para ti el concepto de familia?

Eso es una cosa que ha cambiado mucho en mi vida, yo antes tenía un concepto más de
madre, padre, hijos, abuelos y tíos, ¿sabes? Ahora creo que para mí mi familia es… lo que… que una
familia no… no creo que haya una definición exacta en plan cada uno se hace la familia que quiere y
puede y… bueno, no sé. Para mí, yo qué sé, es que no sé, no creo que hoy en día la familia sea solo lo
que te viene de sangre, ¿sabes? en plan a lo mejor yo tengo familia de sangre y no la considero
familia porque llevo 10 años sin saber de ella y no la considero mi familia como por ejemplo un
amigo que… si me pasa una cosa va a ser al primero al que llame. Entonces, no sé…

- 20:56: Y siguiendo la definicón que has aportado, ¿te gustaría formar tu propia familia?
Sí, yo es una cosa, no sé si es porque me lo han inculcado por ser mujer, pero yo, en plan,

siempre he pensado que mi objetivo así en la vida sería como… siempre lo digo muy emocionada, me
emociono (riu). O sea, me encantaría eso levantamer por ejemplo un domingo y… estar en una casa
que yo, o sea, que… mi casa, ¿sabes? Mi casa, con mi familia en plan, no hace falta que tenga un
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novio o una novia o lo que sea, pues con mis hijos y siendo feliz y estar orgullosa de lo que yo he
formado, ¿sabes?

- 21:43: ¿Y por qué querrías formar tu propia familia?
Porque… porque me gustaría dar, en plan, todo lo que a mi me hubiera gustado tener, pues

dárselo a mis hijos, o… sabes? no se

- 22:05: ¿Qué significaria para ti entonces formar tu família? Ya me lo has dicho un poco antes…
Pues eso, por parte llenar como ese vacío, no vacío porque tengo mi familia (amics,

amigues...) estoy orgullosa de todo eso. Pero, pues eso, en plan… pues sentirte orgullosa de algo que
tu has hecho y que… pues eso.

- 22:27: ¿Y crees que existe un modelo de familia ideal?
Con que haya amor entre “de esto”. És que no sabría decirte “dos padres y dos hijos y un

perro” (riem), ¿sabes? Antes sí, eh, antes me imaginaba la típica casa blanca, con dos padres
preciosos, dos hijos preciosos, pero…

22:51: Si crees que no existe un modelo así establecido, ¿por qué crees que no?
Porque… no podemos decir que.. la familia es eso porque sino, el 80% del mundo no tiene

familia, no todo es tan idilico ni tan..

23:15: Cogiendo esta respuesta como referencia, ¿crees que existen diferencias entre los roles
que se adquieren en una familia?

¿Si creo que hay diferencias? O sea, si, yo creo que sí. Por desgracia o por suerte, no sé, yo
creo que sí. O sea, es verdad que hace 80 años la mujer era la que estaba en casa cocinando,
limpiando, sin estudios y el hombre era el que trabajaba y todo eso, pero creo que poco a poco pues
lo vamos a acabar cambiando.

23:48. Osea no crees que existen?
O sea, menos, no muchísimio menos porque mucha gente va de moderna y de no sé qué y de

“yo en mi casa yo también ayudo”, pero me sigue pareciendo como oculto, pero sigue existiendo, pero
creo que poco a poco supongo que en un par de generaciones…

23:12: Esperamos (riem). ¿Y qué rol crees que ocuparías tú?
¿Yo? Yo sería la patrona de la familia, la mami (riem). No… pues, yo creo que sería como… a

mis hijos les diría… bueno a mis hijos o a lo que tenga, a lo mejor tengo un perro. Pero, en plan, yo
sería,y o creo que… emm… sabes que siempre hay como el malo o el bueno, ¿no? pues yo iría de mala
para que la otra persona no se sintiera que hace todo lo malo, o sea, todas las cosas malas, pero
sería buena (riu).

24:56: Pasando más a un tema relacionado con las relaciones… ¿cómo definirías tu orientación
sexual?

Ostras, eso… (riu). Yo no sabría decirte porque yo soy una persona que los hombres me
gustant mucho, pero cada cuatro años, cada tres años… apararece una mujer y digo ¡hostia! (riu). Pero
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entonces… no sabría decirte porque si te digo que soy heterosexual te estoy mintiendo y si te digo
que soy bisexual también te estoy mintiendo. Y… no sé, no quiero etiquetarme, no.

25:34: ¿Qué características físicas, de personalidad, de valores y todo esto; tiene que tener una
persona para que te sientas atraída por ella?

Eso lo estoy intentando descrubrir y entenderme a mí misma porque últimamente me he
dado cuenta de que me gusta… em… no lo complicado, sino lo que… lo que… sé que es imposible
tener, ¿sabes? En plan… Y entonces, pues no sé. Pero yo creo que una persona que me llene de
verdad tiene que ser una persona, en plan, madura, que tenga dos dedos de frente y que tenga unos
valores en la vida, en plan, yo qué sé, no sé. En plan, no en cuestión de físico, de moreno o no sé qué,
eso no lo sé, porque no tengo un “des to”, pero sí que una persona que tenga unos objetivos en la
vida y que, no sé.

- 26:32: Y pensando en una relación sentimental, ¿qué expectativas tienes?
Hostia...yo, pff… emm… yo soy una pers… o sea nunca he tenido un novio o una novia así

oficial porque no veo la necesidad de estar con alguien si realmente no lo siento al 100%, para estar
una persona para estar o porque me atraes pues no voy a estar contigo. Y entonces yo creo que para
estar… en plan, la pregunta es qué tiene que… cómo sería…

- 27:12: Qué expectativas tienes.
Sí, pues… expectativa de que… pues, la persona, o sea que sea así como de grupo, viajar

mucho, muchos viajes y que cada uno, o sea que como que, emm. no depender de la otra persona
rollo yo tener mis estudios y mi dinero y tu tener tu vida y tu tal, pero que nos compenetremos,
sabes? En plan… no sé.

27:44: ¿Qué es lo más importante para ti en una relación sentimental?
Yo creo que la lealtad. Porque yo creo que, en plan…, a veces el amor no puede ser suficiente,

tu puedes querer mucho a una persona pero a lo mejor. Esto es muy de yo porque soy una
emparanoyada de la vida y pienso mucho en estas cosas, peroyo creo que a veces el amor no es
suficiente, en plan, puedes quererme mucho, pero a lo mejor no me sirve para nada que me quieras
mucho si luego me vas a maltratar o me vas a no sé qué, ¿sabes? en plan, prefiero tu lealtad y tu
respeto, tu confianza y todo eso, ¿no? que decirte te quiero y ya está.

- 28:33: ¿Qué crees que una pareja puede esperar de ti?
No entiendo exactamente

- 28:42: O sea, tú estás en una pareja sentimental hipotética… qué espera la otra persona de ti.
Pues que la… la otra persona puede esperar que sea sincera, que, por ejemplo,... que la

apoye a la otr persona en su vida y todo eso. Y.. no sé.

- 29:07: Eso es lo que harías tú por la otra persona, ¿no?
Claro. En plan, lo que haría, por ejemplo, por mi mejor amigo también lo haría por mi novio.

- 29:18: Ya pasando al último tema, ¿eh? ¿Qué opinas sobre el concepto de maternidad?
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Yo creo… bueno, a ver, también por el ambiente que yo tengo, en plan, a lo mejor te vas a un
barrio de, yo qué sé, de Can Anglada, pues te van a decir “que hay que tener hijos porque es muy
importante” pero para mi por mi ambiente pues yo creo que cada vez, en plan, antes era a los 25
años tienes que tener un hijo una casa y tu marido. Y... me estoy dando cuenta que la gente está
como cambiando, en plan, ya no es como una obligación ser madre y lo veo muy bien. Que tu puedes
escoger libremente si lo quieres tener a los 30 o a los 32 o lo que quieras.

- 30:03: Vale, ¿y qué piensas de las chicas que son madres adolescentes?
A lo mejor, lo que voy a decir te parece fatal, pero yo creo que arruinas la vida a ti y arruinas

la vida a la otra persona, porque si no eres Kylie Jenner y no tienes 4 mil euros para mantener a un
niño, no lo mantengas, porque luego acabar aquí (riu), ¿sabes? En plan, no se cunaod tu tengas tu
estabilidad y todo eso, cuatro ocho, me da igual, pero si no estas completamente segura de qu
epueda tener una vida que s emerece el niño o la niña pues no lo tengas. Y no, sé.

30:45: Entonces, ¿qué aspectos crees que se tienen que tener en cuenta para decidir tener un hijo
o una hija?

Primero, que seas una persona madura, en plan, no puedes tener un hijo con 15 años
porque..., no es que seas madura o no, es que tu cerebro no está hecho para eso. Te tienes que
acabar de “desenvolupar” tú también, ¿sabes? Y luego el tema económico es algo super importante
yo creo. Porque yo también quiero mis hijos y los quiero… en algo grande, una casita, con jardín…
(riem). Y, o sea, lo económico, y luego también estabilidad como persona, que tengas tu vida más o
menos hehco, o sea no hecha porque no es que tengas hijos y tu vida sea una mierda, pero más
estabilidad, más… no sé.

