
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi sobre el voluntariat 
de l’associació  

Punt de Referència:  
processos de millora   

 
Informe final 

 

 

 
 

 
 
Ref. 11.4088 
31 de març 2022  

 



 

| 2 
Estudi sobre el voluntariat: processos de millora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudi elaborat per encàrrec i amb la col·laboració de: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Equip tècnic D’EP Institut 

 

Sílvia Amblàs Pons (directora tècnica) 

Judit Abad Gil (responsable de projectes) 

 
 

  



 

| 3 
Estudi sobre el voluntariat: processos de millora 

 

Índex   
 

 
1. Introducció ...................................................................................................... 4 

1.1. Presentació ..................................................................................................... 4 

1.2. Objectius ........................................................................................................ 6 

2. Metodologia .................................................................................................... 7 

3. Resultats: marc conceptual i aspectes de la implementació ......................... 15 

3.1. Marc conceptual de l’avaluació ........................................................................15 

3.2. Aspectes de la implementació .........................................................................17 

4. Resultats: efectes en el voluntariat ............................................................... 29 

4.1. Efectes en l’àrea comunitària ..........................................................................29 

4.2. Efectes en l’àrea interpersonal ........................................................................38 

4.3. Efectes en l’àrea personal ...............................................................................43 

4.4. Índex resum dels principals efectes .................................................................47 

4.5. Aspectes diferencials segons la durada de la relació de mentoria .......................49 

5. Conclusions ................................................................................................... 56 

6. Processos de millora ..................................................................................... 58 

 

  



 

| 4 
Estudi sobre el voluntariat: processos de millora 

 

1. Introducció 
 
 

1.1. Presentació 

 
Punt de Referència és una associació catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 inspirada 
i impulsada per una jove extutelada, la Hannan.  
 
L’associació té com a objectiu oferir acompanyament i suport al jovent es situació de 
vulnerabilitat, principalment tutelat i extutelat sense xarxa familiar de suport per afavorir la 
plena integració social, la igualtat d’oportunitats, la millora de la qualitat de vida de les i dels 
joves i acompanyar-los en el seu procés d’emancipació. 
 
L’acompanyament als i les joves es realitza a partir de diverses activitats entre les que es 
troben els projectes de mentoria. Actualment l’entitat compte amb tres projectes de mentoria: 
Referents, Atenea i GR16-18.  
 
Els projectes de mentoria requereixen de la participació del jovent mentorat i de les persones 
voluntàries que desenvolupen el rol de mentoria. 
 
En aquest àmbit la recerca majoritàriament s’ha centrat en l’anàlisi dels efectes o impacte 
d’aquests programes en les persones mentorades, com s’assenyala, per exemple, en l’article 
de Feu, Prieto-Flores i Mondéjar (2013)1, mentre que l’anàlisi dels efectes en les persones 
mentores s’ha estudiat de manera més limitada. 
 
Per això, en el marc dels processos de millora de l’entitat, des de l’associació Punt de 
Referència es considera especialment rellevant realitzar un estudi sobre els efectes o 
aportació de valor que té per a les persones voluntàries la participació en els 
projectes de mentoria. 
 
Pel que fa a la difusió i promoció del voluntariat així com la captació, la selecció i la seva 
formació, les accions adreçades específicament al voluntariat dels tres projectes de mentoria 
de l’associació són: 

― Crida i campanya de captació de voluntariat. 
― Sessions o xerrades informatives per voluntariat en mentoria. 
― Entrevistes de selecció de les persones candidates a mentor/a. 
― Formació inicial del voluntariat en mentoria social. 
― Procés d’assignació de les parelles de mentoria segons els criteris establerts. 
― Firma del compromís i Pla de treball. 
― Seguiment i formació contínua de les persones mentores. 
― Tancament grupal del voluntariat de mentoria. 
― Valoració i tancament individual amb les parelles de mentoria. 

 

 
1 Feu, J. Prieto-Flores, O. i Mondéjar, E. (2013). Resultats de l’estudi d’avaluació de l’impacte dels programes de mentoria social. 

https://xarxanet.org/sites/default/files/programesmentoriasocial_avaluacioimpacte.pdf   

https://xarxanet.org/sites/default/files/programesmentoriasocial_avaluacioimpacte.pdf
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Per això l’associació Punt de Referència considera que l’avaluació dels efectes en les actituds, 

competències i/o comportaments de les persones voluntàries a partir de la seva participació 

en projectes de mentoria és una informació útil i rellevant a l’hora de treballar els processos 

de difusió, captació i formació.  

En aquest sentit, els resultats de l’estudi poden proporcionar unes primeres evidències 

valuoses en la promoció del voluntariat i la captació o selecció de nous voluntaris, així com 

aportar aspectes per millorar-ne la formació i el seguiment.  

Addicionalment, cal tenir present que aquest estudi no contribueix únicament a identificar 

claus per a la millora continua dels processos relacionats amb el voluntariat, sinó que a 

posteriori poden incidir en l’efectivitat dels programes de mentoria. Aquesta idea es basa en 

els resultats de la recerca que indiquen que els aspectes que contribueixen a l’efectivitat dels 

programes de mentoria social,  independentment de la població destinatària, sovint estan 

relacionats amb la gestió del voluntariat. Prieto-Flores i Feu (2018)2, mencionen els següents 

elements:  

― L’objectiu i l’enfocament dels programes (focus de la interacció, estil relacional, tipus 
de negociació);  

― La formació de les persones mentores;  

― La selecció de les persones mentores i l’emparellament o matching;  

― La connexió de les activitats amb els objectius del programa; i  

― El seguiment i l’avaluació de les parelles de mentoria per obtenir resultats consistents 
amb els objectius inicialment plantejats.    

 

 

 

  

 
2 Prieto-Flores, O., & Feu-Gelis, J. (2018). ¿Qué impacto pueden tener los programas de mentoría social en la sociedad? Una 

exploración de las evaluaciones existentes y propuesta de marco analítico. Pedagogía social. Revista universitaria, (31), 153-
167. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6278351  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6278351
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1.2. Objectius 

 

L’objectiu general de l’estudi és avaluar els efectes del projecte de mentoria Referents en el 

voluntariat mentor.  

Com a objectius secundaris es planteja: 

― Identificar les dimensions o principals efectes de la participació en el projecte Referents 
en les persones voluntàries per tal de definir el marc de l’avaluació. 

― Avaluar els efectes o canvis en el voluntariat del projecte referents, aportant dades 
qualitatives i quantitatives. 

― Derivar aspectes de millora per l’associació en els processos de gestió de voluntariat. 
 
 
 
 
  



 

| 7 
Estudi sobre el voluntariat: processos de millora 

 

 

2. Metodologia 
 
 

La metodologia de l’estudi combina tècniques quantitatives i qualitatives. Esquemàticament la 

metodologia emprada ha estat la següent: 

 

 

 

 

A. Revisió documental  
 

S’ha revisat el Document marc del projecte Referents i el Marc lògic associat facilitat per 

l’associació. 

A continuació, es detalla la documentació identificada i revisada: 

─ Ajuntament de Barcelona (2017). Avaluació i proposta de sistema d’indicadors del 
programa de mentoria Rossinyol. Recuperat de: http://www.spora.ws/wp-
content/uploads/2020/03/2017-Rossinyol_informe-Integrat.pdf  

─ Chacón, F., Gutiérrez, G., Sauto, V., Vecina, M.L. & Pérez, A. (2017). Volunteer 
Functions Inventory: A systematic review. Psicothema, 29 (3), 30-316.  

─ Goldner, L., & Golan, D. (2017). The long-term effects of youth mentoring on student 
mentors’ civic engagement attitudes and behavior. Journal of Community Psychology, 
45, 691–703. 

─ Phillips-Jones, L. (2003). Skills for successful mentoring: competencies of outstanding 
mentors and mentees. Recuperat de: https://my.lerner.udel.edu/wp-
content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf  

─ Prieto-Flores, O., Feu, J., & Casademont, X. (2016). Assessing intercultural competence 
as a result of internationalization at home efforts: a case study from the Nightingale 
Mentoring Program. Journal of Studies in International Education, 20(5), 437-453. 

 

 

Revisió 
documental

Anàlisi informació 
avaluació interna EnquestaEntrevistes

Documents 
del projecte 
Referents

Professionals 
(2)

Voluntariat
(1)

Cerca 
documental

Qüestionaris 
jovent 

(selecció)

Qüestionaris 
voluntariat

Grups de 
discussió

Voluntariat
(2 grups: 17)

Voluntariat
(56)

Sessió de 
treball interna

Professionals 
(6)

http://www.spora.ws/wp-content/uploads/2020/03/2017-Rossinyol_informe-Integrat.pdf
http://www.spora.ws/wp-content/uploads/2020/03/2017-Rossinyol_informe-Integrat.pdf
https://my.lerner.udel.edu/wp-content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf
https://my.lerner.udel.edu/wp-content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf
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B. Entrevistes a agents clau  
 
S’han portat a terme 3 entrevistes online als següents perfils: 

― Coordinadora projectes de mentoria 2021 (Dia de realització: 3-12-2021; Durada: 1 
hora). 

― Coordinadora pedagògica Punt de Referència (Dia de realització: 3-12-2021; Durada: 
55 minuts).  

― Persona voluntària veterana en el projecte Referents (Dia de realització: 22-12-2021; 
Durada: 40 minuts). 

 
D’EP Institut ha elaborat els guions o línia de punts per conduir les entrevistes, les ha realitzat 
i ha portat a terme el buidatge i l’anàlisi de contingut. 
 
Les entrevistes s’han realitzat en format online i s’han enregistrat en àudio amb el 
consentiment dels participants. 
 
 

C. Grups de discussió amb el voluntariat  
 
S’han portat a terme dos grups de discussió amb la participació de persones voluntàries del 
projecte Referents. En total han participat 17 persones. 
 
D’EP Institut ha elaborat els guions o línia de punts per conduir els grups, els ha moderat i ha 
realitzat el buidatge i l’anàlisi de contingut. 
 
Des del Punt de Referència s’ha fet la convocatòria dels participants i en la primera sessió ha 
aportat l’espai per la realització. En segon grup es va realitzar en modalitat online per 
empitjorament dels contagis de la COVID-19.  
 
Les sessions es van enregistrar en àudio amb el consentiment dels participants. 
 
 

Grup de discussió amb voluntariat: participació més recent 
 
Especificacions 
 

Data:  13/12/2021 

Durada: 1 hora i 30 minuts 

Modalitat:  Presencial (sala de l’associació Punt de Referència) 

Objectius: a) Valoració efectes àrees: comunitària, interpersonal i personal 

  b) Proposta d’aspectes de millora. 

Nombre de participants: 8 
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Perfil dels participants 

 
Sexe Any participació  

H 2019-2020 

D 2019-2020 

H 2020-2021 

H 2020-2021 

D 2020-2021 

D 2020-2021 

D 2020-2021 

H 2020-2021 

 
 

Grup de discussió amb voluntariat: participació anterior 
 
Especificacions 
 

Data:  21/12/2021 

Durada: 1 hora i 30 minuts 

Modalitat:  Online (Zoom) 

Objectius: a) Valoració efectes àrees: comunitària, interpersonal i personal 

  b) Proposta d’aspectes de millora. 

Nombre de participants: 9 

 
Perfil dels participants 

 
Sexe Any participació  

H 2017-2018 

D 2017-2018 

H 2018-2029 

H 2018-2029 

D 2019-2020 

D 2019-2020 

D 2019-2020 

H 2019-2020 

H 2019-2020 
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D. Anàlisi de la informació recollida a partir de qüestionaris interns   
 
L’associació Punt de Referència ha aportat les bases de dades corresponents a la informació 
recollida a partir dels següents instruments: 
 

Instrument Nom intern 
Anys de 

referència 
Nombre de 
respostes 

Qüestionari preparació-
jovent 

2. Referents - Q 
preparació Jove 

2020 
2021 

43 respostes* 

Qüestionari final-
voluntariat 

2. Referents - QR 
Voluntariat 

2020 
2021 

36 respostes 

Qüestionari tancament 
anticipat-voluntariat 

2. Referents QF - 
anticipat voluntariat 

2020 
2021 

15 respostes 

Qüestionari tancament 
anticipat-jovent 

2. Referents QF - 
anticipat jovent 

2020 
2021 

16 respostes 

* 58 respostes a la base de dades, però les que disposen d’informació en els ítems analitzats són 43. 

 

Les bases de dades en format Excel s’han transformat en arxius compatibles amb SPSS per la 
seva posterior anàlisi estadística. 
 

 
 

E. Enquesta al voluntariat  
 

El qüestionari s’ha dirigit a persones mentores voluntàries que hagin participat durant els 
darrers 2 anys en el projecte Referents. En total s’ha enviat a 75 persones. No s’ha inclòs el 
voluntariat que només ha rebut la formació inicial o que no ha finalitzat la relació de mentoria 
dins el projecte.  
 
El qüestionari s’ha elaborat en català i castellà i s’estructura en 4 blocs: 

― Bloc 1: Efectes en l’àrea comunitària: 9 preguntes. 

― Bloc 2: Efectes en l’àrea interpersonal: 6 preguntes. 

― Bloc 3: Efectes en l’àrea personal: 6 preguntes. 

― Bloc 4: Dades sociodemogràfiques i de participació: 4 preguntes. 
 
Punt de Referència s’ha encarregat d’enviar els correus electrònics amb enllaç personalitzat i 
el seguiment de resposta s’ha fet conjuntament entre l’associació i D’EP Institut. 
 
El treball de camp desenvolupat entre el 3 i el 28 de febrer. La participació ha estat de 74,7% 
(56 respostes) i el marge d’error per al conjunt de la mostra és de ±6,643.  
 

 

 
3 En el supòsit d’una mostra representativa, corresponent a un univers finit, per un nivell de confiança del 95% i sota el supòsit 

de màxima indeterminació (p=q=50). 
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La distribució per gènere dels participants és pot observar en el gràfic següent, val a dir que 
coincideix amb la distribució que apareix a la Memòria Anual de 2020 de l’associació (dona: 
68,9%, home: 31,1%). 
 

