NOTA DE PREMSA

L’Associació Punt de Referència, guardonada amb el Premi
Solidaritat 2017 atorgat per l’Institut de Drets Humans de
Catalunya,
un reconeixement a la defensa dels drets del jovent extutelat
L’acte va tenir lloc al Parlament de Catalunya i va ser presidit pel President
del Parlament, el dia 11 de juny

Barcelona.- dijous 14 de juny de 2018 - El passat dilluns dia 11 de juny a les 18h al
Parlament de Catalunya es va celebrar l’acte de lliurament del Premi Solidaritat, en el que
l’Associació Punt de Referència va ser reconeguda per la seva tasca en favor dels drets
humans.
El Premi Solidaritat és un guardó que cada any reconeix a aquelles organitzacions que
defensen el compliment dels drets humans, i també dedica una menció especial a periodistes
i mitjans compromesos. En aquesta edició el jurat va decidir premiar a l’Associació Punt de
Referència, entitat que treballa per acompanyar al jovent extutelat cap a una emancipació
digna, i una menció especial a Ana Bernal Triviño, pel seu periodisme compromès amb la
igualtat de gènere.
La tasca de Punt de Referència
Cada any hi ha aproximadament 700 joves a Catalunya que quan compleixen la majoria d’edat
i han de deixar els centres de protecció on van ser acollits com a menors en situació de
desemparament. Persones que han d’iniciar la vida adulta en una clara situació de precarietat
amb escassos recursos materials i referents institucionals, socials i familiars. El jurat d’aquesta
31a edició del premi ha volgut visibilitzar la lluita de Punt de Referència per tal que tinguin les
mateixes oportunitats que altres joves per a incorporar-se a la vida adulta amb normalitat.
L’entrega del Premi Solidaritat
L’acte va tenir lloc a l’auditori del Parlament de Catalunya i va ser obert pel Sr. Roger Torrent,
qui prèviament es va reunir en audiència privada amb els testimonis que donarien el seu
discurs d’agraïment pel premi rebut. David Bondia, president de l’institut de Drets Humans va
prosseguir explicant l’objectiu de l’Institut i del Premi, qui va passar la paraula als testimonis
de Punt de Referència: Juanjo Ortega (President de Punt de Referència), Fàtima (jove que
havia participat al projecte Referents), Max (actual jove participant al projecte Pisos Assistits i
Referents) i Marga (mentora, voluntària de l’entitat).
Destaquem part del discurs del President de l’Associació Punt de Referència a l’acte:
Els i les joves extutelats són també els nostres veïns i veïnes i la comunitat els ha
d’acollir amb generositat. La persona referent, protagonista d’una part dels nostres
projectes, és la persona voluntària que s’ofereix, en una relació de confiança, per
compartir camins, per lluitar plegats, per celebrar junts els èxits i també per refer-se
junts dels fracassos. Avui celebrem aquesta solidaritat i celebrem rebre el premi que
du aquest nom, per part de l’Institut de Drets Humans. Rebre un premi per complir el

que considerem una obligació se’ns fa estrany, doncs la Solidaritat és un dret i
alhora un deure. Un dret per al receptor i un deure ètic per a qui té capacitat per
exercir-la.
Vídeo de l’acte de lliurament del Premi Solidaritat 2017
L’Associació Punt de Referència
Entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport al
col·lectiu de joves extutelats que han d’emprendre la seva vida adulta un cop surten dels
centres on han viscut sota la tutela de la Generalitat de Catalunya. Els programes
d’acompanyament afavoreixen la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora
de la qualitat de vida dels joves en risc d’exclusió social.
Durant aquests 20 anys han passat pels projectes de mentoria de Punt de Referència 367
joves i pels d’habitatge 83. La resta de joves han participat en els projectes de suport
socioeducatiu. En total han estat 1167 els joves tutelats i extutelats atesos a l’entitat.
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