31:38: ¿Y tú quieres tener hijos entonces?
Yo sí, pero no tenerlos yo, sino adoptarlos.

31:45: Si quieres ser madre qué emociones crees que te hará sentir?
¡Hostia! Ahora lo pienso y me viene el miedo (riem). Pero, en plan, tenerlos, en plan, me daría

un poquito de cosa por decir, me daría como cosa, emm… Yo estoy convencida de que no, pero digo
yo que sé a lo mejor… repito unos… repito unos patrones o lo que sea de manera inconsciente y yo no
quiero hacer eso, ¿sabes? En plan, yo estyo convencida de que no lo voy a hacer. Y también miedo a
que algo salga mal. Y también pues supongo que felicidad porque son tus hijos y si los quieres es
porque quieres.
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6.2.2. Leila

Fitxa de l’entrevista

Data de realització: 14 de maig de 2021

Nom de l’entrevistada/alies: Leila

Edat: 17 anys Lloc de naixement: Marrakech

CRAE: Elima Edat d’ingrés: 14 anys Temps de permanència: 4 anys

Observacions de l’entrevista:
Duració:  16 minuts

Costa molt que es concentri i respongui de manera clara i oberta a les preguntes. Contesta
directament sense donar arguments i se li ha de preguntar de més. Potser per incomoditat i
desconeixement de l’idioma. Es decideix passar a fer l’entrevista en castellà, ja que no domina el
català. Es troba retaida i tímida. Al final de l’entrevista surt correns de la sala i diu que “no li
agrada parlar tant”.

- 00:09: Vale, a ver, la primera sería: ahora que estás apunto de cumplir la mayoría de edad, de
cumplir los 18 años, teniendo en cuenta todo lo que implica una vez salgas del centro y tal,
¿qué emociones crees que te va a hacer sentir?

Nada, nada. Estar un poco libre.

- 00:29: ¿Te sentirás más libre una vez salgas del centro?
Sí.

- 00:33: ¿Y ya está? Ni alguna emoción de… nervios, de…
(Nega amb el cap)

- 00:40: O sea, te sentirás más contenta, ¿no?
Sí, claro. Te lo juro (riu).

- 00:51: Y… Una vez hagas los 18, ¿cómo te visualizas tu en tu mente una vez hayas salido del
centro?

¿Cómo?

- 1:03: Que cómo te ves tú fuera del centro, haciendo qué.
Pues estudiando, siendo responsable…

- 1:14: ¿Qué es lo que más te preocupa de hacer los 18 años?
Nada.
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- 1:18: ¿Nada de nada?
Nada. Te lo juro que nada. Sí, sí, créeme.

- 1:27: Y… cuando los tengas, te has marcado algunos propósitos o objetivos?
Sí, estudiar.

- 1:37: Qué quieres estudiar?
Creo que es turismo, eh, creo.

- 1:47: Cómo los piensas conseguir estos objetivos.
Pues estudiando, ¿no? (Riu). Pues estudiando

2:01: Y crees que seran dificiles de conseguir
Sí.

2:07: Por qué?
Porque nosé, porque… no sé. Si no apruebo o algo… sabes? O no encuentro trbaajo que me

va a ofrecer todo lo que quiero.

2:28: Y… ¿actualmente has establecido alguna prioridad?
¿Cómo?

2:35: En plan, sí… pretendes centrarte más en los estudios o en el trabajo
En los estudios.

2:47: Por ejemplo, desde tu punto de vista, crees que estás prioridades que tienes tu ahora puede
haber diferencia entre las que tiene un chico o una chica tutelada?

Pero, ¿como? ¿AquÍ?

3:02: Bueno, en general, sí.
¿Como, como? ¿De aquí del centro? Pero, ¿qué diferencia hay entre un chico y una chica?

3:12: Te lo pregunto, si crees que hay alguna diferencia.
Ah, no.

3:18: Y ya hablando de un tema más de recursos y tal, ¿qué recursos de vivienda, económicos y
educativos conoces a los que puedes acceder una vez hayas cumplido la mayoría de edad?

Pero, ¿cómo? Estás diciendo cosas raras.

3:47: Los recursos, tener un centro, que te den una beca… ¿Cuales conoces que puedes acceder?
Pero, acceder, ¿cómo?

4:03: Una vez hayas cumplido los 18, ¿adónde vas a acceder?
Pues si tengo trabajo ahora… quiero un piso. Y sino, pues un piso de estos. Y sino ya veré qué
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puedo hacer.

4:25: Pero a nivel de becas y todo esto, ¿sabes si tienes alguna?
¿Cómo?

4:32: Que te den algun porcentage de… económico o algo solo opr el hehco de haber sid
tutelada.

No

4:45: Y actualment qué recursos dispones? ¿Estás en un centro, no? Eso es un recurso por
ejemplo.

Prácticas.

5:00: ¿Qué haces?
Hago auxiliar de oficina, unas prácticas en una empresa de mantenimiento.

5:08: ¿Y qué haces allí?
Pues hago de administrativa.

5:16: ¿Qué opinas del sistema de protección?
Bien, pero mal. No sé, mal porque no dejan a la gente, a mi me da igual, pero a la gente no

ver a sus familias y eso. A veces que las madres… las niñas están bien con sus padres, pero ellos no
dejan que se vayan a su casa, pues está mal.

5:50: Y cómo valoras la preparación que te ha hecho el sistema de protección para los 18 años,
para salir del centro?

Cómo de… nivel de… educación?

6:08: La preparación que te han hecho.
Pues la verdad, todavía nada (riem). Y eso es lo que me está rayando la cabeza, nada más. Y

lo que pueden hacer es dejarme en paz y ya está. Te lo juro, es que saben que queda poco para los
18 y saben que tienen mucha mierda y siguen así. Y… metiendo cosas. No paran.

6:31: ¿Cómo? “Metiendo cosas”, ¿cómo qué?
Metiendo… como… no sé, empiezan a chillar: “¿por qué has llegado a esa hora?”, ¿por qué has

hecho eso?, no tienes que hacer eso… Que si, ¿dónde vas? ¿con quién vas…?

- 6:49: Y, ¿cómo mejorarías la atención a… a las jóvenes que igual que tú tienen que hacer esta
transición?
Depende de la edad, yo para mi para los 17, pues… como te he dicho dejar en paz.

- 7:14: Crees que existen diferencias en los recursos que se destinan a las chicas tuteladas que a
los chicos tutelados?

No.
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- 7:27: O sea, todo igual.
Sí.

- 7:29 Y por qué no, por qué crees que no hay diferencias?
Porque… yo tengo amigos en otros centros y me dicen que somos iguals, que hacemos las

mismas cosas.

- 7:45: Y ahora pasando a un tema más de… tu futuro en sí, ¿qué significa para ti el concepto de
família?

Pues… unas personas que se preocupan por ti… que te quieren, pero se ponen muy duros.
Cosas así

- 8:12: ¿Se ponen duros en qué sentido?
Que tienes que hacer esto, esto no, esto sí… Pero hay algunos de.., algunas personas en una

familia que no son buenas, pero otro sí. Como jo, a mi me caen bien mis padres, pero mi hermano no.

- 8:32: Entonces, siguiendo esta definición que me has dado, ¿a ti te gustaría forma tú una
familia?

Si encuento la persona correcta perfecto, pero ahora no. No tengo paciencia para los niños.

- 8:52: ¿Y por qué no la quieres formar ahora?
Porque no quiero perder mi vida haciendo unos hijos.... estar ahí encasa cocinando todo el

rato. Quiero el dinero primero, hacer mis cosas, tener cosas propias y luego a ver si quiero…

- 9:09: ¿Y qué significaría para ti formar esa familia?
Pues estar en una vida nueva, y… tener unas personas que se preocupan por ti. Que no sé,

haciendo cosas… ¿sabes? comparten cosas contigo, están muy cerca…

- 9:33: ¿Y para ti crees que existe un modelo de família ideal?
¿Cómo?

- 9:39: Como un modelo me refiero a… que haya una csa un perro y… y dos personas, ¿me
entiendes?

No...

- 9:52: ¿Y cómo sería para ti entonces?
Pues el mínimo dos personas que se quieren y si son mas pues es mejor y si se entienden

entre ellas está bien.

- 10:19: Cogiendo de referencia esta respuesta, crees que se adquieren diferencias entre los roles
que se adquieren en una familia?

¿Qué?

- 10:27: Si crees que existencias entre los roles que se adquieren en una familia.
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¿Cómo?

- 10:33: Los roles me refiero a… esta persona tiene que ocuparse de esto, esto y eso; y esta
persona de esto y esto.

No, tienen que ayudarse entre ellos.

- 10:47: ¿Entonces qué rol crees que ocuparás tú dentro de tu familia?
Pues ninguno porque te he dicho ahora que cada uno tiene que audar al otro, no hace falta

que sean unos roles.