 
 
 
 
La mitjana d’edat dels participants és de 50,6 anys i la distribució es mostra a continuació, 
destacant els grups de 50 a 59 i 60 a 69 anys. En aquest cas la distribució és força similar a 
la que apareix a la Memòria Anual de 2020 de l’associació. Hi hauria alguna lleu diferència, 
que indicaria tendència a menys participació en el grup de 20 a 29 a l’enquesta i més en el 
grup de més edat. 
 

 
 
 
  

Home
33,9%

Dona
64,3%

No binari
1,8%

Gènere

1,8%

19,6% 19,6%

32,2%
26,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 De 60 a 69

Edat

Base: 56 

Base: 56 
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Respecte a l’any de participació en el projecte Referents, hi hagut més resposta entre el 

voluntariat de l’any 2021, per tant aquells en què la participació és més recent. 

 

 

La durada de la relació de mentoria per la majoria (73,2%) del participants a l’enquesta ha 

estat de 9-10 mesos, que és la prevista dins el projecte, però també ha respost voluntariat 

que ha tingut un tancament anticipat (26,8%).  

 

 

 

  

2020
39,3%

2021
60,7%

Any de participació

Ha durat 9-10 mesos 
i després del 

tancament hem 
continuat la relació

69,6%

Ha durat 9-10 mesos i 
després del 

tancament NO hem 
continuat la relació

3,6%

Ha estat un 
tancament 
anticipat
26,8%

La relació de mentoria....

Base: 56 

Base: 56 
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Pel que fa als tancament anticipats, segons les dades de l’enquesta la durada mitjana de la 

relació en aquests casos és de 4,3 mesos, donant-se durant els 3 primers mesos en el 60%. 

 

 

 

 

Així el perfil predominant del voluntariat participant a l’enquesta és el següent: 

― Dones (64,3%). 

― De 50 a 69 anys (59,0%). 

― Participant en el projecte l’any 2020 (60,7%). 

― Que han establert una relació de mentoria que ha durat el previst dins el projecte i ha 

continuat posteriorment (69,6%). 

 

Per conèixer la representativitat de la mostra participant a l’enquesta caldria disposar 

d’informació sobre aquestes característiques en totes les persones voluntàries a qui es va 

dirigir l’enquesta (CONFIRMAR). En principi, les dades de la Memòria  

Anual de 2020 confirmen una distribució adequada per edat i sexe. 

  

13,3%

46,7%

0,0%
6,7%

13,3%
6,7%

13,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 mesos 3 mesos 4 mesos 5 mesos 6 mesos 7 mesos 8 mesos

Durada relació
(tancaments anticipats)

Base (tancament anticipat): 15 
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F. Sessió de treball interna  
 

Per tal de valorar les propostes o aspectes de millora recollits durant l’estudi es va realitzar 
una sessió de treball interna amb l’equip de professionals de l’associació. 
  

 

Especificacions 
 

Data:  24/13/2021 

Durada: 2 hores 

Modalitat:  Presencial (sala de l’associació Punt de Referència) 

Objectius: a) Presentació dels principals resultats de l’enquesta. 

  b) Valoració amb criteri tècnic de les proposta de millora identificades. 

Nombre de participants: 6 

 
Perfil (CONFIRMAR) 
 

- Responsables/coordinació del projecte Referents en diferents territoris (4 persones). 

- Responsable/coordinadora del projecte Atenea (1 persona). 

- Coordinadora pedagògica Punt de Referència (1 persona). 
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3. Resultats: marc conceptual i aspectes 
de la implementació 
 
 

3.1. Marc conceptual de l’avaluació 

La revisió bibliogràfica i la informació recollida a partir de les entrevistes i els grups de discussió 
ha servit per definir el marc d’avaluació dels efectes de la participació del voluntariat, és a dir, 
per identificar els aspectes que s’avaluaran en el qüestionari durant la fase d’enquesta. 
 
En primer lloc, s’han confirmat les tres dimensions generals o àrees hipotetitzades a priori a 
partir de la revisió bibliogràfica. Les tres dimensions són:  
 

― L’àrea comunitària: efectes des d’un punt de vista comunitari, social ampli o com a 
individu en una societat. 

― L’àrea interpersonal: efectes des del punt de vista de com ens comuniquem o 
relacionem amb els altres. 

― L’àrea personal: efectes o beneficis que atenyen principalment a l’individu respecte a 
si mateix/a 

 

En segon lloc, s’han identificat les subdimensions per cada una d’aquestes àrees. El mapa 

conceptual resultant és el següent:  

 

  

ÀREA INTERPERSONAL

ÀREA PERSONAL

ÀREA COMUNITÀRIA

Efectes en el 
Voluntariat

projecte 
Referents

Coneixement intercultural 
(altres cultures, religions)

Reflexió/consciència diversitat 
cultural, privilegis...

Consciència de microracismes, 
estereotips socials, desconfiança

Consciència racisme i desigualtats 
a la societat

Consciència reptes emancipació 
jovent tutelat, extutelat

Consciència dificultats 
administratives/burocràtiques en el 

jovent tutelat i extutelat

Activisme social 
(participació en mobilitzacions, associacions...)

Generació de consciència social en 
l’entorn proper i comunitari

Autoconfiança

Capacitat adaptació, flexibilitat

Paciència

Relativitzar els problemes

Reforç dels valors comunitaris o de 
grup

Autoconeixement

Adaptació comunicació a la 
competència lingüística interlocutor

Adaptació comunicació segons 
diferències culturals

Relacions amb actitud empàtica 
(actitud d’escolta, comprensió, sense jutjar)

Relacions basades en el respecte a 
altres creences, costums

Habilitats d’acompanyament cap a 
objectius (en base a les motivacions de l’altra)

Relacions des d’una posició d’equitat 
(malgrat la diferència de privilegis)
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En l’àrea comunitària algunes dimensions es podrien agrupar de la manera següent: 

 

 

  

ÀREA COMUNITÀRIA

Competència intercultural (religions, 

valors, costums, privilegis...)

Consciència racisme, estereotips 
socials, desconfiança

Consciència situació jovent tutelat, 
extutelat

Activisme social 
(participació en mobilitzacions, associacions...)

Sensibilització social de l’entorn 

➔Coneixement intercultural
➔Consciència diversitat

➔Propis
➔De la societat

➔Reptes per l’emancipació
➔Dificultats administratives/ 

burocràtices

➔Entorn proper
➔Entorn comunitari
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3.2. Aspectes de la implementació  

 

A continuació, es presenta informació relativa a la implementació del projecte Referents, 

principalment tenint en compte la perspectiva del voluntariat, però incloent altres informacions 

recollides durant l’estudi d’avaluació. 

Les tècniques de recollida d’informació utilitzades per avaluar la implementació han estat les 

següents: 

Quantitatives 

― Enquesta mitjançant qüestionaris d’avaluació interna (dirigits al jovent i al voluntariat). 
(s’utilitzarà l’abreviació Q intern). 

Qualitatives 

― Entrevistes a professionals i voluntariat (s’utilitzarà l’abreviació E). 

― Grups de discussió amb voluntariat (s’utilitzarà l’abreviació GD). 

 
 
A. Valoració de la preparació  
 

Des del punt de vista del jovent, els aspectes vinculats amb la preparació prèvia reben una 

valoració força positiva i la satisfacció general amb la preparació és de 9,2, en una escala de 

0 a 10. 

Per aspectes, la satisfacció del jovent amb la informació rebuda és molt elevada (8,7), així 

com amb la valoració de les necessitats durant el procés d’assignació de les parelles (8,3). La 

satisfacció amb el temps per conèixer la persona referent, tot i ser força bona (7,8), és 

comparativament més baix que els anteriors. Els comentaris a la pregunta oberta “Vols fer 

alguna proposta de millora sobre la preparació inicial en el projecte?” permeten identificar que 

se’ls ha fet llarg el temps de preparació en general o el temps d’espera per conèixer a la 

persona referent. 

Taula 1:  Valora del 0 (gens satisfet/a) al 10 (totalment satisfet/a), la satisfacció 

amb la preparació inicial respecte a... (puntuació mitjana, desviació tipus, mínim i 

màxim) (n=43) (qüestionari intern-jovent) 

Aspectes M DT Mín. Màx. 

La informació o explicacions per 
entendre com funciona el projecte 

8,7 1,3 6 10 

El temps per conèixer el o la referent i 
veure si encaixeu 

7,8 1,9 1 10 

La valoració de les necessitats d’uns i 
altres abans de d’iniciar la relació amb el 
o la referent 

8,3 1,5 4 10 

La satisfacció general amb la preparació 9,2 1,0 7 10 
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Des del punt de vista del voluntariat, els dos aspectes més relacionats amb la formació o 

suport inicial reben una valoració entre 8,5 i 8,8, sobre 10. De manera que el voluntariat té 

una percepció força positiva de la transmissió de coneixements per entendre la realitat del 

jovent i el suport rebut durant el procés d’assignació.  

Taula 2:  Valora del 0 (gens) al 10 (totalment), fins a quin punt des de Punt de 

Referència t’han aportat o facilitat... (puntuació mitjana, desviació tipus, mínim i 

màxim) (n=36) (qüestionari intern-voluntariat) 

Aspectes M DT Mín. Màx. 

Coneixements per entendre la realitat 
del jovent 

8,5 1,6 3 10 

Adequació i suport durant el procés 
d’assignació 

8,8 1,6 3 10 

 

 

Així mateix la satisfacció amb la preparació o formació inicial obté una valoració de 8,9. 

Taula 3:  En conjunt, valora del 0 (gens satisfet/a) al 10 (totalment satisfet/a) 

quina seria la teva satisfacció general amb... (puntuació mitjana, desviació tipus, 

mínim i màxim) (n=36) (qüestionari intern-voluntariat) 

Aspectes M DT Mín. Màx. 

La preparació o formació inicial rebuda 8,9 1,4 3 10 

 

Aquesta visió positiva sobre la formació coincideix amb l’aportada durant l’entrevista i grups 

de discussió amb el voluntariat. En aquest cas es destaca la utilitat de comptar amb testimonis 

d’altres persones voluntàries que aporten la seva experiència i les vivències que han tingut en 

relacions de mentoria que han viscut dificultats.  

“Hi ha una primera formació que penses: Jo ja ho sé, no cal que m’expliquis res i...  

Realment veus que són molt útils, i afronten l’acompanyament que tu faràs des de diferents 

perspectives i totes són molt útils. Et posen exemples, possibles coses que poden passar, et 

van preparant en molts aspectes. Totes les formacions són molt interessants”. (voluntariat-

E/GD) 

 
“Per mi la formació va ser vital. El tipus de relació que estableixes... Allà ens van remarcar 

molt que era un acompanyament i un caminar junts de costat”. (voluntariat-E/GD)  

“Cuando nos visitan antiguos mentores va muy bien. Lo dejan para el final de la formación.  

Tú estás con todo lo que te han dicho en la cabeza, lo que no podemos hacer… y cuando 

vienen compañeros que han pasado por ello, te relajan un poco. A mi relajó, me gustó 

escucharlo. Y también alguno que no le fue de todo bien. Que te lo cuenten en primera 

persona a mí me ha servido mucho”. (voluntariat-E/GD) 
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B. Valoració del suport i l’acompanyament durant la relació i el tancament 
 

La valoració del suport i acompanyament durant la relació de mentoria i el seu tancament rep 

una valoració entorn a 9 sobre 10. L’acompanyament durant les sessions grupals és l’aspecte 

que es valora de manera més elevada. 

Taula 4:  Valora del 0 (gens) al 10 (totalment), fins a quin punt des de Punt de 

Referència t’han aportat o facilitat... (puntuació mitjana, desviació tipus, mínim i 

màxim) (n=36) (qüestionari intern-voluntariat) 

Aspectes M DT Mín. Màx. 

Orientació i guiatge per construir una 
relació amb el jovent 

8,9 1,5 3 10 

Acompanyament durant les sessions 
grupals sobre com fer de referent 

9,3 1,5 3 10 

Suport individual quan ho has necessitat 9,2 1,5 3 10 

Acompanyament en el tancament de la 
relació 

9,1 1,5 3 10 

 

A partir de la pregunta oberta, “Has trobat a faltar algun aspecte de l’acompanyament?” les 

respostes tornen a posar de manifest la valoració positiva dels suport rebut descrivint 

l’acompanyament com estimulant, complet i professional. 

