
 

 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 

El coronavirus porta indecisió entre les persones  
interessades a acollir jovent migrat, a casa seva. 

 
L’Associació Punt de Referència adopta noves mesures per 

garantir un procés d’acollida segur, i busca acollidores a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona  

 
La Bea i en Ferran van acollir l’Ashish després del confinament, i han tingut una convivència 

molt positiva. L’acompanyament emocional i la seva llar han donat  
oportunitats a l’Ashish per afrontar l’emancipació. 

 
 
 

 

Barcelona.- divendres 27 de novembre de 2020 – El Projecte Acull de l’Associació Punt de 

Referència, que des de l’any 2002 posa en contacte persones que volen acollir temporalment amb 

persones joves migrades que necessiten aquest recurs, ha vist disminuir per primera vegada, 

l’interès per acollir. Els canvis en les dinàmiques a la llar provocades per l’arribada del coronavirus i el 

confinament ha portat a repensar-se el fet d’acollir, un fet preocupant per a molts joves que esperen 

aquest recurs per poder emancipar-se amb més oportunitats. 

 

El projecte Acull proporciona al/la jove una xarxa de suport que es genera a partir de la convivència, de 

compartir el dia a dia, i una llar on viure durant 9 mesos, un temps que li serveix per estabilitzar-se i 

treballar en la seva futura trajectòria des d’un espai segur, poder-se dedicar a l’estudi i la cerca de feina 

i a la vegada aprendre a tenir cura de la casa, a posar en pràctica bons hàbits. 

 

Punt de Referència fa una crida a les persones que segueixen fermes amb el compromís de no 

deixar el jovent sol, i subratlla que ara també és bon moment per acollir. La Bea i en Ferran van 

acollir l’Ashish el mes de Juny, poc després del confinament total, i remarquen que no han tingut por de 

fer el pas, malgrat que formen part d’un col·lectiu de risc. Estan tenint una bona experiència. 

 

 

 

Joves sense llar en temps de coronavirus 

 

La crisi del coronavirus ha deixat tocat el col·lectiu de jovent migrat en situació de vulnerabilitat. Si el seu 

context ja els feia complicat el camí cap a l’emancipació, ara veuen més allunyades possibilitats 

d’aconseguir una feina, de continuar els seus estudis o d’accedir a espais on socialitzar-se, i de disposar 

d’una habitació on viure. Comptar amb l’acompanyament diari que ofereixen els nuclis acollidors, 

s’ha fet més imprescindible en aquesta nova situació.   

 

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

acollidors d’un jove expliquen la seva experiència d’acollida.  

 

 

El jovent necessita persones interessades en acollir, que disposin d’una habitació a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona.         

 

INSCRIURE’S A UNA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROJECTE ACULL 

a:   voluntariat@puntdereferencia.org 

 

 

 

https://www.puntdereferencia.org/project/acull/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20201018_140500_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20201018_140500_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20201018_140500_143000/
https://beteve.cat/la-familia-barris/menors-migrants-acollits/
https://beteve.cat/la-familia-barris/menors-migrants-acollits/
mailto:voluntariat@puntdereferencia.org


 

 

 

 

Noves mesures per acollir amb seguretat 

 

L’Associació Punt de Referència realitza un seguiment setmanal de les relacions d’acollida tant amb les 

persones acollidores com amb la persona jove acollida, per tal de garantir un bon procés i d’acompanyar 

al jove en les seves necessitats que tenen lloc fora de la llar (documentació, recerca d’estudis o de feina, 

etc). Pel que fa al coronavirus, l’associació segueix tots els protocols recomanats pel Departament 

de Salut, fent una preparació inicial i un acompanyament al jovent i a les famílies perquè duguin 

a terme les mesures adequades en cada moment, garantint el bon estat de salut abans de l’inici 

de la convivència, amb un test PCR. 

  

 

 

 

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/