- 11:03: ¿Cómo defines tu orientación sexual?
¿Cómo orientación sexual?

- 11:10: Si te gustan los chicos, las chicas, los dos…
A mi? Me gustan los chicos.

- 11:17: ¿Y qué características tiene que tener una persona para que te atraiga, ya sea de física,
personalidad, valores…?

Pues… Personalidad que me entienda, yo que sé, que se preocupe por mi, esas cosas. Que
vea en él un futuro, no solo un momento.

- 11:50: Y tú qué expectativas tienes de una relación sentimental?
¿Cómo?

- 11:56: O sea, qué es lo que te imaginas que tiene que ser y que quieres que sea una relación
sentimental.

No sé.

- 12:11: Bueno, antes me lo has dicho un poco, ¿no? Que os entendáis, entre vosotros.
Sí, eso.

- 12:22: ¿Y qué es lo más importante entonces?
El respeto… Y el amor… Y… sabes ese tio de gente que solo busca problemas solo porque sí,

que cuando estás hablando normal y empieza a chillar (entonant la veu) “pues ya está, si no quieres
yo me voy, ya está”, esas cosas así… ¿sabes? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tiene que
entenderte y eso, relajar un poco.

- 12:55: O sea, ser una persona madura, ¿no?
Sí.

- 13:00: ¿Y tú qué esperas de una pareja entonces?
Eso, lo que he dicho ahora.

- 13:10: Y qué crees que él puede esperar de ti?
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Pues ojalá que sea lo mismo (riem). Ya está, solo esto.

- 13:23: Vale, entonces, ¿qué opinas también sobre el concepto de la maternidad?
¿Qué es eso?

- 13:30: El hecho de tener hijos.
¿Qué te pasa con los hijos? A mi no me gustan los hijos (riem). Tienes que ser muy

responsable y con mucha paciencia y yo no tengo esto, paciencia no.

- 14:06: ¿Y de las chicas que son madres adolescentes qué opinas?
Pa’ mi, pa’ mi han hecho un error, pero si ella antes no estaba pensando ni estudiar, ni hacer

cosas antes, pues creo que le da igual, pero yo, para mi, no quiero tener ninguno ahora porque no
quiero perder mi vida solo por un niño, una niña, un bebé, ¿sabes?

- 14:31: ¿Y qué aspectos se tienen que tener en cuenta a la hora de decidir tener un hijo o una
hija?

Pues… un lugar donde vivir, estar bien de los sentimientos, estar… como… a lo mejor los dos
padres y si no uno, pero que tenga… suficientes como… dar… lo suficiente para ese hijo, ¿sabes?

- 15:06: Entonces me has dicho que no quieres tener hijos ahora, pero en un futuro?
Sí.

- 15:14: ¿Un futuro muy lejano?
Sí (riem)... No sé, mientras tengo unos estudios y trabajo y tengo un coche, una casa, y uede

ser que piense en algo así. Pero ahora no.

- 15:35: ¿Y cuando seas madre qué emociones crees que te hará sentir?
Pues eso nunca lo he pensado.

15:45: Bueno, ahora puedes pensarlo.
Qué raro… Yo… (riu). La verdad nada, no sé. Repie la pregunta…

- 16:00: Que cuando seas… si es que quieres ser madre, ¿eh? Qué emociones crees que te hará
sentir.

Pues… tienes que ser fuerte para una personita que está ahí y luchar ella.

- 16:20: Pero crees que te hará feliz, que te sentirás miedo…?
Sí, depende. De los hijos, hay algunos hijos que no son así.

- 16:31: Que no son, ¿cómo?
Pues… No hacen a las madres o a los padres felices, ¿m’entens noia?

- 16:38: Pero bueno, si tú los educas bien…
Si pero quería decir esto, que eso depende de los padres.
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6.2.3. Carla

Fitxa de l’entrevista

Data de realització: 18 de maig de 2021

Nom de l’entrevistada/alies: Carla

Edat:  20 anys Lloc de naixement: Terrassa

CRAE: Elima Edat d’ingrés: 14 anys Temps de permanència: 6 anys

Observacions de l’entrevista:
Duració:  25 minuts

Li costa trobar les paraules per expressar-se, però ho acaba fent. S’observa una mica tímida. Es fa
l’entrevista en castellà sent l’idioma amb el qual es pot expressar millor.

- 01:32: Pensando una vez que salgas del centro, ¿qué emociones crees que te hace sentir?
Depende, nervios. Nervios… miedo, más nervios.

- 1:50: ¿Por què?
Porque no sé sabrá qué pasará cuando me vaya de aquí.

- 2:02: Y… Cuando salgas del centro, ¿cómo de visualizas tú?
Viviendo en un piso, y trabajando.

- 2:12: ¿Y qué es lo que más te preocupa?
Mmm… Lo que más me preocupa, pues… No sé. Lo que más me preocupa… Cuánto van a

tardar en darme el piso, ¿sabes? No sé…

- 2:40: Pero… Y una vez salgas?
Mmm… Lo que cuesta y todo eso.

- 2:55: Y te has marcado como algunos objetivos o propósitos a conseguir?
Mmm… No se, no he pensado… Sobre… (Entren a la sala i ens interrompen)

- 3:29: Vale, ibamos por.... Que qué objetivos te has marcado, sí.
Pues… No rendirme, digo… No caerme quiero decir, seguir adelante. Y… luchar por lo que...

los sueños.

- 4:02: ¿Cómo piensas conseguir todo esto?
Pues… con calma, poco a poco y estar bien, no pensar que va a salir mal, ¿sabes?
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- 4:17: De estos objetivos que me has dicho, ¿cuáles crees que serán más difíciles de conseguir?
Pues… no sé. Casi la última que te he dicho.

- 4:31: ¿Cuál era?
Era.... de estar tranquila y eso, me costará un poco

- 4:46: ¿Por qué lo crees?
Por las ganas que tengo y… de irme y todo eso, no sé.

- 5:01: ¿Y has establecido alguna prioridad hacia aspectos como: familia, estudio, trabajo…?
Mmm… Estudios, ahora estoy estudiando en hostelería y cocina, que hago… que son dos

cursos y he empezado las prácticas y en segundo ya me llevarán a un sitio de prácticas y fuera del
insti para trabajar y eso. Y ya empezaré a trabajar.

- 5:42: O sea, por ponerme un ejemplo, primero los estudios y después el trabajo.
Sí, exacto.

- 5:51: Y desde tu punto de vista, ¿crees que pueden existir diferencias entre las prioridades de
personas que se identifican con el género masculino o femenino?

Pues… Claro, en el trabajo este… hay un poco de todo, hay un poco de todo, pero creo que
hay más chicas que chicos, pienso yo.

- 6:24: Pero me refería a las prioridades de, por ejemplo, las chicas se centran más en los
estudios y los chicos…

Sí, yo pienso que las chicas… yo creo que un poco de todo porque no solo las chicas solo
piensan en estudiar, también los chicos.

- 6:43: Pero, ¿más las chicas que los chicos?
Sí. Yo creo que sí, bueno no lo sé, estoy un poco confundida.

- 6:52: Pasando ya más a un tema de los recursos que tenéis las personas tuteladas, ¿qué
recursos de vivienda, económicos, educativos… conoces a los que puedes acceder una vez salgas
del centro?

Pues… bff… (Ens interrompen) No sé. Es que hay muchos. Hay muchos… como Cruz Roja,
Cáritas, la asistencia social… Hay un montón de sitios.

- 7:40: Y si… poniendo un ejemplo, de que sales de aquí y tienes algún problema, ¿dónde
acudirías?

Un problema como… por ejemplo, si me quedo sin casa o… Pues, me buscaría la vida o… no
sé, alquilaria una habitación o algo. O si no se puede hacer eso, me iría a mi casa.

- 8:13: ¿Y de qué recursos dispones ahora?
¿De estudios... o?

- 8:19: Sí.
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Acabaré el curso este y… empezaré el año que viene el segundo.

- 8:29: Bueno y el CRAE, ¿no?
Ya…

- 8:33: ¿Y crees que te está ayudando, que te están ayudando estos recursos?
Sí…

8:41: ¿Por qué?
Porque me hago más autónoma y cojo energía.

- 8:52: ¿Y qué opinas del sistema de protecció actual?
De… protección actual… ¿del centro?

- 9:02: Bueno, el sistema en sí, la DGAIA, la EAIA…
Pues… lo veo un poco… no sé. Yo he estado tiempo en centros, pero no veo normal. Digo,

nunca me ha gustado estar en un centro, por mi… Lo hacen bien, pero no.

- 9:26: ¿Por qué?
Porque no ayuda a las niñas así, meter en un centro. Proteger igualmente, no estamos

protegidas igualmente. Por ejemplo, aquí no estamos protegidos, dicen que estamos en un centro
abierto y de protegido, ¿sabes? Pero en verdad aquí no estamos protegidos. Porque hay casos que
por ejemplo hay jaleo, o han intentado quemar la puerta. Para mí esto no es un centro de protección.