“No, al contrari. M'he sentit estimulada a continuar i mantenir la relació malgrat les 

dificultats, des d’una actitud de carinyo i molt respecte”. (voluntariat-Q intern) 

“No, tot el procés ha estat satisfactori i molt ben coordinat”. (voluntariat-Q intern) 

“No he trobat a faltar acompanyament, ni suport quan l'he requerit”. (voluntariat-Q intern) 

“No, crec que ha estat molt complert en tots els aspectes”. (voluntariat-Q intern) 

“No, tot molt professional”. (voluntariat-Q intern) 

 

En algun cas es comenta que troben a faltar alguna trobada presencial, malgrat que també 

entenen que la pandèmia ha limitat les possibilitats. Concretament, mencionen alguna trobada 

presencial, alguna trobada a tres bandes (jove-referent-tècnica) o trobada grupal: 

“Una quedada col·lectiva de tots els referents i referits però entenc que les circumstàncies 

no ho han permès”. (voluntariat-Q intern) 

“Potser alguna trobada particular de tant en tant i alguna a tres bandes”. (voluntariat-qü 

intern) 

“Alguna reunió més a tres amb el jove i Punt”. (voluntariat-Q intern) 

“Poder fer l'acompanyament sense limitacions, poder fer alguna activitat grupal per 

coneixe'ns millor”. (voluntariat-Q intern) 
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“He trobat a faltar trobades presencials amb tot el grup, i un tancament de tots els mentors i 

joves alhora, tipus festa de comiat”. (voluntariat-Q intern) 

 

Quant a la informació sobre el jove o els professionals que l’acompanyen també hi ha alguna 

petició de millora o canvi: 

“Més coneixement de la realitat i els suport d'altres entitats que està rebent el jove. I facilitar 

entendre millor les expectatives del jove amb la participació en la mentoria”. (voluntariat-Q 

intern) 

“Potser seria interessant en alguns casos que hi hagués un contacte entre el centre de 

convivència i el voluntari per una millor coordinació d’accions puntuals a fer”. (voluntariat-Q 

intern) 

“Més informació sobre les circumstàncies d'en X, encara que entenc l'argument de 

confidencialitat” (voluntariat-Q intern) 

Però també hi ha la percepció de què no disposar d’informació prèvia facilita que la relació 

sigui més autèntica: 

“Potser a l'iniciar la relació, una mica més d'informació sobre la situació legal del jove en 

concret. També és cert que no ho vaig demanar, i que anar-ho descobrint poc a poc potser 

ha estat més enriquidor i ha fet la relació menys "artificial" els primers dies.” (voluntariat-Q 

intern) 

“L'acompanyament ha estat molt satisfactori. Crec que el desconeixement total de la vida del 

jove és un punt a favor a l'hora de construir la relació.”. (voluntariat-Q intern) 

“Los cursos habrá de detalles... pero todos los consejos que nos han dado... Lo que se tiene 

que mantener es no saber nada de ellos, ni la edad, ni de dónde viene, es descubrir a la 

persona. Esta experiencia te enseña a conocer a alguien desde cero, que tienes que 

descubrirte y ahí es cuando aprendemos cosas los dos, nosotros y ellos. Está todo muy bien 

organizado”. (voluntariat-E/GD) 

Addicionalment, cal destacar algun comentari espontani durant els grups de discussió o 

entrevista amb el voluntariat valorant molt positivament la metodologia del projecte Referents 

i la professionalitat de les tècniques. 

“Crec que la metodologia d’aquest programa és molt bona, està molt treballada, molt 

pensada. I sobre tot els tempos, donar temps a les coses. En aquest sentit jo des del 

començament vaig sentir el donar-nos temps per les coses, hi ha coses que necessiten 

temps per molt que tu vulguis no creixerà abans. Les trobades mensuals està molt bé, el 

seguiment de la tècnica també... Ofereix moltes possibilitats d’aprenentatge”. (voluntariat-

E/GD) 

“Quan fas la formació et diuen: podria ser que... I després et passa tot això. Abans han dit el 

tema de la professionalitat, és que si no està abocat al fracàs perquè et passen moltes 

coses”. (voluntariat-E/GD) 
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“També per mi ha estat molt interessant conèixer punt de referència i vincular-me a altres 

associacions que treballen a l’àmbit social i veure la professionalització. M’ha agradat molt 

adonar-me de la potència que té la combinació de professionalitat i proximitat. Per mi el 

tracte és brutal o a on pots arribar amb la relació personal, la relació de vinculació, però no 

des de el bonisme o la bona voluntat sinó amb una metodologia darrera, amb una forma de 

fer. Això m’ha semblat molt interessant”. (voluntariat-E/GD) 

 

 

 

 

C. Tancaments anticipats 
 

Les relacions de mentoria està previst que durin 10 mesos en el projecte Referents, però en 

alguns casos s’esdevé un tancament anticipat. 

Els motius del tancament anticipat poden ser molt variats i és interessant tenir en compte si 

es deuen a circumstàncies alienes al projecte o que poden tenir alguna relació amb els 

processos del voluntariat i de l’assignació de les parelles. 

Segons la informació de la memòria de 2020 i 2021, els tancaments anticipats sense 

reassignació constituirien aproximadament el 27,7%4,5.  

Taula 5:  Durada de les relacions de mentoria (memòries de l’associació) (CONFIRMAR)  

Aspectes 
Memòria 

2020 
Memòria 

2021 
Global 

Relacions de mentoria amb durada total 
25  

(64,1%) 

30 
(68,2%) 

55 
(66,3%) 

Tancaments anticipats sense 
reassignació 

13 
(33,3%) 

10 
(22,7%) 

23 
(27,7%) 

Tancaments anticipats amb reassignació 
1 

(2,6%) 

4 

(9,1%) 

5 

(6,0%) 

 

Tot i ser un percentatge que podria indicar que cal revisar algun aspecte en el procés 

d’assignació, cal matisar-lo tenint en compte els motius. Segons els qüestionaris interns que 

s’administren en el cas de tancament anticipat, es comptabilitzen 16 respostes del jovent i de 

15 respostes del voluntariat pels anys 2020 i 2021. A les gràfiques següents, s’analitzen els 

motius assenyalats pel jovent i pel voluntariat. 

  

 
4 Tenint en compte només les relacions què es desenvolupen majoritàriament durant aquell any, encara que poden haver altres 

relacions de mentoria actives.  
5 El 26,8% dels participants a l’enquesta ha experimentat tancaments anticipats, pel que es considera que hi ha una representació 

adequada d’aquest grup. 
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Jovent i voluntariat coincideixen en què el motiu més freqüent (jovent: 68,8%; voluntariat: 

66,7%) és el canvi en les circumstàncies personals del o de la jove com trasllats o canvis de 

disponibilitat horària, probablement associats a la situació d’inestabilitat del jovent.  

El jovent només indica un motiu i com ja s’ha dit està principalment relacionat amb 

circumstàncies alienes al projecte. En canvi, el voluntariat aporta generalment diferents 

motius, fins a quatre. Des de la seva visió, la manca d’interès per part del jovent és més 

freqüent en els tancaments anticipats (40,0%). Aquest aspecte és difícil d’assignar a causes 

internes o externes al projecte Referents per desconèixer si es deu a un desencaix entre les 

motivacions o perfil del jovent i els objectius que es treballen al projecte, aspecte que sí que 

caldria considerar en els processos de captació, o a altres factors. 

Els aspectes que és més probable que estiguin relacionats amb els propis processos del 

projecte, generalment tenen menys pes, però en algun cas podrien tenir relació amb els 

processos d’assignació o la formació. Les dificultats per establir una relació de confiança és un 

aspecte assenyalat pel 6,3% del jovent i pel 26,7% del voluntariat. La falta d’interessos o 

punts en comú es mencionada pel 20,0% del voluntariat, mentre que les dificultats per saber 

com desenvolupar el rol de referent només pel 6,3% del voluntariat.  

 

 

 

 

 

  

18,8%

6,3%

6,3%

68,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altres

Falta d'interès propi

Dificultats per establir una relació de confiança
amb el o la referent

Raons personals pròpies (trasllat, canvi
disponibilitat horària, etc.)

Quines creus que són les causes per les quals heu hagut de tancar  
la relació anticipadament?(%) (qüestionari intern-jovent) 

Base (2020 i 2021): 16 joves 
MÚLTIPLE 
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D. Valoració global i propostes de millora 
 
Des de la perspectiva del voluntariat, la satisfacció global amb l’experiència de participar en el 

projecte Referents és molt positiva, rep una valoració de 9,1 sobre 10. 

Taula 6:  En conjunt, valora del 0 (gens satisfet/a) al 10 (totalment satisfet/a) 

quina seria la teva satisfacció general amb... (puntuació mitjana, desviació tipus, 

mínim i màxim) (n=36) (qüestionari intern-voluntariat) 

Aspectes M DT Mín. Màx. 

L’experiència de participar al projecte 9,1 1,5 3 10 

 

Pel que fa a aspectes de millora analitzarem de manera conjunta 3 fonts d’informació:  

(a) la resposta a la pregunta oberta “Quins aspectes caldria millorar del projecte Referents?” 

de l’enquesta al voluntariat que es recull amb un qüestionari online al final de la seva 

participació en el marc de l’avaluació interna del projecte,  

(b) les idees aportades durant les entrevistes amb professionals i la persona voluntària i  

(c) les idees aportades pel voluntariat durant els grups de discussió. 

 

6,7%

6,7%

6,7%

20,0%

20,0%

26,7%

40,0%

66,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altres

Dificultats per saber com desenvolupar el meu rol
de referent o mentor/a

Falta d'interès propi

Falta d'interessos i punts en comú

Circumstàncies personals pròpies (trasllat, canvi
disponibilitat horària, etc.)

Dificultats per establir una relació de confiança
amb el jove o la jove

Falta d'interès del o la jove

Circumstàncies personals del o de la jove (trasllat,
canvi disponibilitat horària, etc.)

Quines creus que són les causes per les quals heu hagut de tancar  
la relació anticipadament?(%) (qüestionari intern-voluntariat) 

Base (2020 i 2021): 15 persones voluntàries 
MÚLTIPLE 
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Les principals propostes de millora identificades giren entorn als temes següents: 

 

a. Compartir informació 

La proposta de compartir informació sorgeix principalment del voluntariat i es posa de manifest 

tan a les respostes als qüestionaris interns, sent un dels comentaris més freqüents (9 respostes 

de 36 participants), com als grups de discussió. En algun cas es considera que el jove hauria 

de tenir més informació o la parella de mentoria, però la majoria de comentaris mostren que 

el voluntariat voldria tenir més informació sobre el jove respecte als recursos o professionals 

que hi estan en contacte o els objectius. 

“Més transparència cap al jovent respecte als diferents processos i les diferents eines que es 

fan servir”. (voluntariat-Q intern) 

“Potser en situacions concretes tenir coneixement de la informació i suport que tenen des del 

centre de convivència”. (voluntariat-Q intern) 

“Tenir millor informació de les circumstancies del jove”. (voluntariat-Q intern) 

“Tenir contacte directe amb el seu tutor per fer el seguiment”.  (voluntariat-Q intern) 

“Seria convenient donar informació al referent sobre la estructura de professionals socials 

que donen suport al jove i dels objectius d'aquests”. (voluntariat-Q intern) 

“Millor coneixement conjunt de les expectatives de tots els implicats en el projecte. Jove, 

mentor i tècnica”. (voluntariat-Q intern) 

“Hi havia un moment que no tenia clar tota aquesta estructura que estava per sobre d’ell. 

Tot aquesta gent ja tenen un programa preparat de futur en funció de les seves capacitat. Jo 

tot això no ho tenia gens clar. Ell em parla del X o de no sé qui. Aquí m’hagués agradat o 

m’hagués anat millor saber per posar-me de la seva part (del professional), un altra cosa és 

que jo després li hagués preguntat: aquest camí que tenen t’agrada? Però saber l’estructura 

i els objectius a priori. Tu et poses de la part del noi perquè no saps els motius dels 

professionals”. (voluntariat-E/GD) 

“Jo també he trobat a faltar contacte directe amb l’organització que el portava, no el Punt 

sinó allà on vivia. Sí que és veritat que estiguis fora, et permet estar fora, però jo he trobat a 

faltar, perquè veus coses o el xaval es queixa i... per poder entendre millor. Suposo que té 

una cara i una creu, però jo ho he trobat a faltar”. (voluntariat-E/GD) 

 

b. Introduir o reforçar alguns temes en la formació del voluntariat 

Les propostes de millora relacionades amb la formació han sorgit tant des del voluntariat com 

des de les professionals entrevistades, i en general estan més vinculades amb la formació 

contínua que es realitza durant el seguiment que a la formació inicial.  

El voluntariat planteja rebre formació sobre temes legals o aprofundir en el rol de referent: 

“Durant el procés de mentoria vaig demanar durant vàries sessions un monogràfic sobre la 

regularització de papers. Tots els nois estan molt pendents d’aquest tema, per tant era un 

tema molt vital i que no hem de solucionar nosaltres, però per saber de què parlaven. Sí que 
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em van oferir una entrevista amb algú, però és un tema molt recurrent en els nois per saber 

de què parlem conceptualment”. (voluntariat-E/GD) 

“M’hagués agradat poder gaudir d’una formació legal més àmplia de la informació que 

normalment ens facilitaven els tècnics”. (voluntariat-Q intern) 

“Potser aprofundir una mica I per poder ajudar-los més en el tema de gestió de 

documentació, recursos d’habitatge, cerca de feina”.  (voluntariat-Q intern) 

“Jo recordo en el grup en què estàvem que era difícil identificar el nostre rol. Recordo que 

cadascú va prendre un rol molt diferent. Alguns van adquirir el rol de pare o mare, però crec 

que és un error, i els que van adquirir aquest rol no van acabar amb el vincle. Pot ser és 

casualitat. Jo m’ho vaig prendre com un joc. Ajudar més a saber quin és el rol que em 

d’adquirir”. (voluntariat-E/GD) 

 

En canvi les professionals proposen:  

― Entrenament en tècniques motivacionals com l’ús del feedback positiu. 

― Explicar des d’una altra perspectiva el tema dels límits de la relació, passar s’un discurs 

“no es pot fer” a un discurs que emfasitzi el que possibilita el marc del projecte. 

― Entrenament en gestió emocional davant de la frustració. 

― Aprofundir en aspectes relacionats amb el racisme o conceptes d’antiracisme, com el 

complex del salvador blanc. 

― Aprofundir o ampliar la formació o transmissió de coneixements en temes com els 

privilegis i l’anàlisi de la realitat des d’una perspectiva interseccional. 

 

c. Activitats/trobades presencials 

Tot i que la proposta de fer més activitats o trobades grupals presencials amb persones 

voluntàries o incloent també al jovent, pot estar molt vinculada amb les restriccions imposades 

arran de la pandèmia, el voluntariat considera com a proposta de millora aquest aspecte, tan 

als qüestionaris interns (seria el segon comentari més freqüent amb 6 respostes de 36 

participants a l’enquesta) com a l’entrevista/grups de discussió. 

