NOTA DE PREMSA

Participar d’una mentoria social a Punt de Referència ajuda a generar
consciència sobre la realitat del jovent tutelat i extutelat a l’entorn del
voluntariat i a detectar comportaments racistes.
Que el jovent tingui xarxa de suport en moments importants de la vida els
ajuda en l’emancipació, els apuja l’autoestima i els dóna esperança en el
futur.

Barcelona - dijous 14 de juliol de 2022 - L’Associació Punt de Referència ha presentat avui
els resultats del primer estudi a l’Estat Espanyol que avalua els efectes que té per a les
persones voluntàries, el fet de participar al projecte de mentoria Referents. El projecte
proposa la creació d’un vincle únic entre elles (mentores) i una persona jove que té el repte
d’emancipar-se als 18 anys d’edat, sense xarxa familiar al territori.
En l’estudi s’ha destacat que participar d’un voluntariat de mentoria social a Punt de
Referència ajuda a:
•
•
•
•

Entendre millor la situació, reptes i dificultats que es troba el jovent tutelat i
extutelat per emancipar-se, en temes legals-administratius o fins i tot culturals i
religiosos .
Detectar actituds i comportaments racistes tant propis com de la societat.
Generar consciència social en l’entorn.
Relacionar-se amb altres persones des d’una posició d’igual a igual fugint del
paternalisme.

L’acte ha començat amb la benvinguda de Rita Grané, directora de l’Associació Punt de
Referència, seguit d’una intervenció de la Sra. Cesca Domènech, directora general d’Acció
Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, que ha destacat “la importància de les
mentories per tal d’empatitzar amb la situació de joves, les seves cultures i religions i també
entendre les formes de racisme que pateixen. Això permet difondre-ho al nostre entorn i
ajudar a transformar.”
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Posteriorment, Laura Terradas, cap d’àmbit dels projectes de mentoria de Punt de
Referència, ha exposat breument el funcionament dels projectes de mentoria de l’entitat i els
resultats principals de l’estudi, encarregat a DEP Institut. Per tancar l’acte s’ha comptat amb
un breu debat entre elles i una parella de mentoria convidada formada per en Brahim i la
Lourdes, actualment participants al projecte Referents. La Lourdes, fent referència als
aprenentatges que s’endú de l’experiència d’acompanyament ha expressat:
“Al meu entorn explico una mica què faig i m’agrada compartir-ho perquè vas plantant
llavors i ajudes a que reflexioni sobre la visió que tenen del jovent extutelat.
Del Brahim he après a prendre’m les coses amb més paciència i molta riquesa
gràcies al seu punt de vista de la vida. Quan la mentoria s’acabi espero que seguim
sent amics per molt temps”.

Brahim i Lourdes, després de la Roda de Premsa
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La importància de les mentories - 25 anys teixint vincles
Punt de Referència ha sigut pionera oferint acompanyament a jovent tutelat i extutelat des
de la mentoria, ara fa 25 anys. Des de l’entitat s’ha constatat en aquest temps la importància
de la mentoria, tant pel jovent que hi participa com pel voluntariat. Els vincles i la confiança
són claus pel procés d’emancipació del o la jove a partir dels 18 anys, i la figura d’un/a
referent aporta el suport imprescindible en una etapa sovint hostil i vertiginosa.
“Tenir una parella de mentoria ha sigut important per mi perquè he après l’idioma i he
conegut la ciutat, i desitjo que altres joves tinguin la mateixa sort que jo”, ha dit el Brahim
referint-se a la seva relació de mentoria amb la Lourdes.

____
L’Associació Punt de Referència
Associació sense ànim de lucre que ofereix acompanyament i suport al col·lectiu de jovent
tutelat i extutelat que ha d’emprendre la seva vida adulta un cop surten dels centres on han
viscut sota la tutela de la Generalitat de Catalunya. Els programes d’acompanyament de
mentoria, d’habitatge i de suport socioeducatiu afavoreixen la igualtat d’oportunitats i la
millora de la qualitat de vida dels joves en situació de vulnerabilitat social.
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