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El centre de menors immigrants no acompanyats Norai està gestionat per l'entitat 
Amés des de fa tres anys. 

Els al�lots que entren a Norai tenen edats compreses entre els 14 i 17 anys, i la 
majoria han arribat a Espanya en pastera. 

El recorregut que solen fer per arribar a l’illa és a través de Canàries, on hi 
arriben en pastera, i després fins a la península en vaixell. Una vegada que han 
arribat a la península, van en camions fins a Barcelona o València i prenen altre cop 
el vaixell per arribar a l’illa. Una vegada aquí cerquen el conegut que els han 
convençut per venir i s'adonen que aquest amic no es pot fer càrrec d’ells. 

D'aquesta manera arriben a Norai. Just entrar, el mediador cultural els explica 
el funcionament del centre i el primer que es fa és matricular-lo a un IES (si té de 
14 a 16 anys) i si és major de 16 anys s’inscriuen a un curs de castellà perquè 
vagin fent-se amb l'idioma. En entendre’l, es matriculen a algun curs de formació 
perquè aprenguin algun ofici. Quant a això tenim molts problemes, ja que ens 
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demanen que els menors tinguin documentació i quan arriben a Norai no tenen el 
passaport. 

Una altra de les funcions que duim a terme és la tramitació de la documentació 
dels menors. 

El mediador cultural es posa en contacte amb les famílies perquè sàpiguen que 
els al�lots es troben bé i també per saber si hi ha alguna manera que ens facin 
arribar el passaport del menor. Els al�lots que procedeixen de Mali aconsegueixen el 
passaport molt fàcilment i, per això, als nou mesos d’estar tutelats obtenen el 
permís de residència, però no el de treball. 

Per als al�lots que vénen de Senegal és impossible aconseguir el passaport i 
hem d'acudir a la Policia Nacional perquè ens tramitin la cèdula d'inscripció, una 
gestió molt complicada. 

Una vegada que tenen la residència temporal i que han acabat el seu curs de 
formació estan preparats per treballar però per això necessiten un precontracte. Els 
empresaris, no obstant, hi posen molts de problemes perquè pensen que el jove no 
podrà començar a fer feina fins al cap de mig any.  Però amb els al�lots de Norai no 
és així perquè, gràcies a la bona relació que tenim amb Estrangeria, el temps que 
estaria un d’aquests al�lots a aconseguir el permís de treball seria de 15 dies. 

En definitiva, el treball amb immigrants és força complicat perquè depenem 
molt de la burocràcia i de les lleis que, de vegades, no té molt en compte les 
persones. Però el que sí volem destacar des de Norai és que el treball amb 
immigrants és molt gratificant perquè són al�lots que tenen molt clar que vénen a 
Espanya a forjar-se un futur estudiant, coneixent la cultura i treballant. 

Per això, quan un al�lot aconsegueix el seu passaport, el permís de residència, 
el permís de treball i s’independitza, és com si ens passàs a nosaltres mateixos. 

 
 

 