“Potser proposar alguna forma d’interacció alternativa a les reunions grupals dels referents i 

les quedades amb nois/es. Per variar. Alguna activitat conjunta o formes diferents de 

relació”. (voluntariat-Q intern) 

“Donada la situació de pandèmia, crec que el que "hauria estat millor" és haver-nos pogut 

trobar com a grup presencialment”. (voluntariat-Q intern) 

“Per mi l’experiència ha estat un 10!  Potser tindria sentit fer alguna trobada de referents + 

joves tot fent alguna activitat?” (voluntariat-Q intern) 

“A mi m'ha mancat poder fer grup amb la resta de voluntaris de forma presencial, però ha 

estat per la situació pandèmica amb la què hem coincidit.” (voluntariat-Q intern) 
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“Sí que he trobat a faltar, però això ja no és cosa del Punt de referència tenir una relació 

més interpersonal amb els altres voluntaris perquè només ens hem vist una vegada, perquè 

totes han estat sessions online.” (voluntariat-E/GD) 

 

 

d. Revisió de l’eina de retorn de les trobades de mentoria 

Les propostes relacionades amb la revisió de l’eina de retorn de les trobades ha sorgit tan des 

del voluntariat a través dels qüestionaris interns com des d’una de les professionals 

entrevistades. 

“(aspecte de millora) La web de retornos ;)”. (voluntariat-Q intern) 

“L'eina per fer els retorns després de les trobades (fer-la més àgil)”. (voluntariat-Q intern)  

“El retorn setmanal em feia mandra emplenar-lo. Pot ser s'hauria de revisar tots els camps 

emplenables per veure si realment són útils, en base a quantes vegades es deixen buits. Ja 

que si només es posen per tenir un exemple, pot ser no haurien de ser emplenables. A més 

a més, en el meu cas, hi havia molts camps que sempre posava el mateix. Pot ser estaria bé 

guardar el últims camps seleccionats i omplir sobre aquells”. (voluntariat-Q intern) 

“A la part de seguiment tenim el repte que no tothom fa un retorn... que no és constant amb 

el retorn que ens fan i llavors és més difícil poder acompanyar la relació. El repte és revisar 

l’eina que fem servir pels retorns, tot i que sabem que no hi ha cap que sigui bo per 

tothom... a vegades és perquè mai acaben trobant el temps. Però sí que és una cosa que es 

podria millorar”. (professional-E) 

Per altra banda, hi ha alguna persona voluntària que valora l’eina de retorn com a molt 

enriquidora. 

“Es un trabajo personal bastante fuerte también porque en el Punt lo hacen superbien con la 

formación... aprendes bufff y luego siempre tienes que hacer un informe. Para mí ha sido 

superchulo hacer este informe, iba repasando los encuentros y te vas dando cuenta y 

encuentras herramientas de cómo conocerte mejor, cómo observarte tu mejor… Con la 

técnica tenías siempre el feedback y era un aprender constante. Fue como una avalancha de 

aprendizaje muy guay”. (voluntariat-E/GD) 

 

e. Repositori de propostes o recursos pel voluntariat 

La creació d’un repositori de propostes o recursos pel voluntariat ha estat mencionada per una 

de les persones voluntàries i una de les professionals entrevistades. 

“Suggereixo un portal web on es puguin penjar recursos, consells, experiències d'altres 

referents, etc.” (voluntariat-Q intern) 

“Seria interessant fer un repositori de propostes o recursos pel voluntariat.  Al començar ho 

demanen per agafar idees i pensar activitats per cada setmana, però a l’acabar la gent no ho 

esmenta. Compartir idees de coses a poder fer a les trobades, seria més de seguretat al 

principi no tan que tingui un efecte en el procés”. (professional-E) 
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f. Ampliar el marc o la mirada del projecte 

La idea d’ampliar el marc o la mirada del projecte formulant objectius en relació amb el 

voluntariat és una proposta des del criteri professional.  

“Sí que és un projecte que formulem des de l’objectiu del jovent i no formulem tan els 

objectius del voluntariat que pot ser hauríem d’anar caminant cap allà si volem ser coherents 

amb el discurs de la reciprocitat. Que és una altra pot ser millora... Si som fidels a la idea de 

reciprocitat aniria a la part comunitària”. (professional-E) 

Cal tenir en compte que el present estudi és un primer pas donat per l’associació en aquest 

sentit.  

 

g. Revisar les estratègies de captació del voluntariat 

Les professionals també proposen revisar les estratègies de captació del voluntariat d’una 

banda per ampliar perfils i de l’altra per remuntar el decrement experimentat darrerament. 

“Ens hem plantejat històricament trobar voluntariat jove, però no hem trobat la forma. Crec 

que tenim prou diversitat, però s’hauria de veure quina diversitat tenim i quines accions es 

podrien fer per tenir més diversitat de voluntariat. S’han fet accions que no han acabat de 

quallar, però no és una línia a descartar”. (professional-E) 

“A la captació tenim tot un tema, aquest estiu hi hagut una davallada de persones 

voluntàries i hem de mirar... hem de trobar el perquè. Fèiem sessions informatives de 25-15 

i ara són 5. Aquí ens falta veure i no em arribat a cap conclusió. Cal fer una mirada de com 

arribem a noves persones voluntàries”.  (professional-E) 

L’ampliació del perfil del voluntariat a sectors més joves també és un aspecte assenyalat per 

una de les persones voluntàries, tot i que altres consideren que la persona referent ha de tenir 

cert nivell de maduresa. 

“Punt de referència està molt bé la gent que participa, però m’agradaria molt que portés 

també joves. La majoria de gent que participa (en referència al voluntariat) són gent d’una 

edat. I els joves seria fantàstic podrien col·laborar...” (voluntariat-E/GD) 

Cal tenir en compte, però, que ja s’han introduït processos de millora en la captació de 

voluntariat, per exemple unificant les sessions informatives i entrevistes de selecció. 

“Al 2020 van unificar en Referents, Atenea i GR unificar la part de captació i selecció com a 

equip. “Vols ser referent?” Fèiem sessions informatives conjuntes o rotatives i entrevistes 

independentment d’on aniràs. I va funcionar bé.” (professional-E) 
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h. Promoure la continuïtat de la implicació del voluntariat 

Es considera que cal reforçar les estratègies per promoure la continuïtat de la implicació o 

vinculació del voluntariat amb l’associació. 

“En el tancament millorar la part de... vinculació del voluntariat a l’associació. Estem moltes 

hores cuidant-los, acompanyant-los... crec que no fem gaire bé la part de vincular-los a 

l’associació de diferents maneres després del voluntariat. Socis, que vinguin als grups de 

treball, a la festa... acompanyin a xerrades... això ens costa, aquesta part de màrqueting ens 

costa. No la tenim tan ben treballada i és una pena perquè perdem capital. Fem coses, 

passem un qüestionari...” (professional-E)   

 

 

i. Altres 

Altres propostes esmentades per alguna persona voluntària en els qüestionaris interns fan 

referència al foment de l’emprenedoria o desenvolupament d’estudis d’avaluació. 

“Pot ser Punt podria ser una Plataforma per fomentar l’emprenedoria dels joves? Desconec si 

això es possible”. (voluntariat-Q intern) 

“Podrien fer-se estudis per veure fins on els serveix a aquests joves aquest mentoratge que 

realitzem”. (voluntariat-Q intern) 

 

En aquest apartat s’ha fet simplement el recull de propostes, però a l’apartat “5. Processos de 

millora” es tindran en compte quines d’aquestes propostes és coherent plantejar amb criteris 

tècnics i de viabilitat. 
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4. Resultats: efectes en el voluntariat 
 
 
A continuació, es presenta informació relativa als resultats o efectes en el voluntariat del 

projecte Referents en base a la informació aportada pel voluntariat i les professionals. 

Les tècniques de recollida d’informació utilitzades han estat les següents: 

Quantitatives 

― Enquesta mitjançant qüestionaris d’avaluació interna (dirigits al voluntariat). 

― Enquesta dirigida al voluntariat sobre els efectes de la participació, mitjançant 
qüestionari elaborat adhoc per aquest estudi. 

Qualitatives 

― Entrevistes a professionals i voluntariat. 

― Grups de discussió amb voluntariat. 

 
L’anàlisi de les respostes al qüestionari, elaborat adhoc per aquest estudi, sobre els efectes 
percebuts del projecte es realitzarà des d’una doble perspectiva. 

― Generalització de l’efecte. En base al percentatge de voluntariat que afirma haver 
percebut algun efecte (respostes d’1 a 10) fruit de la participació en projecte referents. 
Addicionalment, es presenten les respostes dels que consideren que ja ho tenien 
prèviament integrat o els que desconeixen si ha tingut algun efecte. 

― Intensitat de l’efecte o grau d’impacte percebut. En base al càlcul de la puntuació 
mitjana de les valoracions de 0 a 10 (en el càlcul no s’inclouran les respostes 
“Prèviament integrat” ni les respostes “Ns/Nc”). 

 
 

4.1. Efectes en l’àrea comunitària 

Els efectes en l’àrea comunitària fan referència a aspectes diversos que es podrien resumir en 
quatre:  

a) competència intercultural (coneixement i reflexió),  

b) presa de consciència de la situació, reptes i dificultats que es troba el jovent tutelat i 
extutelat (per emancipar-se o en temes legals-administratius), 

c) consciència sobre actituds o comportaments racistes (propis o de la societat) o les 
injustícies socials, i  

d) compromís cívic a partir de la sensibilització (generació de consciència social en 
l’entorn) i l’activisme social (participació en associacions o esdeveniments de caràcter 
social). 

 

El qüestionari ad hoc avalua aquests 4 aspectes a partir de 9 preguntes. A continuació es 

presenta el gràfic que permet veure la presència d’efectes en l’àrea comunitària.  
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Entre el 90 i el 100% del voluntariat enquestat afirma que el projecte Referents ha tingut 

algun impacte en la presa consciència sobre els reptes que es troba el jovent tutelat i extutelat 

per emancipar-se o regularitzar la seva situació generalització de l’efecte, el coneixement 

d’altres cultures, religions i formes de viure i el fet de compartir amb persones de l’entorn les 

vivències de la relació de mentoria.  

L’efecte de la resta d’aspectes en l’àrea comunitària és present en el  65-80% perquè és més 

freqüent que es tracti d’aspectes que ja tenien prèviament integrats. Hi ha una excepció, la 

participació en associacions, mobilitzacions o manifestacions seria un aspecte en què el 16,4% 

del voluntariat no ha percebut cap efecte fruit de participació en el projecte. 

62,5%

67,9%

71,4%

78,6%

78,6%

92,8%

92,9%

98,2%

100,0%

17,9%

32,1%

25,0%

21,4%

21,4%

3,6%

7,1%

1,8%

19,6%

1,8%

0,0%

1,8%

1,8%

1,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Participar en associacions,
mobilitzacions o manifestacions
relacionades amb temes socials,…

Prendre consciència sobre el
racisme en la nostra societat, les

injustícies socials...

Reaccionar o aportar el teu propi 
punt de vista davant comentaris 

discriminatoris, xenòfobs o …

Prendre consciència/reflexionar
sobre les diferències culturals en

valors, costums... o les…

Prendre consciència sobre els teus 
propis microracismes, estereotips 

socials, desconfiança vers …

Compartir amb el teu entorn proper
(ex.: familiars, amistats...) temes

com les dificultats en què es…

Conèixer altres
cultures/religions/formes de viure

el dia a dia

Prendre consciència dels reptes o
dificultats per regularitzar la

situació o obtenir els permisos de…

Prendre consciència dels reptes per
emancipar-se del jovent tutelat,

extutelat o que migra sol/a

Efecte Prèviament integrat Cap efecte Ns/Nc

Valora de 0 (gens/cap efecte) al 10 (totalment), fins a quin 
punt participar en el projecte Referents HA TINGUT EFECTE 

en els següents aspectes...? (%) 

Base: 56 



 

| 31 
Estudi sobre el voluntariat: processos de millora 

Pel que fa a la intensitat (valoració del 0 al 10), els aspectes en què l’efecte percebut és més 

elevat són: presa consciència dels reptes que es troba el jovent tutelat i extutelat per 

emancipar-se (8,8) o regularitzar la seva situació (8,6). També destaca el fet de generar 

consciència a partir de compartir amb l’entorn proper les dificultats en què es troba el jovent 

tutelat i extutelat (8,0). 

 

 

 

 

 

 

La resta d’aspectes són valorats amb una puntuació entre 7 i 8, excepte l’efecte relacionat 

amb la participació en associacions o mobilitzacions que obté una valoració de 4,4, de manera 

que d’una banda l’efecte no és gaire generalitzat (62,5%) i quan s’esdevé és de baixa 

intensitat.  

D’altra banda, cal tenir en compte que l’efecte del projecte sobre el coneixement d’altres 

cultures, religions o formes de viure tot i estar força estès (94,5%), es valora que ha tingut 

una intensitat més moderada que altres (6,9). 

El qüestionari d’avaluació interna té en compte els aspecte “b” i “d”, comentats en aquest 

apartat, i els resultats van en la mateixa línia que els descrits, tot i que no són correlatius. 

Aquesta variació és possible que estigui influenciada pel pas de temps, però també pot tenir a 

veure amb la manera de preguntar o altres factors.   

Els resultats del qüestionari d’avaluació interna confirmen que el projecte té un elevat efecte 

tant en ampliar el coneixement sobre els reptes d’emancipar-se del jovent tutelat i extutelat 

(7,9) com en la sensibilització o generació de consciència social en l’entorn (8,3).   
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Taula 7:  Valora del 0 (gens) al 10 (totalment), fins a quin punt fruit de la teva 

participació en el projecte... (puntuació mitjana, desviació tipus, mínim i màxim) 

(n=36) (qüestionari intern-voluntariat) 

Aspectes M DT Mín. Màx. 

Has conegut els reptes d’emancipar-se 
del jovent tutelat i extutelat 

7,9 1,8 2 10 

Has parlat al teu entorn sobre la realitat 
de la situació del jovent tutelat i 
extutelat 

8,3 1,5 3 10 

 

A continuació, s’aporta informació qualitativa sobre els efectes en l’àrea comunitària des del 

punt de vista del voluntariat.  