- 10:04: ¿Y cómo mejorarías la atención?
Pues… yo lo que haría es que entiendan a los adolescentes un poco. Porque si no…, por

ejemplo, un educador… no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, es que no es normal.... que… la forma en
que se dice o vacilen… o de otra manera, ¿sabes? O que quiten permisos o tal, ¿sabes? A mí no me
gusta. Me gustaría que entendieran las cosas, cómo está la persona, cómo está la adolescente. Si,
por ejemplo, si una persona está mal, ¿Sabes? Tienen que entenderla sus problemas, si está mal, no
pincharla.

- 11:06: ¿Y cómo valoras la preparación que el sistema te ha hecho para hacer la transición a la
vida adulta?

Pues… no sé.

- 11:21: ¿Crees que te han preparado bien?
Mmm… Sí en verdad si, cuando he empezado este curso o el otro, subiendo la edad y todo he

ido más… autonomía, ¿sabes? Te ayudan y aprendes cosas aquí. Aprendes como a cocinar, como
hacerte la cama, hacer el lavabo. Aquí también te preparan.

- 11:56: Entonces, ¿lo valoras de forma positiva?
Sí.

~ 95 ~



La transició a la vida independent de les joves tutelades
per l’Administració a Catalunya

Treball de Fi de Grau

- 11:59: ¿Crees que existen diferencias entre los recursos destinados a personas tuteladas que se
identifican con el género femenino o el masculino?

Pues… ¿Quieres decir que si los educadores o... ?

- 12:16: Los recursos en sí.
Sí, yo creo que sí, hay de todo. Hay educadores… educadoras… Yo creo que sí.

- 12:30: Pero me referia a que, por ejemplo, si a un chico tutelado se le destinan unos recursos y
a una chica tutelada unos otros diferentes.

No, tiene que ser lo mismo, no diferentes.

- 12:42: ¿Conoces a chicos tutelados?
No, en verdad no. Pero me gustaría en verdad, pero no.

- 12:57: Y… O sea tu respuesta ha sido que no existen diferencias entre los recursos, ¿por qué no
entonces?

Porque no tiene sentido que por ser chico o por ser chica tiene que ser diferente. Pueden ser
los mismos. O son mayores pueden estar en un piso tutelado. Claro, hay pisos que están mezclados,
hay tanto como chicas como chicos. Son como personas mayores, si son niños pequeños, vale. Pero…
No tiene que a ver (diferències)

- 13:45: ¿Qué significa para ti el concepto de família?
Pues… el concepto de la familia… Me has pillado, ¿eh? (Riem). Es estar bien con la familia,

con tu madre… sí.

- 14:09: Pero cuando te imaginas a una familia, ¿cómo la imaginas?
Con padre, madre, hermanos, ¿sabes? Tener una casa… Una família feliz.

- 14:23: Y siguiendo esa definición que me has dado, ¿a ti te gustaría formar una familia?
Sí, claro.

- 14:33: ¿Por qué sí?
Porque es bonito ser madre, le enseñas… Ves como crece, ¿sabes? Le enseñas lo bueno, no lo

malo.

- 14:50: ¿Y qué significaría para ti formar tu propia familia?
Pues… tranquilidad y felicidad.

- 15:04: ¿Y cómo sería para ti entonces?
Para mi… bff… pues no sé, para mi bien.

- 15:16: Las emociones que identificas cuando piensas en familia es como felicidad, ¿no?
(Afirma amb el cap)
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- 15: 25: ¿Y crees que existe un modelo de familia ideal?
No creo, hay muchos diferentes?

- 15:34: ¿Como cuáles?
Por ejemplo, que no son madre y padre, puede ser madre y madre, o padre o padre, ¿sabes?

Hay un poco de todo.

- 15:51: Cogiendo de referencia esta respuesta, ¿crees que existen diferencias entre los roles que
pueda haber dentro de una familia?

No porque puede pasar de cualquier manera.

- 16:06: O sea, una persona no se ocupa de cosas difentes, todos lo hacen igual.
Sí.

- 16:16: ¿Y qué rol crees que ocuparás tú dentro de la familia que imaginas?
Yo llevaría, no todo..., sí en verdad me encargo de todo. No dejar, por ejemplo, recoger a los

hijos. Las cosas de casa

- 16:43: ¿Las llevarías tú?
Sí, entre todos. O hasta mi pareja, ¿sabes? En verdad todos, no solo una persona. La faena

entre todos.

- 16:59: ¿Y cómo defines tu orientación sexual?
Orientación…, ¿cómo qué?

- 17:06: Si eres bi, hetero…
¡Ah! (Riu). No sé.

- 17:13: No te defines de ninguna manera.
No.

- 17:16: Y qué características, ya sea físicas, de personalidad, de valores; tiene que tener una
persona para que tú te sientas atraída por ella?

Pues… en verdad por el físico me da la igual. Lo más es… cómo es la persona y cómo es por
dentro, ¿sabes? Yo no me fijo del físico. Me da igual que sea feo, delgado, eso me da igual. Lo
importante es cómo es la persona y cómo es por el interior.

- 17:53: ¿Y cómo te tiene que ser entonces para que te atraiga?
Pues… o sea, amable, cariñoso y que sea buena persona. Que no sea, que no te haga daño,

claramente.

- 18:15: ¿Quieres tener una relación sentimental en algún momento de tu vida?
No sé… no he entendido que es… ¿Relación semental?
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- 18:28: Sentimental.
¿Qué significa eso?

- 18:31: Pues tener pareja.
Ah, sí. Y tengo, ya tengo pareja. Sí.

- 18:40: ¿Y qué expectativas tienes conforme a esta pareja?
¿Cómo es o..,?

- 18:46: Qué es lo que esperas de esa relación.
Espero buenas cosas, no espero malas. Espero buenas.

- 19:01: ¿Qué es lo más importante para ti en una relación sentimental?
Pues… que esté en lo bueno y en lo malo. Y su cariño, claramente.

- 19:19: ¿Qué crees que la pareja puede esperar de ti, o sea que harías tú por ella?
Pues no sé… en verdad no sé. Me has pillado (riem). Yo creo que… esperará algo bueno de mí

seguramente, que esté en lo bueno y en lo malo. (No li dic) “No hagas esto”, a mi no me gusta
mandar, ¿sabes? No le digo “no hagas esto”, es libre.

- 20:06: ¿Qué opinas entonces del concepto de maternidad?
De maternidad…

- 20:15: ¿Qué es para ti?
Para mí… es bueno, ¿eh? No sé, es que nunca he sido madre.

- 20:23: Sí, pero quieres serlo en un futuro, ¿no me has dicho?
Sí, es bonito en verdad, la sensación. Creo que sí, pero mi madre me tuvo y le gustó, no sé. Es

bonito en verdad.

- 20:42: ¿Y qué piensas de las chicas que son madres adolescentes?
Pues lo veo un poco locura porque… tan joven y no sabes… cómo cuidar a la persona, sin

trabajo y sin nada, es mejor no tenerlo. Yo lo veo un poco locura, porque quedarte embarazada a los
15 años ya… no has acabado el curso, ni tienes trabajo ni nada, estás con tus padres pero eso no
significa que tus padres cuiden de tu hija, ¿sabes? Yo no lo veo normal. Tienen derecho de tener hijos,
pero tan joven no, no lo veo.

- 21:36: Entonces, ¿qué aspectos crees que se tienen que tener en cuenta a la hora de decidir
tener un hijo o una hija?

Pues… cuando… tienes un trabajo o una casa donde vivir, claramente. Un lugar para el crío o
la cría… Y que tenga dinero, ¿sabes? si tienes un hijo sin dinero ni nada, te van a quitarlo
directamente. Yo pienso eso, pero si quieres tenerlo, cuando estés tú preparada. Cuando tienes
trabajo, la casa, ¿sabes? Cuando te sientas preparada, ¿sabes? No cuando… no cuando te de la gana.
Es mejor cuando estés preparada.
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- 22:33: ¿Crees que… tendrías que dejar de hacer o cambiar alguna cosa importante de tu vida si
fueses madre actualmente?

Pues… si fuese madre, es que ahí, es que no sé. Es que si fuese madre estaría por la cría. Yo
no dejaría los estudios igualmente, pero, claro, si estudias no puedes. Tendrás que buscar algo, si
estás estudiando, una guardería. Un sitio para los niños de mientras que estás estudiando o con tus
padres, ¿sabes? No sé cómo explicarlo.

- 23:39: ¿Tú quieres tener hijos?
Sí.

- 23:44: Si fueras madre, ¿qué emociones crees que te haría sentir?
Pues muchas en verdad, alegría, tranquilidad, es que no se cómo decirlo porque nunca he

tenido un hijo en verdad. A ratos un poco de nervios, estrés quiero decir. Pero claro, por las noches
llora, claramente, un poco de estrés sí que tendría. Y ya está.
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6.2.4. Maika

Fitxa de l’entrevista

Data de realització: 19 de maig de 2021

Nom de l’entrevistada/alies: Maika

Edat: 17 anys Lloc de naixement: Badalona

CRAE: Elima Edat d’ingrés: 15 anys Temps de permanència: 2 anys

Observacions de l’entrevista:
Duració: 47 minuts

Es realitza l’entrevista en castellà, ja que pot expressar-se millor.

