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Resum
El jovent extutelat ha de fer front a un pro-

cés d’emancipació que té una data límit i és 
molt més precipitat i primerenc que el d’altres 
joves. En circumstàncies normals aquesta tran-
sició ja resulta complicada degut a les incerte-
ses, pors i falta de xarxa de suport natural i, en 
les circumstàncies actuals, marcades per la crisi 
sanitària, social i econòmica, encara ho és més 
pels seus efectes sobre el mercat de treball. Per 
saber com ha afectat la situació viscuda des de 
febrer de 2020 al col·lectiu de joves extutelats 
de Mallorca en el procés d’inserció laboral, s’ha 
fet una anàlisi de la informació recollida a tra-
vés d’una enquesta (18 respostes) i de les da-
des del Programa Fly (40 persones ateses), el 
Servei d’Orientació i Intermediació Laboral que 
la Fundació Mallorca Integra ofereix a aquests 
joves. Les dades indiquen que aquesta situa-
ció ha afectat greument aquest grup de joves, 
que va veure les seves possibilitats d’inserció 
laboral molt limitades entre febrer de 2020 i 
2021: s’aconseguiren només 6 contractes de 
curta durada, amb jornades parcials, que per-
meteren guanyar experiència laboral, però no 
plantejar-se la possibilitat real d’emancipar-se. 
En molts casos, la dificultat d’aquesta situació 
s’ha aprofitat per reprendre o continuar amb 
formacions reglades, el que, sens dubte, faci-
litarà les possibilitats d’inserció futures. Entre 
el març i maig de 2021 es comença a observar 
una millora en les possibilitats d’aquest grup de 
joves com indica el fet que en aquests mesos 
s’hagin aconseguit 5 contractacions.

Paraules clau
Covid-19 / Joventut extutelada / Emancipació, 
Inserció laboral

Resumen
La juventud extutelada tiene que hacer fren-

te a un proceso de emancipación que tiene una 
fecha límite y es más precipitado y precoz que el 
de sus iguales. En circunstancias normales esta 
transición ya resulta complicada debido a las 
incertidumbres, miedos y falta de red de apoyo 
natural y, en las actuales circunstancias, marcadas 
por la crisis sanitaria, social y económica, todavía lo 
es más por sus efectos sobre el mercado de traba-
jo. Para saber cómo ha afectado la situación vivida 
desde febrero de 2020 a los y las jóvenes extu-
telados de Mallorca en su proceso de inserción 
laboral, se ha hecho un análisis de la información 
recogida a través de una encuesta (18 respuestas) 
y de los datos del Programa Fly (40 personas aten-
didas), el Servicio de Orientación e Intermediación 
Laboral que la Fundació Mallorca Integra ofrece a 
estos y estas jóvenes. Los datos indican que esta 
situación ha afectado gravemente a este grupo 
de jóvenes, que vio sus posibilidades de inser-
ción laboral muy limitadas entre febrero de 2020 
y 2021, consiguiendo solo 6 contratos de corta 
duración y con jornadas parciales, que permitie-
ron ganar experiencia, pero no plantearse la posi-
bilidad real de emanciparse. En muchos casos, 
la dificultad de esta situación se ha aprovechado 
para retomar o continuar con formaciones regla-
das, lo que, sin lugar a dudas, facilitará las posibi-
lidades de inserción futuras. Entre marzo y mayo 
de 2021 se empieza a observar una mejora en las 
posibilidades de este grupo de jóvenes, como 
indica el hecho de que en estos meses se hayan 
conseguido 5 contrataciones.

Palabras clave
Covid-19 / Juventud extutelada / Emancipación, 
Inserción laboral
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Contextualització

En la nostra societat hi ha adoles-
cents que, per diverses circumstàncies, 
no arriben a la majoria d’edat dins el 
seu nucli familiar i que tenen una man-
ca de suports naturals durant el procés 
de transició cap a la vida adulta. Parlem 
del jovent que compleix els 18 anys 
dins el sistema de protecció a la infàn-
cia i adolescència i, per tant, sota una 
mesura administrativa de protecció, 
que en la nostra comunitat ha estat el 
cas de més de 100 joves l’any, durant 
els darrers tres anys (Direcció General 
d’Infància, Joventut i Famílies, 2021).