Pel que fa a la presa de consciència sobre els reptes per emancipar-se del jovent tutelat o 

extutelat (presència efecte= 100%; valoració efecte: 8,8), cal tenir en compte que no és dels 

aspectes que s’ha destacat més als grups de discussió o entrevista amb el voluntariat, però 

quan en parlen s’adonen que aquests noies i noies ho han de fer a una edat molt jove i que 

implica una càrrega afegida en un moment vital de molts canvis.  

“El que dèieu de les poques oportunitats per ser membres de ple dret en el treball, en la 

vida... Els nostres joves s’estan emancipant als 30 anys, amb nuclis familiars propers, amb 

educació pública de qualitat, universitat.... I amb això tenen dificultats per emancipar-se i a 

ells els ho estem exigint als 21 o a les 23. Vull dir que no sé quina és la solució, però sí que 

em fa pensar en la diferència de dificultats”. (voluntariat-E/GD)   

 “Això t’ajuda a enfrontar-te més amb aquestes realitats que son molt injustes. A més 

són nanos que estan en una edat... que qualsevol catalanet... són nanos també estan 

passant per l’adolescència però amb una càrrega afegida de problemes a superar molt 

important”. (voluntariat-E/GD)  

 

L’acompanyament que el voluntariat realitza durant la relació de mentoria els permet prendre  

consciència sobre les dificultats que es troba el jovent tutetat o extutelat per regularitzar la 

situació o obtenir els permisos (presència efecte= 98,2%; valoració efecte: 8,6) de manera 

que qualifiquen aquests tràmits de “bucle impossible”, “traves” o “camí molt farragós”.   

“Pots més o menys conèixer la realitat i haver-la llegit als diaris, però en directe et fa molt 

més conscient. Aquesta sensació de què hi ha un mon paral·lel i la dimensió del tema perquè 

hi ha milers de xavals com ells... Més enllà d’un número, conèixer una persona, una 

història... Jo tot i que ho sabia, però viure-ho m’ha afectat tot el sistema pervers amb 

aquesta conya dels papers. És un bucle impossible que els aboca a una tesitura...” 

(voluntariat-E/GD) 

“Realment se’ls hi posen moltes traves. El ritme de renovar permisos, la durada dels 

permisos... Permanentment... quan tens un permís per viure aquí, has d’estar buscant un 

permís per treballar, quan se t’acaba un... sense un no pots tenir l’altre... Arriba un punt que 

t’adones que no et deixen tranquil. L’estat dona permís per estar aquí mentre estudiava, 

però quan vol començar a treballar i cotitzar llavors tot són problemes. Últimament m’ha 

rebentat bastant el cap”. (voluntariat-E/GD) 
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“També el fet d’acompanyar-lo quan havia d’obtenir el permís de residència després d’acabar 

totes les formacions... em va demanar que l’acompanyés. Em va ajudar a situar tot aquest 

procés burocràtic... un tràmit si no l’acompanyes no saps tota la burocràcia, també em 

serveix per veure tot aquest camí molt farragós per ells per poder normalitzar una vida que 

està plena d’entrebancs. També els hi poses cara a aquests entrebancs”. (voluntariat-E/GD) 

 

El voluntariat considera que està generant consciència en l’entorn proper (presència efecte= 

92,8%; valoració efecte: 8,6) sobre les dificultats que es troben les persones immigrades o 

extutelades, per exemple en la parella, els fills o les amistats. 

“Anem generant consciència social i això es bo. Jo crec que entre tots anem generant 

consciència social. La meva parella està ja molt conscienciada, de les injustícies que hi ha en 

el nostre mon”.  (voluntariat-E/GD) 

“A casa igual, jo tinc dos fills adolescents. No hi hagut relació, però ho han seguit i hem estat 

buscant cita per estrangeria i el meu fill es va implicar súper. Al conèixer casos, els hi 

expliques... jo crec que fan un salt de dir: aquest xaval només té dos anys més, té una vida 

totalment diferent ... Realment crec que també és molt potent a través nostra el que els hi 

puguis comentar. És un altre nivell de sensibilització”. (voluntariat-E/GD) 

“Yo voy con el efecto pigmalion por la vida explicándolo y también me ha ayudado a 

entender que cómo miras a la gente tiene un efecto. La mirada que tú tienes en ellos, 

pueden acabar cayendo en ese rol que tú le das”. (voluntariat-E/GD) 

“He intentat compartir amb altres el que ell m’explicava... Per exemple ell ja no volia quedar 

pel centre perquè sempre que quedàvem li demanaven la documentació. Ja no volia 

freqüentar certs barris, perquè en aquell barri...”  (voluntariat-E/GD) 

 

També comenten que la participació en el projecte Referents els ha fet prendre consciència o 

reflexionar sobre les diferències culturals o en els privilegis (presència efecte= 78,6%; 

valoració efecte: 7,7). Es fan més conscients dels privilegis que tenim en la nostra societat 

respecte determinats col·lectius i respecte altres països, i alhora els fa qüestionar-se aspectes 

com la manera d’educar als fills o reflexionar com influeix la religió que practiques... 

“Jo m’he adonat de les dificultats que tenen ells alhora d’integrar-se per culpa del racisme. 

No els ajuden a trobar pis, i penses: Què complicada és una vida així! Nosaltres ho tenim 

molt més fàcil. A sobre de tot el que han tingut que passar tot és molt complicat i t’adones 

de lo difícil que ho tenen”. (voluntariat-E/GD) 

“....sobre tot jo agafava moltes experiències d’ell. Per mi va ser enriquidor, una persona 

d’altra cultura i que no té res a veure amb com hem crescut nosaltres i això et dona que 

pensar. Estem en una bombolla i de tant en tant va bé treure el cap fora i veure que la resta 

del mon en general no és així”. (voluntariat-E/GD) 

“Tinc un fill de 20 anys i el noi que acompanyo té 23 i és inevitable comparar moltes coses. 

En el sentit que un ho té tot fet i donat i l’altra s’ho ha de buscar i un està més repenjat 

perquè no s’ha d’esforçar i l’altre està molt més despert i espavilat  perquè s’ha de buscar el 

dia a dia. I arribes a conclusions una mica dures, que estem mimant massa...” (voluntariat-

E/GD) 
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“Ell m’ha obert els ulls sobre una altra religió, creences, maneres de fer o projectes de vida 

que no coincidim. Ell m’explicava les seves i jo les meves. Sense ànims de convèncer a 

ningú, el fet de conèixer altres punts de vista... El fet de posar damunt la taula temes més 

personals o delicats que t’ajuden a qüestionar-se coses... Ell és musulmà això el marca en 

molts sentits, i jo no ho soc i per tant també és interessant entrar en aquest món. I jo li 

explico el món tal com el veig jo. La dialèctica aquesta de mons diferents sempre enriqueix”. 

(voluntariat-E/GD) 

“Aquí quan plou els instituts amb nois de 16 anys, els pares i les mares col·lapsen els carrers 

perquè els nens no es mullin i ells han travessat un desert”. (voluntariat-E/GD) 

 

La relació de mentoria emmarcada en el projecte Referents també ha aportat que el voluntariat 

sigui més conscient del racisme que hi ha a la societat (presència efecte= 67,9%; valoració 

efecte: 7,7), per exemple a nivell de condicions de treball que els ofereixen, el tracte que 

reben per part de la policia o la visió esbiaixada d’algunes persones. A més, ha fet que donin 

més credibilitat a les queixes sobre actituds o comportaments racistes.  

“Deixant de banda el procés migratori... El que m’impacte molt és a nivell social aquí, avui, 

en el dia a dia. Resulta que hi ha un mon, que almenys jo desconeixia, que funciona d’una 

manera que és perversa de com s’organitzen els recursos... Hi ha un món paral·lel, treballes 

per no res, treballes molts mesos perquè algú et faci un contracte de treball, vius a certs 

barris que creen una gran divisió social, això existeix. A mi em sorprèn molt...  Hi ha barris... 

hi ha una exclusió social molt gran i no es veu.” (voluntariat-E/GD) 

 
“Aquest mon s’oblida de què són persones. A vegades anem pel carrer i ens miren 

malament. Estaries tot el dia discutint amb la gent. A mi m’han dit moltes vegades: Vienen 

aquí a robar”. (voluntariat-E/GD) 

“I m’ha ajudat a veure que no era un fantasia quan parlen del racisme de la policia, això és 

real no són xifres ni mentides i ho he pogut compartir amb la gent que m’envolta... I ell es 

resisteix a sentir-se una víctima de res”. (voluntariat-E/GD) 
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Pel que fa a la presa de consciència sobre els propis microracismes, estereotips socials o 
desconfiança cap persones d’altres grups socials (presència efecte= 78,6%; valoració efecte: 
7,3) es posa de manifest tant a l’enquesta com als grups/entrevista que sovint ja han fet un 
treball previ en aquest sentit de manera personal o perquè venen de professions amb una 
marcada visió social. Tot i així, alguns expliquen que han pres consciència i han intentat fer 
un canvi.  

 
“Quan no coneixes les coses, altres cultures o altres persones tendim al racisme o 

microracisme i aquest mentoratge t’ajuda a desterrar-ho. Moltes vegades és por que tenim 

les persones a lo desconegut, i quan coneixes et canvia bastant el parer. Son persones com 

tu... aquestes diferències són diferències culturals i és sort”. (voluntariat-E/GD)  

“Jo també vaig aprendre que tenia molts perjudicis i punts racistes molt clars. Quan coneixes 

a una persona estrangera et poses al seu lloc i veus el seu entorn i el seu mon paral·lel. El 

teu món és un i el seu món un altre. I comprens el microracismes que tens diaris i els vas 

suavitzant, però sí que tenim a punta pala”. (voluntariat-E/GD) 

 

La reacció davant comentaris discriminatoris, xenòfobs o racistes d’altres persones (presència 

efecte= 71,4%; valoració efecte: 7,2) és més freqüent a partir de participar en el projecte. 

Expliquen que confronten més sovint aquest tipus de comentaris, d’una banda perquè hi ha 

un increment de la sensibilitat i de l’altra perquè consideren que tenen més arguments per 

poder respondre. 

“Ara vas a una botiga i diuen: Clar totes les ajudes per ells. Abans em callava, però ara no 

em callo. Dic: “Home jo penso diferent, però no passa res”. En determinats moments he fet 

aquest discurs, em dona més força perquè ho he conegut més i tinc més arguments. I em 

molesta més quan diuen: Es que venen de fora, se’ls regala tot i ho tenen tot fàcil. Ara quan 

ho diuen, amablement dic que penso diferent i penso que també és crear consciència i que 

pot ser alguna cosa els queda”. (voluntariat-E/GD) 

“Una cosa que he aprés és que soc molt més bel·ligerant ara. Hi ha coses que no les 

suporto, que em fan mal... Aquestes coses com quan al Masnou... No em puc estar callat i 

quan sento segons quin comentari he de dir algo, amb amics mateixos...”  (voluntariat-

E/GD) 

Addicionalment, consideren que han adquirit coneixement d’altres cultures, religions o formes 

de viure (presència efecte= 92,9%; valoració efecte: 6,9) i ho qualifiquen de molt enriquidor. 

“Jo he conegut més la cultura marroquí i el ramadà i coses d’aquesta que les sabia d’oïdes i 

de lluny”. (voluntariat-E/GD) 

“Jo sóc agnòstic i hem parlat amb molt de respecte i hem arribat a fer conya sobre la seva, 

la cristiana. I jo he après molt sobre el ramadà, el Coran... Saps que hi ha països per allà 

però no saps les diferències”. (voluntariat-E/GD) 

“I després la implicació personal que té el ramadà. Jo he viscut dos ramadans amb ell i és un 

temazo. Més enllà de la creença, té un impacte psicològic... A mi m’ha fet pensar. És com 

una pràctica cultural, mental, psicològica que aquí no la tenen. No és cap tonteria, és una 

manera de col·locar-se”. (voluntariat-E/GD) 
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“Conèixer una cultura i una país desconegut, ara sé quins idiomes es parlen...” (voluntariat-

E/GD) 

“Es tan enriquecedor, el crear una relación de 0 a la que doblas la edad, tiene una cultura 

totalmente diferente a mí me ha parecido maravilloso”. (voluntariat-E/GD) 

“Ell va dir prou i tal... I et queda una sensació de fracàs, és com que em retreies a mi mateix 

que allò no va acabar de funcionar com m’hagués agradat, però després també intentant fer 

la lectura més positiva és que no tot ha de sortir bé i espero que a ell li hagi quedat alguna 

cosa. D’enriquir m’ha enriquit molt, això ho tinc claríssim”. (voluntariat-E/GD) 

 

Per últim, el projecte també ha tingut incidència en estimular l’activisme social (presència 

efecte= 62,5%; valoració efecte: 4,4), per exemple participant en mobilitzacions o entitats de 

caire social com altres voluntariats, associació d’un país en conflicte...  

“...empecé a hacer esto y vi que hay una cosa que realmente tiene un sentido y que te lleva 

más allá y me he cogido un año sabático y he entrado en el voluntariado…” (voluntariat-

E/GD) 

“Estoy con mucha curiosidad y estoy haciendo mentoría en otros sitios de otra manera, en 

otros ámbitos. He empezado una formación de coaching”. (voluntariat-E/GD) 

“Ara he anat a manifestacions amb ell. Amb tot això que ha passat a l’Afganistan, ha estat 

com viure molt de prop tot això, ell m’anava comunicant coses i he anat a manifestacions i 

m’he fet d’una associació d’afgans i catalans”. (voluntariat-E/GD) 

 

Cal tenir en compte altres efectes o impactes percebuts que no s’han avaluat a l’enquesta en 

l’àrea comunitària. Per exemple, prendre consciència de la duresa dels processos migratoris 

dels joves tutelats i extutelats. 