- 0:50: Ahora que estás a punto de cumplir la mayoría de edad, teniendo en cuenta todo lo que
implica, ¿qué emociones identificas que te hace sentir?

Hombre, pues… Yo siempre lo he explicado, que yo creo que cuando salimos de aquí, yo lo
veo como que nos hacen así (fa un gest amb la má de fer caure alguna cosa al terra) en la sociedad y
cómetelo tú sola. En plan, no sé, que sí que te acompanyan y todo esto, pero yo lo que tengo es
miedo de que me hagan así y… y tener que comérmelo yo todo sola. Pero bueno, veremos a ver cómo
va, no sé. Pero es eso, un poco de miedo. Por la autonomía bien, porque para vivir sola pues
tampoco… es como más o menos aquí, yo voy mucho a mi bola. Yo aquí no estoy durante el día
prácticamente. A lo mejor estoy, yo que sé, cuatro horas por la mañana y luego a la noche llego a las
once, ayee llegué a las once. Y… fue ducharme, cenar y dormirme y hoy igual. No sé, que no coincido
mucho con ellas y tampoco me da tiempo a… pero bueno, se está bien.

- 1:58: ¿Y cómo te visualizas los próximos meses una vez hayas cumplido los 18 y hayas salido
del centro?

Pues, no lo sé. A ver, yo… me voy a un piso porque la relación con mi madre pues no es muy...
bueno no estaba muy bien, ahoa está mucho mejor. Y decidí irme a un piso para mantener la relación
que teníamos ahora de poder pautar el régimen de visitas, por así decirlo, en plan de “yo voy a casa
este día, mama, ya está”. Entonces, yo quiero y creo que voy a seguir manteniendo esto, pero porque
sé que si vuelvo a casa voy a volver al mismo nivel de toxicidad y entonces yo espero que los meses
que esté en el piso, o años o lo que sea, pues que pueda… no sé, mantenerme en ese aspecto.
También me dan solo la paga 6 meses, entonces tengo que ahorrar mucho, pero bueno, trabajar a
tope y… no sé. Y esto.

- 3:08: ¿Y qué es lo que más te preocupa de cumplir los 18?
Uf… yo creo que la organización, soy ahí un poco caos. Si que es verdad que, yo qué sé, que a

lo mejor aquí se refleja más o menos en el sentido de pongo la lavadora, no se qué, pero a lo mejor,
yo qué sé, estoy en casa, eh… me levanto a las 10 y a lo mejor no me acuerdo de que tenía la
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entrevista contigo, ¿sabes? Y entonces es como, “mierda, ¡qué viene la Lorena!” y ahí es cuando me
agobio, me bloqueo, no se que hacer y a lo mejor llegas y todavía no me he duchado, no se, ¿sabes?
Que tengo media hora y a lo mejor esa media hora estoy diciendo “mierda que viene, mierda que no
se cuántos”. Y en vez de hacer algo, como que me paro y me estanco y entonces yo creo que es eso.
Es más la organización, el saber que no vivo sola tambien, pero que ellos no tienen nada que ver
conmigo, pero al fin y al cabo son mis compañeros de piso, eso también es un poco así.

- 4:17: ¿Y te has marcado algunos propósitos u objetivos a llegar una vez salgas?
Hombre, mantener lo de las visitas con la mama, de saber cuando es nuestro… nuestro

momento de vernos. Eh… no dejarme, porque me gusta mucho comer, y no quiero dejarme. Y… eso, y
no sé, creo que ya estña. En plan, por todo lo demás… dejar de estudiar no voy a dejar de estudiar
porque es una profesión que llevo en la sangre prácticamente y eso no está en mis normas, pero…
Bueno eso, mantenerme…

- 5:04: ¿Y cómo piensas conseguir estos objetivos?
Pues la verdad es que es difícil, ¿eh? Es difícil, pero creo que me voy a hacer un planning del

mes y decir, mira “este día como esto, este eso…” Y a lo mejor cada 10 días me puedo saltar algo,
¿sabes? O algo así. Y con la mama, voy a pedir el piso en Terrassa para estar más cerca también del
cole y todo esto, pero…. Bueno, yo creo que va a seguir siendo lo mismo, pero a lo mejor en vez de
irme el sábado, a lo mejor el miércoles no tengo nada que hacer, pero el sábado he quedado con una
amiga digo “oye mama, pues voy el miércoles por la mañana, nos vemos, comemos juntas, me voy al
cole y si eso vuelvo el viernes otro ratito por la mañana”. Yo creo que… eso sí que lo voy a hacer, que
a lo mejor en vez de estar el día entero con ella, lo divido en las mañanas.

- 06:28: ¿Cuáles crees que serán los más difíciles de conseguir?
Buf… el de comer. Porque… si me da ansiedad… me da igual que haya un papel que ponga

que… que ese día no puedo comer de esto porque nadie me va a parar porque tengo que ser yo y
para eso el autocontrol no tengo y creo que me voy a saltar algo. Pero poder mantener mi objetivo,
porque sino…

- 7:01: ¿Y has establecido alguna prioridad ahora en cuanto aspectos como los estudios, la
familia, el trabajo…?

Sí, los estudios, sí, sí. Me viene muy bien haber nacido en noviembre porque así estos me
pagan también el curso del año que viene. Y entonces yo cuando me vaya del piso, no voy a tener
que pagar nada del cole. Y entonces, emm… bueno, sí, para mí el cole es muy importante. El año que
viene voy a hacer la dual, no sé si sabes lo que es. Y… y bueno, mantenerme en esa línea porque
quiero hacer un master de chocolatería y es muy caro y entonces tengo que seguir trabajando a tope,
son 7 mil euros al año lo que cuesta, y son 5 años, y bueno, tengo que ahorrar demasiado.

- 7:56: Y desde tu punto de vista, ¿crees que pueden existir diferencias entre las prioridades de
las personas que se identifican con el género femenino o el masculino?

Sí… a lo mejor… no sé, yo qué sé. A nosotras nos puede parecer más importante, a lo mejor
por ser nosotras, ¿eh? Depende, en plan… Como que antes la gente, o yo lo veo así, las mujeres son
mucho más cariñosas que los hombres y a lo mejor las mujeres sí que pueden dar más prioridad a su
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familia y a todo esto, y los hombres dicen… bueno, vale… A la hora de estudiar, pues los dos casos
pueden ser lo mismo porque si te gusta, pues eso. Al fin y al cabo decides tú, no tu sexo, no sé.

- 9:02: Y pasando a un tema de recursos, ¿qué recursos, ya sea de vivienda, económicos,
educativos…, conoces a los que puedes acceder una vez hayas pasado a… a cumplir la mayoría de
edad?

Bueno, ahora estoy yo empezando a informarme porque tengo que hacer el informe del piso
ya, y… tengo que… o sea, conozco el ASJTET que es el general de todos los generales, pero claro, no
me han dicho cuál va a ser mi fundación… Y todo esto. Yo se que lleva una fundación a cada una, que
cada fundación tiene pisos en lugares diferentes… Y… eso. Y los ingresos, pues… es una puta mierda
porque no llego a hacer los 3 años de tutelada, sino que 2 años y 6 meses, y en vez de darme la
paga hasta los 21, me la dan solo 6 meses. Pero ahora estaba a punto de salir en vigor una ley que si
llevabas un año tutelada ya te daban la paga hasta los 21. Entonces yo espero y deseo que para
noviembre ya esté en vigor esa ley, porque sino… me voy a morir. Y pues eso es lo que sé, no sé más.

- 10:18: ¿La paga esa de cuánto es?
De 680.

- 10:25: ¿De qué recursos dispones actualmente?
Ahora mismo… bueno, ahora mismo tampoco, pero bueno, las pagas del centro y estas cosas

y… poco más.

- 10:39: Y el centro, ¿no?
Sí.

- 10:46: ¿En qué aspectos te está ayudando?
Uf… madre mía, madre mía, aquí sí que me puedo poner a explicar extenso, extenso, pero

bueno…. o sea, yo entré aquí porque la relación con mi madre no era buena, y yo no me daba cuenta
porque yo era una niña de mi madre y mi madre nunca iba a hacer algo malo por mí, nunca. Pero lo
estábamos haciendo las dos sin darnos cuenta, es decir, yo mandaba en esa casa, yo decía: “vale,
pues con esto se tiene que ir a comprar, esto se tiene que guardar, para el piso, esto para el agua,
esto para el gas, esto no se qué” Y así y en realidad la madre era yo. Y entonces, bueno, la asistente
social lo detectó, bueno, viniendo a casa como yo hablaba, como me expresaba… porque ya sabes tú
que yo callarme no… Y entonces, bueno, a nivel de con la relación con mi madre, que ahora te lo
pueda explicar y que te diga que era super tóxico, hace un año y medio puf… te lloraba por las
esquinas porque yo no estaba en mi puta casa y ahora te lo puede explicar y ahora la voy a llamar y
te voy a decir te quiero porque sigue siendo mi madre, ¿sabes? Pero me ha hecho darme cuenta de
muchas cosas que sí que es de agradecer. Yo no sabía que me iba a servir para todo lo que me está
sirviendo. De hecho, gracias al centro sé a lo que me quiero dedicar, o sea que… estoy muy contenta
de mi paso por aquí, la verdad.