Malgrat això, no fan sols aquest 
camí de transició cap a l’adultesa, sinó 
que compten amb una xarxa de suport 
creada per equips multidisciplinaris del 
sector social. Per una part, en els cen-
tres de protecció de menors, a partir 
dels  12  anys, inicien programes de 
Preparació per a la Vida Independent, 
que es converteixen en un eix primor-
dial de la intervenció dels educadors i 
educadores, ja que tenen com a objec-
tiu donar suport als adolescents perquè 
desenvolupin habilitats per a una vida 
autònoma, que els ajudin a estar inte-
grats social i laboralment a la comuni-
tat (Direcció Executiva de Protecció al 
Menor i Atenció a la Família, 2011). Una 
vegada s’ha sortit del centre de protec-
ció de menors i sempre que aquesta 
persona compleixi amb el pla d’auto-
nomia, acordat en cada cas particular, 
aquest suport pot continuar en dife-
rents formats a través d’entitats socials 
amb projectes de suport a l’emancipa-
ció del jovent extutelat o a través d’al-
gun dels suports oferits des de la Xarxa 
d’Emancipació, posats en marxa l’any 
2016 i recollits en l’actual Pla Estratègic 
d’Autonomia Personal de les persones 

joves extutelades de les Illes Balears 
(Direcció General d’Infància, Joventut 
i Famílies, 2021; Direcció General de 
Menors i Famílies, 2016):

• Prestació social de tipus econòmic 
(renda d’emancipació), que es pot 
rebre durant un màxim de 36 mesos 
entre els 18 i 24 anys i que, durant 
l’any 2020, reberen 330 joves.

• Accés a habitatges per a l’autono-
mia personal, amb servei d’acom-
panyament, on es pot estar durant 
un màxim de 48 mesos fins als 24 
anys sempre que hi hagi plaça. 
Durant el 2020, 142 joves feren ús 
d’aquest servei.

• Servei d’acompanyament per a 
joves que no resideixen en un 
habitatge per a l’autonomia, que 
compta amb 210 places.

• Participació en accions de forma-
ció i inserció laboral específiques 
per a les seves característiques i 
necessitats.

Tot i que aquestes accions oferei-
xen un marge addicional de temps per 
poder continuar desenvolupant l’auto-
nomia personal de la joventut, no hem 
d’oblidar que són suports temporals i, 
per tant, existeix una gran necessitat 
per part del jovent extutelat de po-
der entrar en el mercat laboral en un 
període relativament curt de temps. 
Tant professionals com joves són cons-
cients de les dificultats que suposa el 
procés d’emancipació i que un accés 
estable al món laboral als 18 anys és 
molt poc probable, ja que està condi-
cionat pel context social i econòmic en 
què es troben i per les pròpies caracte-
rístiques individuals. És innegable que 
els reptes propis d’aquesta etapa s’in-
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crementen en el cas del jovent extute-
lat, que han d’afrontar l’emancipació 
de manera accelerada, forçosa, a curt 
termini i de manera més arriscada que 
el seu grup d’iguals (Caro i de la Cruz, 
2020), carregant la motxilla emocional 
que suposa haver viscut una infantesa 
i/o adolescència marcada per la man-
ca d’estabilitat i per la incertesa del 
que vindrà (Ballester i Oliver, 2016).

La inserció en el mercat de treball 
incideix directament sobre la proba-
bilitat d’emancipació de les persones 
i és un dels factors principals (però no 
l’únic) de què depèn l’èxit d’aquest 
procés. Les persones joves històrica-
ment s’han endinsat dins un món labo-
ral marcat per les condicions precàries 
(contractacions temporals, jornades 
laborals parcials i baixa remuneració) 
i s’han vist altament afectats per les 
crisis econòmiques (López, 2020a). 
Després d’una crisi econòmica s’ob-
serva una tendència en augment del 
marge d’edat entre la finalització dels 
estudis i la inserció al món laboral i, 
consegüentment, disminueixen les 
probabilitats d’emancipació (Tejerina, 
2020). Durant la crisi del 2008-2014 el 
nombre de joves que es trobaven en 
situació d’atur va augmentar de ma-
nera notable i, tot i que en el transcurs 
dels darrers anys —especialment a par-
tir de 2019— aquesta xifra havia anat 
disminuïnt, la situació d’emergència 
sanitària i econòmica viscuda des de 
març de 2020 a conseqüència de la 
covid-19 ha suposat una nova reces-
sió en l’atur juvenil, que ha estat un 
dels grups més afectats per aquesta 
crisi (Ministeri de Treball i Economia 
Social, 2021; Torre, 2000). Així ho de-
mostra, per exemple, el fet que, durant 
els dos darrers trimestres del 2020 no-

més una de cada tres persones joves 
d’entre 16 i 29 anys tingués feina —in-
cloent aquelles persones en situació 
d’ERTO— (López, 2020b) i que la taxa 
d’ocupació de joves de 16 a 25 anys es 
reduís d’un 23,22 % durant el primer 
trimestre de 2020 a un 19,60 % durant 
el mateix període al 2021 (Institut Na-
cional d’Estadística, 2021).