“M’ha servit per tenir coneixement de tot el periple pel que passen aquests nois quan 

decideixen venir aquí. Tenia una idea abstracte i genèrica i m’ha servit perquè em dona una 

visió molt més propera, sensible i empàtica d’aquest procés migratori...” (voluntariat-E/GD) 

“Aquesta mentoria m’ha donat l’oportunitat de conèixer tot el previ de les persones que es 

troben al mediterrani intentant buscar un lloc per viure. M’ha donat un coneixement molt 

més directe de què passa, com viuen... La quantitat d’informació que no tenim sobre les 

lluites de clans, que passa en el desert i tots els peatges que han de pagar... tot això no es 

diu, ni es coneix o es coneix molt poc, m’ha donat tota aquesta profunditat de què passa 

darrera de tot això. Segueixo pensant que estem vivint molt a esquenes d’aquesta part del 

mon”. (voluntariat-E/GD) 

“El que em va explicar del seu viatge és per fer una sèrie de pel·lícula. Va passar 5 o 6 

països sense un duro, dormint on sigui, treballant del que podia... van ser 4 o 5 mesos de 

viatge... i situacions límit. Apareixia la policia marroquina i els deixava al mig del desert 

perquè es morissin. En un xaval de 15 o 16 anys ho trobo brutal. Ell venia sol, no va venir 

amb ningú”. (voluntariat-E/GD) 
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Addicionalment, i més enllà del que podria ser prendre consciència sobre els propis 

microracismes... el voluntariat esmenta efectes en la seva sensibilitat social, desenvolupant 

una mena d’empatia social/global. 

“...ara soc capaç de personalitzar-ho i posar-li nom i cognom a un fenomen global. Que els 

fenòmens global els hi passen a personetes concretes, persones en singular. Per mi això és 

un impacte, cada cop que sento una notícia ho relaciono amb ell. Cada cop que sento una 

tragèdia de seguida penso en ell: hagués pogut ser ell... Em serveix per baixar a un nivell 

personal el que és un problema polític o geopolític, veure que està afectant a persones 

concretes. I passes de valorar-ho des d’un pla teòric o abstracte i passes a valorar des d’un 

pla més personal, empàtic”. (voluntariat-E/GD) 

“També em va ajudar molt a posar nom i cognoms a unes històries que coneixem de segona 

mà, però que quan les vius de primera t’ajuda molt més a arribar-hi”  (voluntariat-E/GD) 

Tanmateix es fomenta l’admiració i la visió positiva d’aquest jovent, però també “normalitzar” 

que són simplement persones joves. 

“Jo l’admiro, és mi ‘héroe’. M’ha enriquit molt. Li tinc un respecte brutal” (voluntariat-E/GD) 

“La capacitat de buscar-se la vida en una edat tan jove, de treure partit de lo poc que tenia. 

A mi em va omplir d’admiració de seguida”. (voluntariat-E/GD) 

“I una altra cosa és el coneixement d’aquest món, de perquè estan al carrer, es comporten 

així... I et poses al seu lloc i penses: Si jo fos ell, aniria per la mala vida segur. I ell és un 

superheroe que està intentant sortir d’aquest món...”. (voluntariat-E/GD) 

“Ves que tienen muchas ganas, que han evolucionado, se han adaptado… Ellos vienen con 

ganas de aprender, de evolucionar, con ganas de todo y se le van poniendo trabas 

constantemente. Son personas superfuertes. Para ellos llegar aquí es un triunfo.” 

(voluntariat-E/GD) 

“M’ha aportat el conèixer a una persona valenta i meravellosa, que de cap altre manera 

hagués pogut accedir a ella. Un jove que lluita pel seu futur, des de la humilitat, pròpia dels 

immigrants que tenen dins seu la creença que son menys que nosaltres. Una gran lliçó de 

vida”. (voluntariat-qü adhoc) 

“Desfer una expectativa de com són els joves tutelats. El meu referit és un jove ben normal 

amb gustos i il·lusions propis dels joves d’aquí o de molts altres llocs”. (voluntariat-qü adhoc) 
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4.2. Efectes en l’àrea interpersonal 

Els efectes en l’àrea interpersonal fan referència a aspectes diversos que es podrien resumir 
en quatre:  

a) Adaptació de la comunicació a l’interlocutor (segons nivell de comprensió i aspectes 
interculturals). 

b) Establiment de relacions basades en l’empatia i el respecte. 

c) Acompanyament cap a objectius. 

d) Establiment de relacions des d’una posició d’igualtat. 

 

El qüestionari adhoc avalua aquests 4 aspectes a partir de 6 preguntes. A continuació es 
presenta el gràfic que permet veure la presència d’efectes en l’àrea interpersonal. 
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Entre el 90 i el 100% del voluntariat enquestat afirma que el projecte Referents ha tingut 

algun impacte en saber fer un acompanyament cap a objectius centrat en els interessos de 

l’altra persona i en establir relacions des d’una posició d’igualtat. 

L’efecte de la resta d’aspectes en l’àrea interpersonal és present en el 73-88% dels voluntariat 

perquè és més freqüent que es tracti d’aspectes que ja tenien prèviament integrats, en aquest 

sentit cal destacar que el 25% ja establien relacions respectant les creences o formes de fer 

de l’altra. 

Pel que fa a la intensitat, en l’àrea comunitària es podria parlar d’un efecte bastant homogeni 

valorat entorn a la puntuació de 7,5. 

 

 

 

  

 

 

El qüestionari d’avaluació interna inclou la pregunta “Has participat del procés de creixement 

d’un/a jove” que a nivell conceptual podria tenir relació amb l’acompanyament cap a objectius. 

En aquest cas la valoració de l’efecte és de 7,9, una mica més elevat que en el qüestionari ad 

hoc. 

Taula XX:  Valora del 0 (gens) al 10 (totalment), fins a quin punt fruit de la teva 

participació en el projecte... (puntuació mitjana, desviació tipus, mínim i màxim) 
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A continuació, s’aporta informació qualitativa sobre els efectes en l’àrea interpersonal des del 

punt de vista del voluntariat.  

A partir de la participació en el projecte, el voluntariat considera que aprèn a relacionar-se des 

d’una perspectiva respectuosa amb creences o formes de fer diferents (presència efecte= 

73,2%; valoració efecte: 7,7). Assenyalen que tenen més en compte que les situacions de 

partida poden ser molt diferents i entenen que és important no donar solucions o intentar 

canviar la manera de pensar de l’altra persona. 

“He après que no tot és igual, no tot és uniforme. I a la vegada aquesta no uniformitat és 

una riquesa. I m’ha aportat: Ei, no valoris. No dirigeixis. Com a lo millor estàs acostumat a 

fer: Això té aquesta solució, això ves aquí o ves allà... Compte perquè no tenim el mateix 

punt de partida, el mateix recorregut i que per tant ves amb compte i respecte, respecte 

molt. Això ho he après una mica”. (voluntariat-E/GD) 

“M’ha servit per entendre... a vegades ell és tan religiós que em fa perdre els estreps, però 

pares, penses... i penso pot ser si no fos per això no se’n sortiria. Venim de mons 

completament diferents i hem aconseguit entendre i riure d’això, practicar l’empatia...”  

(voluntariat-E/GD) 

 

Molt relacionat amb l’aspecte anterior està la capacitat de relacionar-se amb empàtica 

(presència efecte= 83,9%; valoració efecte: 7,6), de manera que tenen més en compte  

entendre els motius d’un determinat comportament o posar-se en el lloc de l’altre. 

“També vaig aprendre que cada circumstància, cada persona és completament independent i 

que no pots ni tan sols opinar. Una acció o reacció d’una persona en un moment determinat 

al darrera té una història. Pot ser a primer cop de vista...” (voluntariat-E/GD)  

“A mí me contaba casos de que sube al metro, se pone en el metro donde puede y la gente 

se le aparta. Lo pasa muy mal. Me pongo en la piel de ellos y pienso: ¡Qué fuerte!. Y cuando 

subo al metro y veo un grupo me pongo cerca para que no tengan esa sensación, para decir 

no todos os rechazamos, no nos causan miedo, quiero que estén cómodos”. (voluntariat-

E/GD) 

“Soc professora de cicles formatius. Ara em trobo amb nanos i ara tinc avantatge sé que 

necessiten més empatia i acompanyar-los d’un altre manera. (De quina manera?) En el sentit 

d’entendre’ls millor. He acompanyat al X i he pogut sentir com se sentia ell i m’he imaginat si 

aquesta persona té aquest problema o no atén a classe... doncs apropar-te. Ells ho 

agraeixen molt que t’apropis que els vegis com persones normals i els escoltis”. (voluntariat-

E/GD) 

 

Les diferències en la competència lingüística en la relació de mentoria també impliquen un 

aprenentatge en la forma de comunicar-se del voluntariat (presència efecte= 87,5%; valoració 

efecte: 7,4). Descriuen que aprenen a parlar de forma més clara o directe o utilitzar els silencis 

per donar temps a l’altre.  

“Una de les meves mancances és la comunicació. Ser més clara, més directe. Quan hi ha 

dificultats de comunicació, t’ajuda a sintetitzar, a aclarir-te tu per poder acompanyar a un 

altre. Això es pot transferir a altres relacions”. (voluntariat-E/GD) 
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“En temas de comunicación he aprendido tanto de él que luego en la empresa me he dado 

cuenta que no necesito hablar constantemente, o no llenar los silencios. Para mi vida 

profesional y personal me ha servido esto de aguantar el silencio porque luego te llegan 

unas historias superricas”. (voluntariat-E/GD) 

“Jo diria que el que em va ajudar com a persona va ser saber escoltar, donar temps i donar 

silencis i entendre que els nostres ritmes de conversa no són els mateixos amb algú amb una 

dificultats de llenguatge o comunicació”. (voluntariat-E/GD) 

 

La idea d’adaptar la comunicació tenint en compte les possibles diferències en les normes 
culturals no ha sorgit espontàniament durant els grups de discussió o entrevista al voluntariat, 
però a l’enquesta sí que es reconeix com un efecte bastant rellevant (presència efecte= 83,9%; 
valoració efecte: 7,4). Aquest efecte es va incloure en l’avaluació perquè es va esmentar durant 
les entrevistes amb les professionals. 

“Entendre que hi ha un tema o element cultural en la comunicació... què que vol dir 
puntualitat en diferents cultures? Què vol dir parlar alt o fluix? Quan parlem amb persones 

de diferents edats, on mirem? als ulls, amunt, avall?...)”.  (professional-E) 

 

Un altre aprenentatge que menciona el voluntariat en l’àrea interpersonal és establir relacions 
més igualitàries amb persones que es troben en situacions menys privilegiades (presència 
efecte= 91,1%; valoració efecte: 7,4), fugint de la idea de caritat, el paternalisme o del 
síndrome del salvador blanc que implica una posició de superioritat o poder. Per tant, hi ha 
una transformació en el plantejament inicial cap a la idea d’acompanyar o “caminar de costat”. 

 

“Quan comença una cosa d’aquestes és: jo vull ajudar. I hi ha gent que et diu que és com 

caritat, com fer una bona obra. I res d’això, és una persona que et mira de tu a tu, i que 

t’ensenya moltíssim. No hi ha res de caritat. Això m’ha fet molt canviar la percepció de quan 

un col·labora en un projecte així i que és molt professional”. (voluntariat-E/GD) 

“Aquest noi és bastant autònom i jo anava amb la idea d’ajudar-lo molt i llavors: Calma, 

perquè no t’està demanant ajuda. Jo l’hagués ajudat en moltes coses que no perquè ell no 

me les demana o deia que no li calien. Llavors busquem altres coses que no siguin d’ajudar, 

fer més acompanyament, més d’estar... Els voluntaris a vegades pensem que som salvadors 

i no ho som, pot ser només hem d’estar”. (voluntariat-E/GD) 

“La formació em va servir. Jo anava amb la idea d’ajudar i això de no estar al davant sinó al 

costat ha estat molt potent, molt important. Es tracta d’estar al costat perquè ell tingui 

l’autonomia. Ha estat tot una experiència. Jo també tinc dos fills i tinc la sensació que ara ho 

sabria fer millor”. (voluntariat-E/GD) 

“...però m’ha ajudat a confiar i a desfer un cert paternalisme que jo tenia, ben intencionat... 

No és que no pretengués tenir una relació igualitària, però d’alguna manera em posicionava 

en un lloc que no era just...” (voluntariat-E/GD) 
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Per últim, un aprenentatge força generalitzat entre el voluntariat és l’acompanyament cap a 
objectius (presència efecte= 96,4%; valoració efecte: 7,4). En aquest sentit, destaquen idees 
com escoltar, deixar espai, no decidir per l’altre, facilitar la reflexió i transmetre que té dret a 
equivocar-se. 

 

“A vegades estem parlant i té un problema. I tu com ho faries? I jo sempre li dic: No ho sé, 

fem una llista. No em demanis que faria perquè no ho sé. És la teva cosa. Jo li intento 

transmetre: Tu fes el que creguis i si no et porta on tu volies, estem aquí. Tens dret a 

equivocar-te o a què no et surti com volies perquè no ens surten a ningú. Si no surt així, 

tornarem a començar i aquí tens un lloc per recolzar-te amb tota la gent que hi ha aquí. Ha 

guanyat confiança en aquest temps, més que tot el que els hi puguis solucionar”. 

(voluntariat-E/GD) 

“Li dic: Jo penso tal cosa, però com que jo no soc, ets tu qui ha de decidir... Jo veig que això 

pot ser un problema, però tu mateix, problemes en tenim tots”. (voluntariat-E/GD) 

“...i sobre tot a aprendre a escoltar que vol l’altra persona, no el que tu vols sinó el que 

necessita l’altra persona. És aprendre a donar l’espai necessari perquè una altra persona es 

desenvolupi de la seva manera.” (voluntariat-E/GD) 

“Un dels primers aprenentatges, pot ser ja el portava una mica ja, va ser el de no projectar. 

És a dir, ser un referent o un mentor vol dir escoltar i acompanyar cap a on el noi o la noia 

vol anar. No cap a on aniries tu si estiguessis en aquesta situació. Per mi ha estat un 

aprenentatge que me’n duc. Pot ser ja el tenia, però m’ha servit per aprofundir més”. 

