
 

 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 

El Projecte Acull, el millor refugi per a jovent migrat sol, 
 en temps de Covid-19 

 
L’ Associació Punt de Referència busca 8 nous llars d’acollida a 

 l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 

La convivència a una llar i l’acompanyament emocional, 
dues claus per reduir el risc d’exclusió i millorar les seves oportunitats  

per afrontar l’emancipació 
 
 

 

Barcelona.- dijous 24 de setembre de 2020 - El proper dijous 1 d’octubre a les 18:30 h l’Associació 

Punt de Referència dedicarà una sessió informativa virtual a totes les persones interessades en 

conèixer el projecte d’acollida de persones joves migrades soles i refugiades, l’ Acull. 

 

El projecte Acull 
 

Des de l’any 2002, el projecte mobilitza la ciutadania per obrir les portes de casa seva i oferir una llar i 

una xarxa de suport a persones joves migrades (de 18 a 21 anys) que no disposen de referents familiars 

propers al territori. Una oportunitat de convivència al llarg de 9 mesos que els proporciona estabilitat, 

fomenta les seves habilitats per l’emancipació i els l’acompanya en l’elaboració del seu propi itinerari de 

futur. 

 

Acollir en un moment excepcional 

 

L’últim curs ha vingut marcat per l’arribada del coronavirus i les seves conseqüències també pel 

col·lectiu de jovent en situació de vulnerabilitat. Si el seu context ja els feia vulnerables, el Covid-19 ha 

portat a gran part del jovent a veure més allunyades possibilitats de seguir els estudis (a distància i 

sense disposar d’un espai en condicions), d’aconseguir una feina i també d’accedir a espais d’oci on 

socialitzar-se, practicar l’idioma i atendre les seves necessitats.  

 

Tots aquests àmbits de creixement necessaris per emancipar-se han quedat reduïts des de l’inici del 

confinament, que ha posat en relleu la importància de l’acompanyament diari que ofereixen els 

nuclis acollidors, així com disposar d’una llar on han pogut aprendre tenir cura de la casa, a conviure, 

a posar en pràctica bons hàbits i a estudiar. En aquesta darrera edició, el 100% del jovent ha finalitzat 

els estudis amb èxit, ha millorat les seves habilitats, i s’ha fet responsable del seu procés d’emancipació.    
 

Per l’inici de curs, es cerquen 8 nous nuclis d’acollida 

    “Si nosaltres no som capaços d’ajudar aquests nens, quina societat tindrem?” L’Almudena i en Marc,    

acollidors d’un jove t’expliquen la seva experiència d’acollida. T’hi animes?  

 
 

   Per tal de donar a conèixer en profunditat l’Acull, l’Associació Punt de Referència ha organitzat una 

   sessió informativa virtual. Les inscripcions ja estan obertes. 
 

Dia i hora: dijous 1 d’octubre a les 18:30 h 

Lloc: Se celebrarà virtualment, s’enviarà l’enllaç a les persones inscrites 

Inscripcions: voluntariat@puntdereferencia.org 

 

 

 

 

http://www.puntdereferencia.org/project/acull/
https://beteve.cat/la-familia-barris/menors-migrants-acollits/
https://beteve.cat/la-familia-barris/menors-migrants-acollits/
mailto:voluntariat@puntdereferencia.org


 

 

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 afavoreixen la plena integració social, 

la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida dels joves en risc d’exclusió social. El projecte 

Acull es va iniciar l’any 2002 i ha comptat amb 62 acolliments. 

 

 

 

 
 
 

     CONTACTE: 
 

 Berta Roig   I  comunicacio@puntdereferencia.org     I  648 41 80 44  

 

       933 29 74 27      www.puntderferencia.org 

mailto:comunicacio@puntdereferencia.org
http://www.puntderferencia.org/