En el cas de les Illes Balears, aquesta 
situació ha suposat una forta caiguda 
en l’ocupació juvenil degut, principal-
ment, a la seva estreta relació amb el 
sector turístic, que s’ha vist greument 
afectat per la pandèmia (Consell de la 
joventut de les Illes Balears, 2020). Si 
comparem les dades de contractació 
i atur de les persones d’entre 16 i 24 
anys de la nostra comunitat del febrer 
de 2020 i el febrer de 2021, observem 
com s’han reduït les contractacions, 
que baixen de 5.312 a 2.345, i hi ha ha-
gut un augment del nombre de joves 
en atur, que puja de les 6.878 persones 
a les 10.522 (Observatori de Treball de 
les Illes Balears, 2021 i 2020). 

Aquestes xifres posen en relleu l’im-
pacte que la crisi del coronavirus ha 
tingut en la joventut i, per això, no estra-
nya que quasi 4 de cada 10 joves con-
siderin molt improbable trobar feina 
durant l’any 2021, el que suposa un em-
pitjorament en les seves expectatives 
laborals i d’emancipació en una nova 
situació marcada també per les conse-
qüències que tot aquest procés ha tin-
gut sobre la salut psicològica i emocio-
nal de les persones (Torre, 2020).

A aquest escenari de crisi econòmi-
ca i del mercat laboral se li ha d’afegir 
un altre factor que té una gran incidèn-
cia sobre les possibilitats d’emancipa-
ció: l’accés a un habitatge digne. Ens 
trobem davant un mercat immobiliari 
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excloent a causa de la impossibilitat 
d’accedir a l’habitatge amb els ingres-
sos mitjans de què disposa el jovent, 
ja que per poder fer front a un lloguer 
seria necessari un 117,1 % del sou 
d’un jove (Consell de la joventut de 
les Illes Balears, 2020). La taxa d’edat 
d’emancipació a les Illes Balears mos-
tra tendència a endarrerir-se, és a dir, 
les persones cada vegada s’emanci-
pen a una edat més tardana. Durant 
els primers mesos de 2020 tan sols un 
17,8 % del jovent entre 16-29 anys te-
nia recursos per poder emancipar-se i, 
d’aquest percentatge, tan sols un 4,8 
% es troben al grup d’edat dels 16 als 
24 anys (Consell de la joventut de les 
Illes Balears, 2020), edat aproximada 
en què al jovent extutelat li toca eman-
cipar-se.

Durant els darrers mesos s’ha ana-
litzat la situació del jovent arran de les 
conseqüències econòmiques, socials i 
laborals de la covid-19 de manera ge-
neral, però, ateses les característiques 
particulars del procés d’emancipació 
del jovent extutelat, creiem que és 
necessari analitzar la seva situació en 
particular per poder atendre les noves 
necessitats que sorgeixin derivades 
d’aquesta situació. Per aquest motiu, 
en els propers apartats centrarem la 
mirada en com han viscut el procés 
d’inserció en el món laboral i en l’im-
pacte que ha tingut la situació viscuda 
en el seu pla formatiu.

2. Objectius i metodologia

El present article té l’objectiu d’ana-
litzar com ha influït la situació d’emer-
gència sanitària, econòmica i social en 
el procés d’emancipació de les per-
sones joves extutelades de Mallorca, 

posant l’èmfasi en l’impacte sobre el 
procés d’inserció laboral i sobre el pla 
formatiu d’aquest col·lectiu. Durant 
aquesta anàlisi ens centrarem en as-
pectes com la percepció dels obstacles 
per a una inserció laboral efectiva del 
jovent, les possibilitats d’accés que han 
tingut a entrevistes i ofertes de feina, 
l’acompanyament que han rebut durant 
aquest procés i la detecció de noves 
necessitats formatives, entre altres.

Per tal d’aconseguir aquest objec-
tiu, s’han dut a terme dues accions. Per 
una banda, s’ha fet una recerca bibli-
ogràfica per conèixer quina era la si-
tuació “pre-covid” (tant del jovent, en 
general, com de l’extutelat) en aques-
ta àrea i quina és la situació actual del 
col·lectiu, en general, respecte al mer-
cat de treball i l’emancipació. Aquesta 
informació, bolcada principalment en 
la contextualització, s’ha obtingut de 
diferents informes i dades estadísti-
ques per organismes oficials, així com 
d’articles sobre el tema, publicats en 
els darrers cinc anys, principalment.

Per altra part, s’analitzaran en els 
propers apartats dades (referents al 
període que va de febrer de 2020 
a maig de 2021) sobre el procés 
d’emancipació del jovent extutelat de 
Mallorca obtingudes de dues fonts: 
les dades corresponents al Programa 
Fly, el Servei  d’Orientació i Intermedi-
ació Laboral adreçat a joves extutelats 
que la Fundació Mallorca Integra ofe-
reix i la informació recollida a través 
d’una enquesta enviada a joves que 
reben suport de la Xarxa d’Emanci-
pació de les Illes Balears. Aquesta 
enquesta, d’elaboració pròpia i anòni-
ma, es va distribuir en format digital 
a les persones ateses al Programa Fly 
i a les entitats que formen part de la 
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Xarxa d’Emancipació de les Illes Bale-
ars per tal que en fessin difusió entre 
les persones a les quals proporcionen 
atenció directa. L’enquesta va estar 
habilitada durant 10 dies i 18 perso-
nes hi participaren.