(voluntariat-E/GD) 
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4.3. Efectes en l’àrea personal 

 

Els efectes en l’àrea personal fan referència a beneficis que atenyen principalment al propi 
individu. En aquest cas s’ha formulat un pregunta per aspecte avaluat:  

a) Seguretat. 

b) Adaptabilitat o flexibilitat. 

c) Paciència. 

d) Relativitzar problemes. 

e) Ressituar l’escala de valors 

f) Autoconeixement. 

 

A continuació es presenta el gràfic que permet veure la presència d’efectes en l’àrea personal. 
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Aproximadament el 90 del voluntariat enquestat considera que el projecte Referents ha tingut 

algun efecte en l’autoconeixement. 

També destaquen efectes, en més del 80% del voluntariat, en aspectes com relativitzar els 

problemes, tenir paciència, capacitat d’adaptació, o ressituar l’escala de valors.  

Pel que fa a la intensitat, els aspectes en què l’efecte percebut és més elevat són: relativitzar 

els problemes (7,3) i tenir paciència (7,3). La valoració de la resta d’aspectes de l’àrea personal 

es troba per sota del 7. 

 

 

 

 

 

 

A continuació, s’aporta informació qualitativa sobre els efectes en l’àrea personal des del punt 

de vista del voluntariat.  

La relació de mentoria sovint contribueix a què el voluntariat sigui conscient de les dificultats 

que ha d’afrontar el jovent tutelat i extutelat i com a conseqüència que relativitzin més els 

seus problemes. Tot i que aquest aspecte només ha estat descrit només per una persona als 

grups de discussió, a l’enquesta pren bastant rellevància (presència efecte= 89,3%; valoració 

efecte: 7,3).  

“Una cosa que sí que és personal que pensava que m’ha aportat és veure com una persona 
molt més jove amb tants pocs recursos, és capaç de buscar-se la vida i tot. A mi això em fa 

pensar: Tia! M’ha fet relativitzar segons quins problemes de la meva vida laboral. Jo he 
après de la seva manera de veure el món”.  (voluntariat-E/GD)  
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El voluntariat també considera que ha après a tenir més paciència i adoptar una visió més a 

llarg termini (presència efecte= 89,3%; valoració efecte: 7,3). 

“És el que deia la Cristina de carrera de fons. Jo sóc corredora de fons i quan em va dir això 
vaig pensar: calma’t, poc a poc, la meta està molt lluny, ves vivint cada kilòmetre. I això 

m’ha ajudat molt: No esperis un resultat a curt termini”. (voluntariat-E/GD) 

“La paciència, treballes molt la paciència perquè volem ja. Estem en un mentoratge i volem 
que surti ja, i el vincle es va crear amb el temps, amb el dia a dia. Es treballar molt la 

paciència i l’escoltar”. (voluntariat-E/GD) 

 

L’adaptació o flexibilitat també ha estat un aprenentatge fet pel voluntariat durant la 

participació en el projecte (presència efecte= 85,7%; valoració efecte: 6,7). 

“M’ha ensenyat molt a veure la vida d’una altra manera. No es pot anar tan apamat. Has 
d’obrir més... ell és: bueno ja veurem, pot ser sí. I jo: Com que pot ser sí? Al final jo he 

acabat dient: Pot ser sí. M’ha ensenyat molt”. (voluntariat-E/GD) 

També el que deia ell. A guanyar aquesta flexibilitat, perquè jo sóc molt quadriculat. Donar 
certa flexibilitat a les coses. Jo m’estructuro tot i penso farem això... i llavors s’està tres hora 
explicant no sé què i llavors penso: és que era això el que tocava, perquè necessitava això. 

Llavors a ser més flexible...” (voluntariat-E/GD)   

 

Addicionalment, el voluntariat assenyala que la participació en el projecte Referents ha 

modificat d’alguna manera la seva escala de valors, prioritats... (presència efecte= 80,3%; 

valoració efecte: 6,6) en el sentit de reforçar o ressituar els valors comunitaris o familiars.  

“M’ha donat una visió de donar valor a les coses petites i no esperar que siguin molt grosses 
per pensar que està bé i això et fa créixer i ser més realista també perquè el mon està fet de 
petites coses i avança amb la suma de molts petits moments i el donar valor a les coses de 

llarg recorregut”. (voluntariat-E/GD) 

“Jo crec que es van reforçar tots els valors que tenia, més que crear-ne de nous... Reforçar 
els valors comunitaris, el donar, el fer comunitat, el no esperar res. La generositat, 

l’escoltar...”  (voluntariat-E/GD) 

“En general diria que m’ha aportat ressituar escales de valors. A vegades ho donem per fet i 
necessitem que algú ens sacsegi. Aquí tenim per adquirit unes maneres de fer, de ser i 

d’estar i les donem per fetes i quan entra a la teva vida una persona que està en una altra 
situació et replanteges coses... pot ser molt senzilles però pot ser molt complexes. Pot ser 

com et planteges el teu dia a dia, ajudar a la teva família, com passar final de mes amb molt 
pocs diners, que prioritzes... Ell em parlava molt del Islam tenen molt en compte la 

comunitat, la família... penses pot ser nosaltres en el nostre amb el dia a dia tal i com anem 
no tenim en compte les famílies extenses, el tenir cura dels nostres...”  (voluntariat-E/GD) 

 

L’autoconeixement és un altre aspecte que surt reforçat (presència efecte= 91,0%; valoració 

efecte: 6,2) per l’experiència i el treball de reflexió que comporta fer els informes que es fan 

de les trobades o el seguiment tècnic.  

“A mi també (m’ha ajudat a conèixer-me millor), descobrir-me un jo que no sabia que tenia. 
També he descobert que pot ser era massa egoista, que això m’ha fet mal, però m’ha 

ajudat”. (voluntariat-E/GD) 
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“...luego siempre tienes que hacer un informe. Para mí ha sido superchulo hacer este 
informe, iba repasando los encuentros y te vas dando cuenta y encuentras herramientas de 

cómo conocerte mejor, cómo observarte tu mejor… Con la técnica tenías siempre el 
feedback y era un aprender constante. Fue como una avalancha de aprendizaje muy guay”. 

(voluntariat-E/GD) 

 

Per últim, també mencionen que el projecte Referents els ha aportat certa seguretat o més 

autoconfiança (presència efecte= 75,0%; valoració efecte: 5,8), en alguns casos relacionat 

amb l’experiència d’un tancament anticipat i en altres per haver superat la por o inseguretat 

inicial de no saber fer-ho. 

“Per mi ha tingut un impacte bastant gran en adonar-me... que d’alguna manera el que jo 

estava oferint... seguia tenint valor malgrat jo no tingués un reconeixement explícit per part 

de l’altre. En general penses que la mesura del valor d’allò que fas està en la recepció que té 

per part dels altres i arribar a adonar-me que és igual de valuós si la persona que tens al 

davant si està preparada per rebre o no... Això personalment m’ha aportat confiança amb el 

que ofereixo, amb la manera que em relaciono i no dependre tant...” (voluntariat-E/GD) 

“A mi també (m’ha donat seguretat). Jo pensava que no ho sabria fer. I volia fer tot de 

cop... Tu pots transmetre i donar la sensació que no arriba enlloc, però després veus que sí. 

Això et dona confiança. A mi em feia molta por cagar-la, dir-li qualsevol cosa o l’aconsello en 

algo... em feia molta por”.  (voluntariat-E/GD) 

 

En l’àrea personal, altres efectes que esmenta el voluntariat -no avaluats a l’enquesta- és per 
exemple el descobriment d’espais de la ciutat o la idea de creixement personal. 

 

“Jo gràcies amb ell he descobert molts espais de Barcelona i voltants, gràcies a haver de 

quedar amb ell. Hem caminat molt, hem passejat molt. Llocs que no havia estat. També li he 

ensenyat llocs. Una mica posar-te al servei del que necessiti, si no necessita res doncs res i 

estar al seu costat”.   (voluntariat-E/GD) 

“I a descobrir una ciutat que mai havia caminat tant. Jo no visc a Barcelona. Mai havia 

caminat tan per fer activitats de lleure amb un xicot de 17 anys i de descobrir espais 

culturals i totes les coses que es poden fer per Barcelona sense gastar-se un euro a la 

butxaca que va ser una experiència que ens van inculcar molt encertadament a la formació i 

que va ajudar a fer un enfocament diferent en aquest inici de relació”. (voluntariat-E/GD) 

“Te hace algo el voluntariado, algo pasa dentro de ti en el momento que empiezas a hacer 

un voluntariado. Creces”. (voluntariat-E/GD) 
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4.4. Índex resum dels principals efectes 

 

Per tal d’obtenir una visió general dels efectes del projecte Referents en les tres àrees 
descrites, s’ha calculat un índex resum que combina la informació de la valoració i la 
generalització de l’efecte.  

L’idea de l’índex resum és ponderar les valoració de l’efecte segons el percentatge de persones 
que l’han percebut6. Cal tenir en compte que ens els aspectes en què bona part del voluntariat 
està sensibilitzat prèviament, moderen la possibilitat d’un efecte del projecte més elevat. 

 

Com es pot observar en les gràfiques de la pàgina següent:  

― Comparativament els efectes més destacables es donen en l’àrea comunitària i estan 

relacionats amb aquesta presa de consciència sobre els reptes i les dificultats que es 

troba el jovent tutelat i extutelat per emancipar-se (8,8) i per realitzar els tràmits legals 

i administratius (8,5), seguit per la sensibilització o generació de consciència en l’entorn 

proper a partir de compartir informació o experiències (7,6). 

― En l’àrea interpersonal destaca especialment l’aprenentatge d’acompanyar a la persona 

cap els seus propis objectius o segons els seus interessos (7,2) i la creació de relacions 

basades en la igualtat (6,9). 

― En l’àrea personal els efectes són en general més moderats, destaca el fet de relativitzar 

els propis problemes (6,8). 

  

 
6 Índex calculat multiplicant la mitjana de les valoracions (escala només tenint en compte les puntuacions d’1 a 10) i el percentatge 

de respostes d’1 a 10. 
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A continuació es presenta la informació de forma gràfica. 
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4.5. Aspectes diferencials segons la durada de la relació de 
mentoria 

 

En aquest apartat es compararan dos grups de persones voluntàries: 

― Grup amb participació amb la durada prevista, i per tant la relació de mentoria s’ha 
desenvolupat al llarg de 9-10 mesos. 

― Grup amb participació més curta de la prevista per tancament anticipat. 

 

La comparativa interessa des de dues perspectives: 

― D’una banda per valorar possibles diferències en el perfil inicial. 

― D’una altra banda, per posar de manifest que poden haver diferències en l’efecte 
percebut que ha tingut el projecte Referents, ja que el temps de participació és molt 
diferent. 

 

 

 

A. Diferències en el perfil inicial  

L’objectiu de les anàlisis que es presenten a continuació és identificar possibles diferències en 
el perfil previ del voluntariat amb participació segons la durada prevista i aquell amb tancament 
anticipat. Aquestes anàlisis es basen en comparar el percentatge que assenyala l’opció de 
resposta “Prèviament integrat” que s’ha inclòs en les preguntes de l’enquesta.  

Alhora d’interpretar aquests resultats cal fer-ho amb cautela, d’una banda, es basen en 
informació retrospectiva i de l’altra banda es basen únicament en la perspectiva del voluntariat, 
per tant pot ser difícil discernir si reflecteixen diferències reals en el perfil o en l’autopercepció. 
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Àrea comunitària 

Els perfils inicials o autopercepció en els aspectes relacionats amb l’àrea comunitària són 
bastant similars, no hi ha cap diferència estadísticament significativa (Prova Chi-quadrat). Tot 
i així, s’observen algunes tendències que suggereixen que la sensibilització social prèvia és 
més freqüent en el grup amb relació de durada completa, especialment quan es té en compte 
el fet de ser conscient o haver reflexionat sobre les diferències culturals, en els valors, els 
costums o els privilegis (marcada amb “?”).  
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Àrea interpersonal 

En l’àrea interpersonal, en general, es podria hipotetitzar que el grup amb relació de durada 
completa té més sovint desenvolupades habilitats de relació interpersonal en contextos 
interculturals prèviament a la participació. Específicament l’única diferència estadísticament 
significativa (marcades amb *) posa de manifest que en el grup amb durada completa seria 
més freqüent establir relacions basades en l’empatia i la comprensió (Prova Chi-quadrat, 
p=0,048).  

També es podrien destacar algunes tendències pel que fa a l’establiment de relacions basades 
en el respecte a persones de grups socials diferents al propi i a l’estil comunicatiu previ tot i 
que no assoleixen el nivell de significació estadística (marcades amb “?”).  
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Àrea personal 

En l’àrea personal sembla que els perfils previs serien força similars i no hi ha cap diferència 
estadísticament significativa. Tot i així, en el grup amb tancament anticipat podria haver la 
tendència a què sigui més freqüent considerar que ja és té un bon autoconeixement abans de 
la participació en el projecte (marcada amb “?”). 
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B. Diferències en l’efecte del projecte Referents 
 
Tenint en compte que la durada de la relació de mentoria i per tant la durada del seguiment 
tècnic/formació continuada és molt diferent entre el grup de participació amb durada completa 
i el de tancament anticipat, és lògic pressuposar que hi haurà diferències en l’efecte que ha 
tingut el projecte. 
 
Així mateix, les puntuacions mitjanes en el grup de participació segons durada prevista 
permeten visualitzar els possibles efectes en les condicions més òptimes del projecte. 
 

Àrea comunitària 

En l’àrea comunitària, tot i que en 7 dels 9 aspectes avaluats el grup de durada completa obté 
puntuacions generalment més altes, l’única diferència estadísticament significativa (marcada 
amb *) (prova U de Mann-Whitney, p=0,013) posaria de manifest que aquest grup considera 
que obté més coneixement sobre altres cultures, religions i formes de viure que el de 
tancament anticipat.  
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D’altra banda, també s’ha de destacar que hi hauria aspectes en què malgrat la participació 
sigui curta l’efecte podria ser molt similar en ambdós grups, o al menys segons la seva 
autopercepció. Els aspectes que podrien assolir un efecte similar a curt termini estarien 
relacionats amb el fet de prendre consciència o reflexionar sobre les diferències culturals i 
prendre consciència sobre el racisme o altres discriminacions a la nostra societat. 