- 12:36: O sea, ha marcado de forma significativa en tu vida.
Sí, de hecho creo que, bueno, lo estuve hablando el otro día con una amiga mía, de hecho

creo que me voy a tatuar aquí (assenyala la part superior del colze) 2015-2021.
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- 12:48: Por tu paso por el centro.
Sí.

- 12:55: ¿Y qué opinas del sistema de protección actual?
Bueno, está bien, pero… es un poco coñazo también, depende de cómo lo queramos mirar, a

ver… que yo no pueda hacerme una foto en mi casa… (riu) pues es un poco mierda. Pero bueno,
también entiendo que… en el sentido de que yo por ejemplo también me sentía así… Yo se que estoy
aquí por… A ver, estoy aquí dentro por mi madre, pero sé que es un CRAE de protección por mi padre,
porque mi padre pues… está to’ loco y bueno, lleva toda su vida buscándome y pues no me apetece
encontrármelo. Y entonces en ese sentido está bien, También sé que está bien que no me dejen
hacerme una foto aquí porque a lo mejor, yo qué sé, reconoce en un lado que es Sabadell (assenyala
a una estantería plena de llibres) o lo que sea, ¿sabes? que pone Elima en cualquier lado y buscas
Elima, que por cierto te sale como un hotel en Google, y ya sabes donde estoy. Son cosas que a lo
mejor piensas “qué gilipollez no me puedo hacer una foto aquí”, pero a lo mejor aquí (assenyala un
llibre) pone yo qué sé “Sabadell centro…”, ya la has cagado. Y a lo mejor soy yo la que lo sube y no
me he dado cuenta y a lo mejor yo misma soy la que hace que me encuentren, no sé. En ese sentido
está muy bien, yo… me jodo un montón. Y a lo mejor estoy en mi cama y me quiero hacer una foto
con mi cara de dormida, por ponerte algo, y no puedo, pero… En cuanto a las redes sociales y todo
esto pues bastante bien, en plan, mirar un poco por encima lo de las fotos básicamente y bueno… en
ese sentido sí que me dejan a mí un poco más de libertat, pero también depende de la persona. Si
saben que estoy hablando con 900 personas a la vez, que… yo qué sé, que hoy me fugo y me voy a
Barcelona, pero mañana me fugo y me voy dos semanas a no sé dónde. Pues a lo mejor aquí dicen
“oye, ¿qué está pasando? ¿cómo te estás comunicando? ¿cómo estás haciendo esto?”. Pero… a mí en
ese aspecto pues tengo bastante libertad. No sé, hablo con quién me da la gana, subo lo que me da
la gana, no tengo que justificar nada ni enseñar nada en ese sentido.

- 15:32: ¿Y cómo valoras la preparación que te han hecho para esta transición a la vida adulta?
Hombre, yo creo que está bastante bien, pero porque yo cuando entré era una caos, claro en

mic asa no habían normas. Y yo siempre he sido una niña muy obediente, pero no habían normas y yo
a lo mejor me iba a dormir a las 4 de la mañana, ¿sabes? Y entonces yo creo que eso está muy bien,
el que me hayan impuesto unas normas, un horario, que ya mi cuerpo sabe que horario tengo, que a
las 10 y 10 ya me estoy cayendo de sueño porque sé que a las 10 y cuarto tengo que subir. No sé,
son cosas que a lo mejor, pff, poco a poco se han convertido en un hábito y ese hábito sé que me va a
hacer bien porque el día de mañana a lo mejor me quiero quedar hablando con una amiga por la
noche pero se que a las 10 y cuatro voy a estar durmiendo porque ya es como parte de mí.

- ¿Qué mejorarías de la atención a las jóvenes que igual que tú tienen que hacer esta transición?
Yo creo que está bastante bien, está bastante acompañado. No creo que haya que… bueno,

todavía no lo estoy viviendo de pleno, pero… no sé, aquí hay una chica que cumplió los 18 años pues
ella sí que está haciendo el proceso y ya sabe todo lo que… pero yo, por ejemplo, no sé, aún tengo
que empezar a hacer el informe y todavía me queda un monton, pero claro, lo tengo que hacer, lo
tengo que entregar tres meses antes. Yo hasta que no me vea metida no sé si te puedo decir si hacen
algo mal o algo bien. Pero sí que lo he visto muchas veces desde fuera y sí que he visto que estás

~ 103 ~



La transició a la vida independent de les joves tutelades
per l’Administració a Catalunya

Treball de Fi de Grau

acompanyado en el sentido de que tú vas sola, pero sabes que tú sabes que estoy detrás, ¿sabes? Y
en ese sentido yo creo que está muy bien.

- ¿Crees que existen diferencias entre los recursos destinados a personas tuteladas que se
identifican con el género femenino o masculino?

No, yo creo que eso es una cosa que también nos enseñan, no sé. En plan, si eres extutelado
eres extutelado y fin. Da igual si eres hombre o mujer, vas a seguir cobrando lo mismo y vas a seguir
teniendo las mismas ayudas. Y sino en la web se vería, no sé a lo mejor pone: “fecha de piso para
una mujer, de 18 a 21” y “fecha de piso para hombre de 18 a 25”. Bueno, no lo pone, pero claro, cada
uno también decide cuándo se va y cuándo no. A lo mejor yo no me tiro los 3 años en el piso y vuelvo
con mi madre a casa, que lo dudo mucho, pero… Y yo creo que en ese sentido es todo bastante igual.

- Como tu respuesta ha sido no, ¿por qué no?
Porque, porque... en sí yo creo que igual la situación, es decir, la mochila antes de entrar, yo

creo que da igual porque es a raiz de entrar, no sé. Yo que sé, es que no sé cómo explicarlo. En el
sentido de que… a lo mejor una niña está pasando lo mismo que yo y cumple años el mismo día que
yo y sabemos los dos yo voy a tener mi piso cuando me vaya, sea más tarde o más pronto por el
covid… sea más tarde o más pronto; y me ayuda, en plan no creo que tenga nada que ver. Tampoco lo
he visto yo así porque tengo muchos amigos que… bueno, tú no has conocido al Marc, pero Marc era
chica y ahora es chico. Y estuvo aquí también y hizo la transición siendo un chico y no le pasó nada.
En plan, seguía teniendo las mismas condiciones y entonces yo creo que, eso, que no hay ninguna
diferencia.

- Pasando a un tema más relacionado con relaciones familiares, ¿qué significa para ti el concepto
de familia?

Uf, ¿te refieres a que si esto es mi familia?

- 20:18: Para ti qué es una familia.
Uf… Es depende, ¿eh? Porque… Uy, esto es rebuscado, ¿eh? No veas, claro, porque te iba a

decir, bueno, con la gente que vives no, porque aquí vivo con mucha gente y también he vivido con mi
madre. Pero, es que… Uy, uy, uy, ¡qué explotación de cabeza! (Riem) ¡No veas! Te has lucido con esta
pregunta. Pues no sé cómo contestarte a esto, pero porque lo veo bastante igual, porque a lo mejor
te puedo decir “es que mi madre me ha criado”, pero aquí también he aprendido muchas cosas y a lo
mejor aprender cosas también es educar, que por eso sois educadores…

- 21:08: Por ahí quería entrar.
Sí, sí… no veas, te has lucido, ¿eh? con la pregunta, me has dejado… Bueno, eso, no sé. Aquí

al fin y al cabo, sí que es verdad que sois educadores y todo esto y que nos ayudáis. Pero no hay una
vinculación de decir… mm… he nacido por ti, no sé qué no se cuántos. Al fin y al cabo vosotros estáis
trabajando. Y… y como yo hay 18 niñas actualmente y todas las que habrán pasado ya por aquí. Pero
no sé, sí que puede considerarse un pedacito de la familia, yo creo que… mira, no me lo había parado
a pensar nunca, ¿eh? Pues la verdad es que, oye, mira. De verdad me has dejado… (fa una palmada).

- 22:00: Y siguiendo así con tu concepto de familia, ¿te gustaría formar una?
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Sí. Sí, pero yo no voy a tener hijos, yo voy a adoptar. Porque no me aguanto a mí misma, para
tener mini-yos, ¡ja!

- 22:17: ¿Y por qué sí? ¿Por qué te gustaría?
Yo creo que por el hecho de no estar sola, ¿eh? Al fin y al cabo todo el mundo de mayor… En

plan, ya cuando llegues a ser una yaya, pues, no sé, como que vienen tus hijos a verte, es más el
hecho de sentirme querida cuando sea más amyor porque ahora me puedo valer por mí misma, a lo
mejor dentro de 60 años, no. Y entonces yo creo que es eso, el pensar que no estoy sola, pensar que
tengo a alguien… Yo creo que es más la dependencia de pensar que necesito a algo para poder estar
tranquila una vez que ya no pueda hacer nada.