En aquest punt creiem convenient 
aclarir que les mesures previstes tant 
a l’anterior Pla Estratègic d’Autonomia 
Personal de les persones joves extute-
lades de les Illes Balears com en l’ac-
tual estan adreçades preferentment al 
jovent extutelat que ha complit la ma-
joria d’edat subjecte a una mesura de 
protecció, però també hi poden acce-
dir les persones joves que hagin estat 
subjectes a una mesura de justícia ju-
venil, si necessiten el suport (Direcció 
General d’Infància, Joventut i Famílies, 
2021; Direcció General de Menors i 
Famílies, 2016). Per tant, en l’anàlisi 
de la informació posterior es parlarà 
de joves que es troben en qualsevol 
d’aquestes dues situacions, ja que fan 
ús dels mateixos recursos durant el 
seu procés d’emancipació.

A partir d’aquesta informació, s’es-
pera fer un primer apropament a les 
conseqüències d’aquesta nova crisi 
social i econòmica i a les noves neces-
sitats que hagin pogut sorgir.

3.1 Anàlisi de dades

3.1 La visió i l’experiència del jovent 
extutelat de Mallorca

Com hem comentat, 18 persones 
contestaren l’enquesta anònima envi-
ada: 15 dones i 3 homes d’edat com-
presa entre els 18 i 23 anys. La major 
part va accedir als serveis d’emancipa-
ció arran d’una mesura de protecció 
a la infància i adolescència; només hi 

ha un cas d’una jove que ho ha fet per 
una mesura de justícia juvenil. 

A l’actualitat, totes aquestes per-
sones reben diferents tipus de suport 
de l’Administració autonòmica: en 8 
casos es té plaça a un pis d’emancipa-
ció, cobren la prestació econòmica i te-
nen acompanyament; en 5 casos es té 
únicament acompanyament; en 3 casos 
es resideix a un pis d’emancipació i es 
té acompanyament; i en 2 casos hi ha 
acompanyament i es cobra la prestació 
econòmica.

Aquest grup de joves té un nivell 
formatiu molt variat. El nivell màxim 
d’estudis finalitzats en l’actualitat va 
des de l’educació primària (1) fins a 
l’educació secundària obligatòria (6), 
certificats de professionalitat de nivell 
1 (1) i 2 (1), batxiller (4) i estudis de for-
mació professional de grau bàsic (2) i 
superior (3). Durant l’any 2020, tothom 
es decantà per la formació: 12 joves 
continuaren estudis iniciats l’any ante-
rior, 2 havien acabat un curs i iniciaren 
uns estudis nous i 4 que no estudiaven 
començaren a estudiar de nou. Durant 
l’any 2021, trobem que 7 persones 
no estudien i la resta ha continuat for-
mant-se: idiomes (1), certificat de pro-
fessionalitat de nivell 1 (2) i 2 (1), for-
mació professional de grau mitjà (4) i 
estudis universitaris (3).

Pel que fa a la situació i experiència 
laboral, ens trobem que 15 persones 
han treballat en alguna ocasió amb 
contracte formal i 10 han treballat en 
algun cas sense contracte. La major 
part de joves han fet front a la recer-
ca de feina durant aquest període de 
temps amb el suport d’un servei d’ori-
entació laboral, mentre que 6 ho fan 
de manera autònoma o sense suport 
formal. A la taula 1 es mostra un re-
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sum de les oportunitats d’accés a en-
trevistes de feina i contractacions que 
aquest grup de joves ha tingut.

Durant l’any 2020, només 8 
d’aquestes persones es trobaven en 
recerca activa de feina, 4 aconseguiren 
contractes de feina temporals d’en-
tre 2 i 4 mesos i una, un contracte de 
major durada, però de poques hores. 
Les entrevistes de feina es varen dur a 
terme, principalment, a l’inici (gener i 
març) i a final d’any (setembre i novem-
bre) i es varen aconseguir: fent arribar 
el currículum a ofertes publicades per 
empreses (5), a través de l’educador 
o educadora (2), per mitjà d’un servei 
d’orientació (2) o a través de familiars 
i/o amics (1). 