 

Àrea interpersonal 

En l’àrea interpersonal, en tots els aspectes avaluats s’observa la tendència a què el grup de 
durada completa obtingui puntuacions més elevades, però la única diferència significativa 
(marcada amb *) (prova U de Mann-Whitney, p=0,044)  apareix en relació amb l’aprenentatge 
d’acompanyar al o la jove a descobrir i assolir els seus propis objectius. 
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la resposta

Relacionar-te amb persones que es troben 
en una situació menys privilegiada 

socioeconòmicament des d’una posició 
d’igual a igual (per exemple: fugint del 

paternalisme o del rol de “salvar”)

Adaptar la comunicació a la persona amb
qui parles tenint en compte les possibles

diferències en les normes culturals

Adaptar la comunicació (ex.: el vocabulari,
el ritme, frases breus...) a la persona amb

qui parles tenint en compte el seu nivell de
competència lingüística

Relacionar-te mostrant empatia, intentant 
entendre els motius de l’altra persona o 

sense jutjar

Relacionar-te respectant les creences o 
formes de fer de l’altra persona, sense 

voler convèncer o intentar que canviï quan 
són diferents a les teves

Tancament anticipat Durada projecte

Valora de 0 (gens/cap efecte) al 10 (totalment), fins a quin punt participar en 
el projecte Referents HA TINGUT EFECTE en els següents aspectes...? 

(mitjana: segons durada de la participació) 

Base “Tancament anticipat” (efecte valorat entre 0 i 10): 14-15 
Base “Durada prevista” (efecte valorat entre 0 i 10): 28-40 

* 
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Àrea personal 

En l’àrea personal, el grup de durada completa obté puntuacions generalment més altes en 4 
dels 6 aspectes avaluats, però cap d’aquestes assoliria significació estadística.  
 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta àrea també hi hauria aspectes en què malgrat la participació sigui curta l’efecte 
podria ser molt similar en ambdós grups, per exemple l’efecte percebut del projecte quant a 
relativitzar els propis problemes o ressituar l’escala de valors. 
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Seguretat en tu mateix/a (pot ser en
general o seguretat en les relacions, en el

que sents que aportes...)

Identificar o descobrir aspectes sobre tu
mateix/a (autoconeixement)

Ressituar l’escala de valors, donant més 
importància als valors comunitaris o del 

grup

Adaptar-te a situacions canviants,
flexibilitzar objectius o expectatives

Tenir paciència, saber esperar, valorar
també el procés per assolir un objectiu

Relativitzar els teus problemes

Tancament anticipat Durada projecte

Valora de 0 (gens/cap efecte) al 10 (totalment), fins a quin punt participar en 
el projecte Referents HA TINGUT EFECTE en els següents aspectes...? 

(mitjana: segons durada de la participació) 

Base “Tancament anticipat” (efecte valorat entre 0 i 10): 13-14 
Base “Durada prevista” (efecte valorat entre 0 i 10): 32-38 
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5. Conclusions  
 
 
En conjunt les principals conclusions de l’estudi de manera esquemàtica es mostra a 

continuació: 

 

 

 

 

Valoració positiva de la implementació 

El voluntariat valora positivament els diferents aspectes de la implementació, com és la 

preparació, la formació i l’acompanyament o suport rebut; així com la metodologia i 

professionalitat de l’equip.  

Els aspectes de millora identificats generalment fan referència a aspectes més aviat secundaris 

i no centrals del projecte. 

  

Efectes segons la durada 
de la relació

Efectes generals del 
projecte

Implementació
Principals 

conclusions

VALORACIÓ POSITIVA DE LA 
IMPLEMENTACIÓ

(preparació, formació, 
acompanyament i suport, 
metodologia emprada...)

TENDÈNCIA A EFECTES MÉS
AMPLIS EN EL VOLUNTARIAT AMB

DURADA DE LA RELACIÓ COMPLETA

EFECTES EN DIVERSES ÀREES
(comunitària, interpersonal i 

personal)

ELS EFECTES MÉS DESTACABLES

ÀREA COMUNITÀRIA

Sensibilització del 
voluntariat sobre la realitat 
del jovent tutelat/extutelat

Sensibilització realitzada 
pel voluntariat a l’entorn 

proper

IDENTIFICACIÓ D’ALGUNS 
ASPECTES DE MILLORA

(en aspectes secundaris i no 
centrals del projecte)

ÀREA INTERPERSONAL

Aprenentatge d’habilitats 
per acompanyar cap a 

objectius

Establiment de relacions 
igualitàries amb persones 

en situació menys 
privilegiada

ÀREA PERSONAL

Capacitat per relativitzar 
els propis problemes

PRESÈNCIA D’EFECTES POSITIUS 
TAMBÉ EN EL VOLUNTARIAT AMB 

TANCAMENT ANTICIPAT
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Els efectes del projecte són diversos 

En base a les percepcions del voluntariat, el projecte té efectes en diverses àrees i aspectes. 

Destaquen principalment els següents: 

― La sensibilització del voluntariat sobre la realitat del jovent tutelat i extutelat, tant pel 

que fa als reptes en l’emancipació com les dificultats legals i administratives que es 

troben. 

― La tasca de sensibilització que desenvolupa el voluntariat amb l’entorn proper. 

― L’aprenentatge d’habilitats per acompanyar a una altra persona a partir dels objectius 

o interessos de l’altra. 

― L’establiment de relacions més igualitàries amb persones en situacions menys 

privilegiades. 

― La capacitat per relativitzar el propis problemes. 

Els efectes identificats en el voluntariat són coherents amb els obtinguts en altres estudis 

realitzats amb projectes de mentoria que identifiquen efectes en: competència intercultural, 

habilitats interpersonals i emocionals (Ajuntament de Barcelona, 2017; Projecte Rossinyol); 

compromís cívic (actituds i conductes) (Goldner & Golan, 2015; projecte Perach); rebuig cap 

a actituds/creences de superioritat, consciència del racisme o discriminació social cap a 

determinats grups (Prieto-Flores, Feu i Casademont, 2016; Projecte Rossinyol).  

Cal tenir en compte que en l’únic estudi en què l’anàlisi de l’efecte en el voluntariat es deriva 

de la comparativa entre un grup participant i un grup control s’identifiquen efectes positius en 

menys àrees (Prieto-Flores, Feu i Casademont, 2016). En aquest sentit, no s’obtenen 

diferències en: actitud d’apertura i respecte cap altres cultures, competència intercultural, 

habilitats interpersonals d’escolta, observació..., empatia, i habilitats de comunicació 

intercultural. 

 

 

Les relacions amb tancament anticipat tenen efecte positiu en el voluntariat 

El voluntariat que ha tingut una participació de menor durada a l’establerta també informa 

d’efectes positius en totes les àrees, tot i que solen ser de menor magnitud. 
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6. Processos de millora 
 
 
A partir de les propostes de millora identificades al llarg de l’estudi (veure apartat D. Valoració 
global i propostes de millora) es va realitzar una sessió de treball amb l’equip de professionals 
de Punt de Referència per tal de valorar-les amb criteri tècnic i escollir aquelles que tenen 
coherència amb el projecte Referents i els seus objectius. 
 
De les propostes inicialment plantejades s’ha descartat la relativa a compatir més informació 
amb el voluntariat, amb la idea de mantenir el nivell actual d’informació, però en aquest sentit 
sí que es comenta tenir alguns aspectes en compte: 

― Explicar el perquè no es comparteix més informació. 

― Promoure que, en cas de dubte sobre els objectius professionals que s’han establert 
per/amb el jovent, el voluntariat es posi en contacte amb el tècnic/a de referència per 
rebre assessorament i poder treballar-ho conjuntament. 

 
Addicionalment, de les “Altres” propostes es descarta crear una plataforma per fomentar 
l’emprenedoria perquè l’equip considera que està fora del marc i dels objectius del projecte. 
 
 
 

A. Reforçar alguns temes en la formació del voluntariat 
 
Es proposa reforçar alguns temes o informacions durant la formació inicial i durant el 
seguiment. Dels temes plantejats anteriorment es destaquen quatre: 

― Rol de voluntariat. Es posa de manifest que el voluntariat té especialment dificultats 
per identificar el seu rol quan venen amb una imatge poc realista de la situació del 
jovent, amb rol del “salvador blanc”.... i es troben amb joves que tenen una bona xarxa 
de suport professional o referents. L’equip considera que durant la formació inicial s’ha 
de confrontar més al voluntariat perquè entengui que el seu rol no es canviar la vida 
del jovent, sinó estar o mantenir-se al seu costat, i reforçar que el seu rol té més a 
veure amb el “suport intangible” que amb el suport instrumental. En aquest sentit 
proposen ampliar el nombre de sessions actuals dedicades a treballar aquests temes, 
principalment a partir de casos pràctics. 

― Treballar amb més profunditat o repensar la formació sobre els conceptes d’antiracisme 
i els privilegis. Són aspectes que ja s’han introduït darrerament i que es treballen amb 
dinàmiques de grup, però que l’equip considera que es podria reflexionar sobre altres 
maneres de transmetre’ls. 

― Empatia i tècniques de comunicació. Es valora la conveniència d’introduir dinàmiques 
o role-playing per treballar aquests temes. Aquesta proposta ve reforçada per les 
diferències identificades entre el grup de tancament anticipat i el de durada completa 
prèvies a la participació. 

 
Com a idea general, però especialment en relació amb la temàtica de treballar el rol del 
voluntariat, l’equip planteja fer una o dues sessions de formació addicionals després 
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d’aproximadament un mes des l’inici de la relació per tal de repassar conceptes i poder 
identificar i treballar idees poc acurades.  
 

B. Activitats/trobades presencials 
 
L’equip valora positivament la proposta de realitzar activitats i trobades presencials en què 
participi el voluntariat i el jovent com a estratègia per fomentar la cohesió i per poder apropar-
se des d’una perspectiva diferent a ambdós grups. 
 
En aquest sentit es planteja valorar la introducció d’altres moments grupals com podria ser 
realitzar una sessió grupal en l’assignació o el tancament, sent conscients que pot ser difícil 
de coincidir per l’heterogeneïtat de disponibilitats horàries. 
 
 

C. Revisió de l’eina de retorn de les trobades de mentoria 
 
L’equip assenyala que en la revisió caldrà tenir en compte quins elements són necessaris 
segons el marc lògic o les informacions requerides en la monitorització dels projectes, però es 
planteja revisar la caracterització del tipus d’activitats, utilitzant només les categories generals 
(per ex.: activitats d’oci i lleure, culturals, educatives...). 
 

D. Repositori de propostes i recursos pel voluntariat 
 
L’equip valida la proposta de crear un repositori de propostes o recursos pel voluntariat que 
recullin activitats diverses que es poden realitzar a les trobades de mentoria, especialment 
dirigides a facilitar idees a l’inici de la relació.  
 
Faltaria concretar qui s’encarregaria de crear/actualitzar el repositori i des de quin espai 
s’oferiria aquesta informació. 
 

E. Ampliar el marc del projecte incloent de manera més explicita al 
voluntariat 
 
En aquest sentit, es reflexiona que a vegades els missatges dirigits al voluntariat són 
contradictoris, en determinats moments el discurs està totalment centrat en el jovent mentre 
que en altres es destaca el benefici mutu i la reciprocitat en la relació.  
 
L’equip planteja incorporar el discurs de la reciprocitat en les xerrades informatives i a la 
formació inicial. 
 
Des de l’equip avaluador es recomana incloure algun aspecte addicional en el marc lògic del 
projecte en base als resultats obtinguts en l’estudi. En concret, es podria incloure els aspectes 
amb més impacte de l’àrea comunitària i interpersonal.  
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F. Revisar les estratègies de captació de voluntariat 
 
L’equip assenyala la necessitat d’identificar altres estratègies o espais des dels que captar 
voluntariat que permetin diversificar el perfil d’aquest. 
 
L’objectiu subjacent a aquesta proposta és doble: 

- Reforçar la cohesió social incloent perfils diferents i defugint les crítiques sobre un perfil 
de voluntariat molt homogeni (ex.: dona, de 45-50 anys,  de nivell socioeconòmic mig-
alt, etc.). 

- Ampliar les opcions de connectar voluntariat i jovent amb interessos compartits. 
 
Algunes estratègies mencionades són realitzar xerrades informatives des de o en coordinació 
amb entitats que tinguis un pes rellevant en determinats barris (exemple: casals, biblioteques, 
etc.). 
  
D’altra banda, la incorporació de perfils més joves és un aspecte que l’equip considera que 
s’ha de valorar i preparar, ja que pot requerir adaptar o replantejar: criteris de selecció, el 
discurs o llenguatge que s’utilitza a la formació, entre d’altres. S’assenyala que el jovent 
mentorat que ara té 30-35 anys podria ser un grup diana a tenir en compte. 
 
 

G. Promoure la continuïtat de la implicació del voluntariat 
 
L’equip valora positivament la proposta de fomentar la implicació del voluntariat un cop 
finalitza la participació en el projecte Referents ja sigui participant com a soci, en els comissions 
que s’encarreguen de la comunicació o la captació, o en la planificació de les trobades anuals. 
 
En aquest sentit l’equip reflexiona que una manera de facilitar aquesta implicació posterior 
seria plantejar activitats que promoguin la cohesió de grup, per exemple atorgant-los un paper 
actiu en alguna activitat perquè s’hagin d’autoorganitzar o dedicant els darrers 15 minuts 
d’algunes sessions de seguiment grupal a un espai informal (ex.: berenar).  
 
 

H. Comunicar els resultats dels estudis d’avaluació 
 
En aquests cas la proposta inicial “desenvolupament d’estudis d’avaluació” s’ha reformulat vers 
la idea de comunicar o compartir els resultats dels estudis d’avaluació que l’associació realitza, 
per exemple en la formació inicial. 
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