- 23:04: ¿Y qué significaría para ti formar esta familia? Qué emociones crees que sentirías?
Hombre, alegría por lo que he visto, básicamente porque yo todavía, y espero que tarde

mucho, em… no sé, siempre, por ejemplo, el caso de la Tanit (educadora del CRAE) que acaba de ser
madre se le ve con una alegría y con un… no sé, son cosas que dices “joder, pues mirala, ¿sabes?”. No
sé, es como que te cambia la vida, es como un proceso aquí. Yo creo que es algo que es tuyo, que
sabes que lo has hecho tú, que es tu hijo, ¡qué coño! Que lo tienes que criar, que lo tienes que educar.
Y, ¡todo el dinero que conlleva todo eso! (Riem). Que ahí ya… es un poquito… no veas. Y… y bueno, no
sé, yo creo que es como… es más tu sucesor, es más pensar: “pues mira, yo ehe vivido esto y a lo
mejor tú puedes vivir muchísimas más cosas que yo”. Porque yo cuando era pequeña no va a ser lo
mismo de cuando tú seas pequeño. No sé, estas cosas.

- 14:18: ¿Y crees que existe como un modelo de familia ideal?
No, pero por lo que decíamos, los educadores de aquí también son de tu familia. Bueno,

puedes tener una familia muy extensa y tener un montón de primos y un montón de cosas, pero si tú
no consideras que es realmente tu familia. No se, la familia ideal no creo que exista, la verdad.

- 24:45: Y si crees que no, ¿por qué no?
Porque… ya cuando nos vamos… bueno, yo creo que es así, cuando queremos añadir a un

término algo ideal o algo perfecto, yo qué sé, siempre tiene que ver con el dinero, o casi siempre.
Entonces… emm.. no sé, yo puedo ser muy feliz y no tener dinero, pero tampoco podemos ser la
familia ideal porque a lo mejor no llegamos a final de mes. No sé, es más el hecho de lo que sienta,
de cómo viva esa persona, a… a el hecho de materializar con dinero y saber que voy a ser una buena
madre porque les estoy comprando cada semana 4 consolas a mi hijo. Pues, no, no sé.

- 25:41: Y cogiendo de referencia esta respuesta, ¿crees que existen diferencias entre los roles
que se puede adquirir dentro de una familia?

Sí… hombre, lo de que el papa trabaje y la madre los cuida (als fills o filles), yo creo que eso
es lo que todavía se sigue haciendo y está muy normalizado, pero… no sé. No tiene porqué solo
trabajar él y no tiene porque solo cuidarlos ella. No sé, si sois padres, sois padres los dos. Y que… y
que al fin y al cabo, está bien que entre un dinero en casa, sí que puede trabajar él y ella cuidarlos,
pero a lo mejor ella quiere irse con una amiga suya y él no está preparado para cuidar a su hijo
porque no sabe cómo hacerlo porque se tira todo el día trabajando y no vive lo que hace su hijo y lo
que hace su mujer para cuidar a su hijo.
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- 26:42: ¿Y qué rol crees que ocuparías tú?
Uf… yo… lo haría todo a la vez y yo sola. Yo tengo claro que no me voy a casa y que hijos

tampoco voy a tener, pero sí que los quiero adoptar. Entonces yo creo que lo haría todo yo sola, yo
creo que sería como mi madre, pero en el buen sentido. En el sentido de… mi padre se fue cuando yo
tenía 3 años y… mi madre ha hecho de padre, de tío, de prima, sobrina… Y entonces, yo creo que… No
sé, mi madre me llevaba al colegio, se iba a trabajar, yo me iba a casa solo a los medío días porque
estaba al lado de mi cole, mi madre me había dejado hecha la comida, volvía, me iba al cole, a la
tarde venía a buscarme, nos ibamos al parque. No sé, como que lo hacía todo ella sola y, no sé, yo
creo que también puedo y creo que sé que lo voy a hacer así.

- 27:45: ¿Y cómo definirías ahora tu orientación sexual?
¡Uf! Pues mira, no estoy segura, ¿eh? Porque… hace… bueno, el año pasado cuando fui a

Camps (camps de treball) conocí a una chica y cuando ya salimos de Camps ella vivía aquí en
Sabadell y yo empezaba a decir “vaya… la Greta…, vaya...!”. Pero no he llegado a hacer nada y
entonces no sé si me gusta o no me gusta. Pero de momento soy hetero, pero yo he dicho que todos
siempre nacemos bisexuales, que me podría haber pasado esto antes o más tarde, no sé. Y bueno,
hasta que no lo pruebe, no sabré si soy heterosexual del todo o no sé.

- 28:28: ¿Y qé características, ya sea físicas, de personalidad, valores… tiene que tener una
persona para que te sientas atraida por ella?

Uis… ¡Qué pedazo de pregunta! (Riem). Y claro, esto lo tengo muy reciente yo hoy, bueno…
sí… A mí, personalmente, me gusta que se impliquen mucho en las cosas como yo lo hago, en el
sentido de que si me tengo que quedar dos horas más tarde en el cole porque tienen que comer
prepostre y no hay prepostre, pues me quedo a hacer, pues él es igual. Bueno, te estoy poniendo un
caso… te estoy poniendo un caso práctico. Él es igual, él hace cocina y hasta que no hayas comido de
todo no se va a ningún lado y le da igual quedarse solo y que sus compañeros se vayan. Y esto me
gusta un montón, en plan que sea muy responsable y que le guste también lo que hace y que sepa
que no tiene un horario si sabe que esa persona se ha quedado sin comer y son las 4 de la tarde y es
la hora de irte, sabes que no te vas a ir porque sabes que vas a hacer una ración de más. Y luego…
Pues, no sé, que me valore, que… que me haga sentir valorada también, ¿sabes? Como que… No sé.
Tampoco quiero que me regale “el oro y el moro” pero que me diga “oye, mira, pues no sé qué”. Pues
cosas así, que de momento voy bien.

- 30:11: Muy bien, me alegro (riem). Y en cuanto a una relación sentimental, ¿qué expectativas
tienes tú?

A ver, he visto demasiadas películas durante mi vida y entonces lo que se dice una relación
larga y duradera no he vivido todavía, soy demasiado joven todavía. Y entonces… no sé, yo creo que…
que ya cuando… cuando sabes que es la persona ya da igual… como que no vas a contar el tiempo,
como que te va a dar igual porque vas a sentir que es persona tampoco lo cuenta y que… a lo mejor,
yo qué sé, por hache o por be os peleáis, pero sabéis que os tenéis ahí. No sé, yo creo que es más el
acierto, porque fallos pueden haber muchísimos, pero aciertos solamente suele haber uno. Y
entonces yo querría… cuando te das cuenta de que es el acierto ya tiras pa’ lante.
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- 31:16: ¿Y qué es lo más importante para ti en una relación sentimental?
¡Uf! La comunicación, muchísimo. De… de sí, yo qué sé, yo no estoy agusto con esto pues te lo

digo. O… no te quiero dar un beso ahora, pues no te lo doy, pero seguimos siendo pareja o lo que
seamos, da igual. Pero ahora mismo no me apetece. Es como aquí, te voy a poner un caso muy tonto,
muy tonto. A la Sandra no le gusta que le den besos y abrazos depende de qué momento, pero que
no me deje darle un beso ahora y dentro de quince minutos sí, no significa que ahora no me haya
querido y dentro de quince minuto sí. No sé, cada persona necesita su tiempo, su espacio, sus cosas.
Y… yo creo que eso es la comunicación. Pero para todo, para decir “oye, no me siento bien, me siento
bien, no sé lo que me está pasando, no estoy segura o sí lo estoy”. No sé, yo creo que es la base.

- 32:25: ¿Y qué esperas tú de una pareja?
Madre mía… pues no sé, yo espero recibir lo que yo de. Es decir, si yo te doy mi confianza y te

lo explico todo y todo esto… yo creo que también merezo ser igual, en plan, tratada igual, de si tú no
estás seguro de esto y estás conmigo y vas a hablar con otra persona, pues que me lo expliques. Del
palo… “mira pues no estoy segura de lo nuestro”. Y… o yo qué sé con cualquier cosa, de… Mira, no
estoy segura de lo que estoy haciendo en el trabajo y a lo mejor necesito un tiempo porque el trabajo
es muy importante porque al fin y al cabo vuelves de eso, y tú sé que vas a estar para siempre, pero
tengo que primero solucionar muchas cosas antes de poder sentar la cabza y decir vale, tengo
trabajo y tengo pareja, pero a lo mejor me veo en un momento en el que ni tengo trabajo, ni tengo
pareja. Y entonces yo creo que… no sé.