En aquest moment (maig de 2021), 
7 joves treballen i tota la resta està en 
cerca activa de feina. Les contractaci-
ons que s’han aconseguit són recents, 
concretament dels mesos de març (1), 
l’abril (1) i el maig (5). Tot i que hi ha 
alguns contractes de curta durada per 
reforçar l’activitat d’estiu (dos a tres 
mesos), en 4 casos són de 6 mesos o 
més. Les entrevistes de feina durant 
aquests primers mesos de 2021 s’han 

concentrat, majoritàriament, als me-
sos de abril (5) i maig (9) i s’hi ha pogut 
accedir enviant el currículum a ofertes 
publicades per empreses (5), per mitjà 
d’un servei d’orientació (5), realitzant 
autocandidatures (3) o a través de fa-
miliars i/o amics (1).

Amb relació als facilitadors i obsta-
cles que perceben per trobar feina, re-
porten les dades incloses a la taula 2.

3.2 L’experiència des del Programa 
Fly

El Programa Fly és el Servei d’Ori-
entació i Intermediació Laboral adre-
çat a jovent extutelat que la Fundació 
Mallorca Integra posà en marxa fa 
dos anys. Des de principi d’enguany, 
2021, i gràcies a la col·laboració de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports 
del Govern de les Illes Balears, l’accés 
a aquest servei es regula a través de 
les entitats que conformen la Xarxa 
d’Emancipació de les Illes Balears, 
convertint-se d’aquesta manera en un 
dels recursos de suport que es posen 
a l’abast del jovent extutelat durant el 
procés d’emancipació.

2020 (gen.–des.) 2021 (gen.-maig)

Recerca activa de feina 8 18

Entrevistes de feina 17 18

Cap 9 6

Una 5 8

Dues 2 2

Tres 1 2

Contracte de feina 5 8

Taula 1. Accés a entrevistes de feina i contractacions
Font: elaboració pròpia
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A principi del 2020 Actualitat
(2021)

Sobre la formació:    

És molt important per trobar feina. 15 18

És important, però hi ha altres coses més importants. 2 0

No té relació amb la recerca de feina. 1 0

Sobre els obstacles percebuts:    

Ser una persona jove 8 6

Falta d’informació i d’orientació 3 2

Desconeixement d’eines per cercar feina 2 1

Falta d’experiència 17 14

Falta de formació i de coneixements específics 12 7

Condicions laborals (salari, tipus de jornada, etc.) 2 2

Limitacions de disponibilitat horària 1 4

Conseqüències econòmiques i en el mercat laboral 
de la covid-19 N/A 5

Altres: 0  

     Ser dona, en determinats llocs de feina   1

Taula 2. Percepció de facilitadors i obstacles per a la recerca de feina
Font: elaboració pròpia

Des de febrer de 2020 fins a maig 
de 2021 s’han atès un total de 40 jo-
ves a través d’aquest servei: 26 dones 
i 14 homes d’edat compresa entre 
els 18 i 24 anys. La gran majoria han 
accedit als recursos de la Xarxa des-
prés d’haver passat pel sistema de 
protecció a la infància i adolescència 
(32), mentre que només en 7 casos 
les derivacions s’han produït des del 
sistema de justícia juvenil. Pel que fa 
als suports rebuts, en el moment de 
la derivació, la major part de joves te-
nen acompanyament, cobren la pres-
tació econòmica i resideixen en un 

pis d’emancipació (20), mentre que la 
resta tenen acompanyament i presta-
ció econòmica (11), acompanyament 
i plaça en el pis d’emancipació (5), o 
acompanyament (4).

Arran de la col·laboració de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports 
accedeixen per primera vegada al ser-
vei joves que arribaren al sistema de 
protecció com a menors migrats no 
acompanyats (MMNA), el que suposa 
que en 4 casos ens trobem amb joves 
que sumen al seu procés d’inserció la 
dificultat de no tenir permís de treball 
en vigor.
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tació El grup de joves que s’ha atès té 
un nivell formatiu molt variat. El nivell 
màxim d’estudis finalitzats en el mo-
ment de l’accés al servei anava des de 
l’educació primària (13) fins a l’educa-
ció secundària obligatòria (14), cer-
tificats de professionalitat de nivell 1 
(3), programes de qualificació profes-
sional inicial (1) i estudis de formació 
professional de grau bàsic (5), mitjà (2) 
i superior (2). Durant el curs acadèmic 
2020/2021, la gran majoria (33) ha de-
cidit continuar o tornar a formar-se: 9 
joves continuaren estudis iniciats l’any 
anterior, 5 havien acabat un curs i inici-
aren estudis nous i 14 no estudiaven i 
començaren a estudiar de nou.

