
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

 
 

 
 

La crisi derivada del Covid-19 ha agreujat la vulnerabilitat 
social del jovent tutelat i extutelat 

 

Queden exclosos tant de la Renta Mínima Vital com de la Renda Garantida de 
Ciutadania, perquè l’edat mínima per accedir-hi són els 23 anys. 

 

Per acompanyar-los en l’emancipació obligada als 18 anys, sense comptar amb 
el suport familiar present en el dia a dia, Punt de Referència obre 45 places de 

voluntariat en els seus projectes de mentoria social. 

 

 

 

Barcelona.- dimecres 3 de juny de 2020 – L’Associació Punt de Referència, entitat especialitzada en  

l’acompanyament al jovent tutelat i extutelat cap a l’emancipació, fa una crida a la ciutadania de 

l’àrea metropolitana de Barcelona per oferir-los la possibilitat de ser referents d’aquest jovent. 

Mitjançant aquest voluntariat s’ampliarà la xarxa de suport a cada jove, just en el moment en que que ha 

d’emancipar-se, amb tan sols 18 anys, en un context de crisi que els ha deixat en una situació d’alta 

vulnerabilitat.   

 

Des de fa 23 i anys i fins a dia d’avui, 587 joves ja tenen un o una Referent (mentores i mentors) amb qui 

comptar. Unes relacions de mentoria que en més del 72% dels casos perduren més enllà del temps 

acordat de participació en els projectes, gràcies als vincles de confiança que es van construint.  

 

Per iniciar el proper curs Punt de Referència obre 45 noves places als projectes de mentoria, que 

s’iniciaran el mes de setembre, amb un perfil de jovent que en té més necessitat que mai: 

 

 

El jovent tutelat i extutelat, ara més vulnerable 

 

Punt de Referència ha fet un seguiment a la situació de 100 joves als qui atén, i ha detectat canvis en els 

itineraris del jovent derivats de l’arribada de la nova crisi: 

 

• àmbit laboral: El 69% del jovent que treballava ha vist perjudicada la seva situació laboral. 

D’aquests, un 44% ha patit un ERTO, un 33% desconeix la seva situació laboral i un 12% ha 

perdut la feina. Els qui no tenien feina, veuen aquesta meta encara més lluny.  

 

• àmbit habitatge: Un 28% del jovent que s’ha emancipat viu amb dificultats per pagar el lloguer, 

un 13% no disposa de cap ingrés mentre espera ser atès en algun habitatge social.  

 

• àmbit formatiu: Un 44% ha vist aturades les pràctiques formatives, un 14% no ha pogut continuar 

els estudis a distància i un 23% han demanat més suport a l’entitat per fer front als estudis.  

 

http://puntdereferencia.org/
https://puntdereferencia.org/afectacions-del-covid-en-ambit-laboral/
https://puntdereferencia.org/afectacions-del-covid-19-al-jovent-tutelat-i-extutelat-ambit-economia-i-habitatge/
https://puntdereferencia.org/afectacions-del-covid19-al-jovent-tutelat-i-extutelat-ambit-formatiu/


 

 

 

 

 

A més, el col·lectiu de jovent tutelat i extutelat ha quedat exclòs en els recentment aprovats decrets 

sobre la Renda Mínima Vital i la Renda Garantida de Ciutadania, de fet un 58,3% del jovent atès a 

Punt de Referència no té dret a l’ingrés mínim vital i de la renda garantida de ciutadania. Sense feina, 

sense ajudes, el futur per a ells serà molt complex. 

 

 

El voluntariat, la resposta a les creixents desigualtats 

 

El confinament ha posat de relleu la importància de la cura entre persones i la necessitat de teixir xarxes 

de suport per protegir als col·lectius més vulnerables. A Barcelona, compartim veïnatge també amb el 

jovent que ha viscut part de la infància tutelada, sense una xarxa familiar que li doni suport diari.  

 

La crisi sanitària provocada pel Covid19  ens ha portat viure un context desconegut, d’incertesa i que per 

la major part de la població ha fet augmentar les emocions de por i angoixa, sensació d’aïllament degut al 

distanciament social, i desànim al veure l’augment de les desigualtats estructurals degut a l’aturada de les 

accions de suport d’oportunitats formatives i laborals. El jovent tutelat i extutelat també està vivint aquest 

procés amb diversitat de realitats, algunes d’elles traumàtiques, i per activar la seva resiliència caldrà més 

acompanyament que mai. Per aquesta raó, durant el confinament ha crescut un 34% la necessitat 

d’acompanyament del jovent.  

 

 

 

Informació pràctica per a voluntariat 

 

S’estan realitzant sessions informatives virtuals per les persones interessades en ser referents. Per 

inscriure’s cal omplir el formulari del web: www.puntdereferencia.org/voluntariat. 

 

Requisits per a ser referent: 

• Disponibilitat d’un mínim de 2 hores a la setmana, des del mes de setembre de 2020 al mes de juny 

de 2021.  

• Edat entre els 25 i els 65 anys 

• Coneixement de català i castellà, i es valorarà el coneixement de l’entorn de la ciutat de Barcelona 

• Ser una persona empàtica i assertiva 

 

 

 

 

L’Associació Punt de Referència 
 

Associació sense ànim de lucre que ofereix acompanyament i suport al col·lectiu de jovent tutelat i 

extutelat que ha 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 de mentoria, d’habitatge i de suport 

socioeducatiu i participació afavoreixen la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida dels 

joves en situació de vulnerabilitat social.   

 
 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
 

    Berta Roig     I   comunicacio@puntdereferencia.org     I    648 418 044 

www.puntderferencia.org 
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