- 33:30: ¿Y qué puede esperar la otra persona de ti?
Bf… confianza, muchísima, porque si yo le digo ya que… que sí, que si, o sea, en plan, que

estamos juntos, em… yo voy a confiar muchísimo en esa persona porque si yo ya le he dicho que sí es
porque yo ya lo pensaba, en plan, no sé, es que no sé cómo explicártelo. No sé, el Uri y yo cuando
hablamos es como “vale, me lo estás explicando todo y yo te lo estoy explicando todo”, pero él por
ejemplo el otro día me dijo, esto, “qué esperas de mí”. Y yo dije… (riu) y yo le dije, a ver, pues no lo sé,
yo lo que yo espero recibir es lo que yo de que es lo que te acabo de decir. Si yo confío plenamente
en ti, pues yo espero que tú confíes plenamente en mí.

- 34:31: ¿Y sobre la maternidad qué opinas?
Buf… a ver, es que es un tema muy extenso este, ¿eh? ¡No veas! A ver, yo creo que está bien

porque al fin y al cabo es procrear y estas cosas, pero también te tienes que sentir segura tú, saber lo
que tienes tú, saber si lo puedes mantener, no lo puedes mantener… No sé, son, son estas cosas de…
de, no sé, si no te puedes hacer cargo no lo tengas porque lo vas a pasar peor teniéndolo y sabiendo
que no te puedes hacer cargo que… decir “bueno, ahora no me puedo hacer cargo, pero a lo mejor
dentro de 5 años sí y dentro de 5 años lo vuelvo a intentar”. No sé, eso.

- 35:19: ¿Y qué piensa de las chicas que son madres adolescentes?
Bf, bueno, al fin y al cabo si lo son es porque ellas quieren, porque opciones tienen, pero…

bueno, es según también el pensamiento de esa persona o… o… no sé. O sea, depende también del
acompañamiento que tengan, en el sentido de que si está mi madre conmigo pues a lo mejor mi
madre me puede ayudar con el niño… sino no… no sé también tienes que estar muy segura. Bueno, y
que es para toda la vida, que es un cargo que por así decirlo te arruina la vida en ese sentido, porque
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ser madre con 15 años no vas a vivir de nada y yo creo que esta edad es para vivirla, para
descubrirte, para saber lo que tienes que hacer, para saber lo que te gusta, lo que no… Para beberte
esto, coño esto no me gusta pero esto sí. No sé, saber cuales son tus límites, descubrirte
básicamente, y al tener un hijo como que te atas más, porque claro, es pequeño tienes que estar ahí
por huevos y en ese sentido… pues… yo creo que te ata muchísimo y que dejas de vivir cosas y que
empiezas a vivir cosas qeue deberías de vivir con más edad de la que tiene ahora.

- 37:02: ¿Y qué aspectos crees que se tienen que tener en cuenta a la hora de decidir si tener una
hija o un hijo?

Bueno, que lo puedas mantener es muy importante, es invertir mucho dinero, la verdad. Es
invertir mucho dinero y… y no sé, y tiempo también, que sepas que, que… que va a cambiar tu vida
por completo, que… que vas a tener que estar ahí por narices, que si te tienes que levantar a las 4 de
la mañana porque tiene hambre, te vas a levantar a las 4 de la mañana. No sé, son asumir muchas
cosas y… bueno, que el dinero es muy importante en ese sentido. ¡Ojo, cuidao! Que no es para ser una
familia idea que le tengas que comprar todas las cosas del mundo a tu hijo, pero… coño un paquete
de pañales cada semana, me dirás. Y entonces yo creo que… no es más el hecho de tener un montón
de dinero para darle a mi hijo todo lo que quiera, pero sí que es verdad que tengo que tener dinero
para darle lo básico y para poder mantenerlo, básicamente.

- 38:15: ¿Y crees que tendrías que dejar de hacer o cambiar alguna cosa importante de tu vida si
fueses madre actualmente?

¿Ahora mismo? Yo creo que dejaría de estudiar, fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que dejaría
de estudiar. Pero… A lo mejor, en plan, ¿obligatoriamente lo tengo que tener?

- 38:45: (Riem) Así es la pregunta.
Pues sí, dejaría de estudiar. Dejaría de estudiar, hablaría con mi madre, le exlicaría la

situación y le diría “mira esto es lo que hay”. Y… si puedo mantenerlo, pues bien. Y si no, no voy a
esperar a… criarlo y que cuando tenga 8 años me lo quiten. Yo si no me veo capaz, cuando tenga un
año o un año y medio, pues lo doy en adopción o cualquier cosa, pero también quiero que esté bien y
que viva una vida como la que yo no he podido vivir.

- 39:32: Entonces tú me has dicho que quieres tener hijos, ¿no?
Sí, pero no míos.

- 39:34: Adoptarlos, ¿no?
Sí.

- 39:36: ¿Y por qué esta decisión?
Uff… Porque de verdad no me… En plan, me produce mucha más satisfacción el saber que

estoy ayudando a alguien y que también estoy cumpliendo una de mis “cosas” que es formar una
familia, al irme a una clínica a hacerme una “de esto” invitro, una fecundación, y tener una niña o un
niño y… Bueno, que me siento mejor conmigo misma el objetivo que es tener una familia y a la vez
estoy ayudando a alguien que por hache o por be pues está ahí. Y… y pues…
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- 40:26: Y si quieres ser madre, ¿qué emociones crees que te hará sentir cuando lo seas?
Uff… Yo creo que me tengo que implicar muchisimo, en el sentido de que lo tengo que vivir

como si yo también estuviese creciendo con él o ella, en el sentido de que le salga un diente y diga
“coño, le ha salido un diente”. No sé, que el tiempo pasa rápido y que… y que… no sé, vivirlo a tope en
el sentido de que cuando crezca… Que el tiempo pasa volando, que ayer mi madre me llamó y me
dijo “que te quedan 5 meses para los 18” y yo ¡qué! Que yo no me lo creía. 18 años Lorena, yo no me
lo creo, que es un montón de tiempo no los aparento tampoco.
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7. Citacions

La Carme referenciava sobre la falta de recursos per a noies:

“A nivell de recursos, nosaltres per exemple som un EAIA que quan la DGAIA ens deia “fem una
proposta d’una adolescent” i fèiem una proposta de CREI, la DGAIA ens deia: “no n’hi ha per noies.””
(Carme).

Quant a la voluntat de voler donar als seus filles i filles tot allò que elles no han tingut referenciaven:

“Es más pensar: “pues mira, yo he vivido esto y a lo mejor tú puedes vivir muchísimas más cosas que
yo” porque yo cuando era pequeña no va a ser lo mismo de cuando tú seas pequeño.” (Maika).

“Me gustaría dar, en plan, todo lo que a mi me hubiera gustado tener, pues dárselo a mis hijos, o…
¿sabes? (...) A lo mejor… Repito unos… Repito unos patrones o lo que sea de manera inconsciente y yo
no quiero hacer eso, ¿sabes? En plan, yo estoy convencida de que no lo voy a hacer.“ (Sara)

Algunes entren en contradicció quan defineixen el seu rol dins la família que volen crear, encara que
rebutjen que existeixi el masclisme:

“Yo creo que lo haría todo yo sola, yo creo que sería como mi madre, pero en el buen sentido. En el
sentido de… mi padre se fue cuando yo tenía 3 años y… Mi madre ha hecho de padre, de tío, de prima,
sobrina… (...) No sé, como que lo hacía todo ella sola y, no sé, yo creo que también puedo y creo que sé
que lo voy a hacer así. (Maika).

La figura de l’home en les seves vides ha pres un rol negatiu i abusiu que ha condicionat la seva
socialització i estructuració de rols dins el seu concepte de família:

“Molts dels motius pels que també arriben al CRAE és perquè la seva família evidentment està
desestructurada, però quasi sempre és l’home que ha tingut un rol super negatiu i super abussiu en
quant a la dona, no? O… sempre ha sigut l’home qui ha acabat abandonant la família, no? Perquè…
tendència a alcoholisme, drogues… (Sílvia).

Es veu lligada la relació entre ser noia i ser mare com a capacitat que fa feliç a les dones, interioritzen
aquest missatge de ser mare com a font de felicitat i han agafat com a referències dones del seu
context més proper:

“Es bonito en verdad, la sensación. Creo que sí, pero mi madre me tuvo y le gustó, no sé. Es bonito en
verdad.” (Carla).

“Por ejemplo, el caso de la Tanit (educadora del CRAE) que acaba de ser madre se le ve con una alegría
y con un… No sé, son cosas que dices “joder, pues mirala, ¿sabes?”. No sé, es como que te cambia la
vida, es como un proceso aquí. Yo creo que es algo que es tuyo, que sabes que lo has hecho tú, que es
tu hijo, ¡qué coño!” (Maika).
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Quant a la reproducció inconscient de rols o comportaments per part de l’equip professional, el qual
significa un dels factors més preocupants, la Carme referenciava que:

“És cert que es treballa perquè els rols siguin sense diferències i tal, però al final hi ha uns equips que
són un reflex de la societat (...) les cuineres són totes dones, el personal de manteniment són homes, el
personal de neteja són dones. Bueno, clar és una mica el reflex. La majoria d’educadores són noies.”
(Carme)
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