A l’actualitat, 23 d’aquests 40 joves 
es continuen trobant d’alta en el servei 
i rebent suport en matèria d’orientació 
laboral, d’adquisició d’habilitats prela-
borals i de competències transversals, 
i d’intermediació amb empreses de la 
comunitat. Les persones que han cau-
sat baixa entre gener de 2020 i maig 

2020 2021

Recerca activa de feina 23 31

Entrevistes de feina 9 36

Cap 15 16

Una 7 8

Dues 1 9

Tres 0 2

Quatre 0 1

Contracte de feina 6 7

Taula 3. Accés a entrevistes de feina i contractacions de les persones ateses al Programa Fly
Font: elaboració pròpia

de 2021 ha estat per incompliment 
d’assistència reiterada (6), per canvis 
en el programa educatiu individual 
que no prioritzen la recerca de feina 
(6), per incorporació al món laboral (4) 
i per canvi de residència (1). Les dades 
analitzades a continuació faran refe-
rència a la totalitat de joves que han 
passat pel servei durant aquest perío-
de de temps.

Pel que fa a la situació i experiència 
laboral, ens trobem que en el moment 
de la derivació al servei 24 joves havi-
en treballat alguna vegada, 12 cerca-
ven la seva primera feina i 4 treballa-
ven, però volien millorar de feina. A 
la taula 3 es mostra un resum de les 
oportunitats d’accés a entrevistes de 
feina i contractacions que aquest grup 
de joves ha tingut.

Durant l’any 2020 hi havia d’alta 
al servei 23 joves que cercaven feina 
de manera activa, però només arriba-
ren a treballar durant l’any 6 persones 
amb contractes de feina temporals 
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d’entre 2 i 4 mesos. D’aquestes con-
tractacions, una es va fer per interme-
diació i les altres foren fruit de la cerca 
pròpia. Cal destacar que, per mor de 
l’inici de l’estat d’alarma el març del 
2020, es varen paralitzar dues con-
tractacions per intermediació que 
s’havien de firmar aquella mateixa set-
mana. Les entrevistes de feina tingue-
ren lloc durant els primers mesos de 
l’any (gener a març) i a partir de l’estiu 
i foren motivades per: intermediació 
(4), enviament del currículum a ofertes 
publicades per empreses (4) o a través 
de familiars i/o amics (1).

En aquest moment (maig de 2021), 
7 joves han aconseguit alguna con-
tractació: dos ja han finalitzat el con-
tracte i quatre continuen treballant. La 
resta de joves cerca de manera activa 

feina. Les contractacions que s’han 
aconseguit són recents, concreta-
ment dels mesos d’abril (2) i maig (4). 
Tot i que alguns són de curta durada 
per realitzar substitucions breus, en 4 
casos són de 6 mesos o més. Les en-
trevistes de feina durant aquests pri-
mers mesos de 2021 s’han concentrat, 
majoritàriament, als mesos de març 
(4), abril (11) i maig (21) i s’hi ha pogut 
accedir per intermediació (22), gràcies 
a l’enviament del currículum a ofertes 
publicades per empreses (12) o a tra-
vés dels educadores i educadores (2).

A la taula 4 s’exposen els obstacles 
que percebia aquest jovent en relació 
amb la incorporació al món laboral, 
segons l’any d’incorporació al servei.

A més de l’atenció directa a aquest 
jovent, el servei també du a terme 

2020 2021
Núm. de joves incorporats al servei 

Sobre els obstacles percebuts: 23 17

Ser una persona jove 11 5
Falta d’informació i d’orientació 2 4

Desconeixement d’eines per cercar feina 2 3
Falta d’experiència 12 10

Falta de formació i de coneixements específics 10 8
Condicions laborals (salari, tipus de jornada, etc.) 3 0

Limitacions de disponibilitat horària 7 1
Conseqüències econòmiques i en el mercat laboral de la covid-19 0 2

Altres:    
Falta de mitjà de transport propi 1  

Falta d’habilitats per  superar una entrevista de feina 1  
Imatge personal (pearcings i tatuatges) 1  

No tenir permís de treball en vigor   1

Taula 4. Percepció d’obstacles per a la recerca de feina del jovent que accedeix al Programa Fly
Font: elaboració pròpia
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una tasca de sensibilització i captació 
d’empreses socialment compromeses 
del nostre entorn que donin oportu-
nitats d’accés a entrevistes a les per-
sones que atenem. Durant l’any 2020 
se signaren 4 nous convenis de col·la-
boració amb empreses i es reberen 4 
ofertes de treball, mentre que des de 
gener fins a maig de 2021 s’han sig-
nat 14 convenis de col·laboració nous, 
s’han rebut 8 ofertes de feina per a in-
corporacions immediates i s’ha donat 
accés a diverses persones que venen 
al servei a dues preseleccions de per-
sonal per a borsa de feina.

4. Conclusions i discussió

La crisi sanitària, social i econòmica de 
la covid-19 ha tingut un gran impacte en 
el jovent extutelat que ha afectat negati-
vament les perspectives d’accés al món 
laboral (entre altres coses), però positiva-
ment en la seva trajectòria formativa. 

Si ens centrem en les seves con-
seqüències sobre el procés d’inser-
ció laboral, ens trobem amb que 
han hagut de fer front a un mercat 
pràcticament aturat. En un 41.4 % 
dels casos analitzats no es va tenir 
oportunitat de realitzar cap entrevis-
ta de feina durant l’any 2020 i durant 
aquest any tampoc n’han realitzades 
en un 37.9 % dels casos, tot i que tot-
hom està en recerca activa de feina. 
Malgrat aquest baix índex d’accés 
a entrevistes de feina, sorprèn com-
provar que només un 12 % d’aquests 
joves creuen que entre les dificultats 
d’accés al món laboral es troben les 
conseqüències a nivell econòmic i la-
boral de la covid-19. És un signe de 
falta de maduresa pròpia de la seva 
etapa vital? O és una banalització de 

la situació viscuda i el seu impacte? 
En qualsevol dels casos, aquest fet 
determina actualment la realitat del 
mercat laboral i ho farà durant una 
temporada, deixant un gran impac-
te en els processos d’emancipació al 
crear un entorn laboral de incertesa, 
com ja s’ha viscut en crisis anteriors 
(Tejerina, 2020). Això fa que sigui 
primordial que el jovent entengui la 
seva magnitud per tal d’ajustar la re-
cerca de feina i entendre la importàn-
cia d’aprofitar al màxim les oportuni-
tats que arribaran.

Les insercions laborals també han 
estat escasses durant l’any 2020, on 
només un 19 % dels joves aconsegui-
ren algun contracte de feina i, a més, 
dues persones que estaven a punt de 
firmar-lo es va interrompre per la de-
claració de l’estat d’alarma. Aquestes 
xifres se situen per davall de les ob-
servades de manera general entre les 
persones joves menors de 25 anys, 
que asseguraven que una de cada 
tres persones havia fet feina durant 
el 2020 (Consell de la joventut de les 
Illes Balears, 2020; López, 2020b). Les 
contractacions aconseguides foren, 
principalment, de temporada i, per 
tant, amb poques perspectives que hi 
pogués haver una continuïtat, situació 
habitual en la inserció laboral de les 
persones joves. Els contractes anaren 
de les dues setmanes als tres mesos, 
aproximadament, i es feren en els sec-
tors de la restauració, atenció al client, 
comerç i vendes, neteja i construcció. 
Només en un cas l’experiència laboral 
va tenir lloc en el sector professional 
en el qual la persona volia desenvo-
lupar la seva carrera professional. Per 
tant, en la major part de casos es trac-
tava de feines “de pas”.
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La crisi en el mercat laboral que 
ha provocat la covid-19 ha estat el 
detonant perquè molts decidissin 
centrar-se a ampliar la seva formació 
i, basant-nos en les dades analitzades, 
així ha estat en el 76 % dels casos. La 
inversió que han fet en els estudis en 
aquest temps de crisi és un dels as-
pectes positius que es troben amb 
vista a la seva inserció laboral futura, 
ja que les persones amb millor nivell 
educatiu tenen més possibilitats d’ac-
cedir al mercat laboral (Consell de la 
joventut de les Illes Balears, 2020). Les 
dades sobre el 2021 que hem obtin-
gut a través de l’enquesta i de l’anàlisi 
de casos del Programa Fly assenyala 
cap a la mateixa direcció, ja que el 
84.6 % d’aquests joves que han acon-
seguit un contracte tenen finalitzats, 
com a mínim, estudis de batxiller o 
formació professional.

Durant els primers mesos de 2021, 
especialment a partir de març, s’ha ob-
servat un canvi en el mercat laboral que 
els ha permès tenir major èxit en el pro-
cés d’inserció; 15 joves han aconseguit 
una contractació durant aquest perí-
ode. Un 60 % de les insercions, a més, 
s’han produït a sectors professionals 
alineats amb els seus interessos a tra-
vés de contractacions de 3 a 6 mesos i 
amb major probabilitat de donar-hi con-
tinuïtat posteriorment o, com a mínim, 
de cercar amb més èxit una nova feina 
dins el sector. Les contractacions s’han 
produït a restauració, administració, 
educació, tercer sector, sanitat i serveis. 
Això demostra, una vegada més, que la 
formació és un aspecte clau per poder 
aconseguir una inserció laboral amb 
millors condicions i, d’aquesta manera, 
poder plantejar-se fer una primera pas-
sa cap a l’emancipació.

Part d’aquestes insercions laborals 
s’han realitzat a través de programes 
d’inserció sociolaboral i intermediació 
amb les empreses, que és un dels fac-
tors clau que pot ajudar aquest jovent 
a fer una entrada acompanyada al món 
laboral que no només suposi iniciar o 
ampliar la seva experiència, sinó que 
també esdevingui un procés educatiu 
i d’aprenentatge de com funciona l’en-
torn laboral. El jovent extutelat, tal com 
ho percep, es troba amb obstacles pro-
pis de la seva etapa vital en el seu camí 
cap al món laboral: són molt joves, tenen 
falta d’experiència i formació limitada, 
cosa que en ocasions pot tirar enrere les 
empreses a l’hora de seleccionar-los o, 
fins i tot, convocar-los per a entrevistes. 
Tenir el suport d’un servei d’aquest tipus 
pot ajudar a facilitar aquella primera en-
trevista que té el potencial de conver-
tir-se en una oportunitat de futur. Com 
ja assenyalaven Ballester i Oliver (2016), 
potenciar aquests tipus de programes 
ha de ser una prioritat.

Menció a part s’ha de fer a la si-
tuació que viuen les persones que 
estigueren sota la tutela de l’Admi-
nistració com a menors migrants no 
acompanyats i que no disposen de 
permís de treball en vigor. Els durs 
requeriments fixats per poder con-
tractar-los fan gairebé impossible 
que la contractació pugui ser una re-
alitat en la situació actual. L’obstacle 
principal, en aquest cas, és la neces-
sitat d’un contracte a jornada com-
pleta i de, com a mínim, un any de 
durada. Tenint en compte les carac-
terístiques de la contractació juvenil 
i les conseqüències de la covid-19 en 
l’economia i les empreses, no és d’es-
tranyar que les possibilitats d’inser-
ció d’aquestes persones, molt difícil 
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abans de la pandèmia, hagi empitjo-
rat dràsticament. 

El panorama social que ha deixat la 
covid-19 ha fet sorgir (i farà sorgir) no-
ves necessitats, entre les quals ampliar 
i perllongar els suports que aquest jo-
vent rep de l’Administració i de les en-
titats. Si ja es tenia clar que aconseguir 
una emancipació plena a l’edat que 
toca fer-ho era una situació utòpica per 
aquests joves (Ballester i Oliver, 2016), 
fer-ho en l’actual situació és encara més 
difícil, ja que aconseguir una inserció 
laboral estable i en bones condicions 
i tenir ingressos suficients per fer front 
al mercat immobiliari és el gran repte al 
qual s’enfronta el jovent des de fa anys.

Una altra necessitat que es detec-
ta, especialment per part de l’equip 
tècnic del Programa Fly, és que cal ob-
tenir més recursos que proporcionin 
suport psicològic. A la societat, que 
una persona jove compleixi els 18 anys 
és un motiu de celebració i no signi-
fica que hagi d’estar preparada per 
emancipar-se però, en el cas del jo-
vent extutelat aquesta pressió sí exis-
teix i sol venir acompanyada d’angoi-
xa, ja que el procés i els suports tenen 
data límit. El camí cap a l’emancipació 
es fa amb una motxilla emocional molt 
carregada per les vivències personals 
i familiars i, tot i que en alguns casos 
s’arriba a aquesta etapa de manera 
natural i amb cert èxit (potser el jovent 
més resilient?), en altres casos aquest 
camí és ple d’obstacles que dificulten 
el procés d’inserció laboral. 

En aquest sentit, ens trobem amb 
joves als quals s’ofereixen oportuni-
tats i acompanyaments que no són 
capaços de valorar i/o aprofitar, ja si-
gui dins el propi Programa Fly o des 
d’altres entitats del sector. S’han de-

tectat, principalment, tres possibles 
causes que poden intervenir en el 
procés d’emancipació i impedir que 
avanci. En alguns casos, aquesta si-
tuació es conseqüència del malestar 
emocional o problemes de salut men-
tal. En altres, es detecta por i incertesa 
sobre com fer front al futur fora de 
l’emparament de l’Administració o de 
les entitats socials. En un darrer grup, 
es veuen conductes i actituds que 
podrien estar derivades del procés 
que han viscut durant la seva infància 
i adolescència, com és la recerca de 
gratificacions immediates, la percep-
ció que no s’aconsegueixen les metes 
per factors externs o certa depen-
dència institucional. A això se li suma 
la càrrega emocional derivada de les 
vivències d’aquests darrers 14 mesos, 
que han deixat empremta en cada un 
i una de nosaltres i que entre la gent 
més jove s’ha traduït en sentiments de 
soledat, estrès, depressió i baixa mo-
ral i estat d’ànim (Torre, 2020). 

Disposar de més suport psicològic 
durant aquests processos, reforçar els 
programes d’habilitats per a la vida 
adulta i oferir més estabilitat en el 
dia a dia d’aquestes persones podria 
ajudar a fer front a aquest procés des 
d’una millor situació personal i amb 
major maduresa.
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