
PalauMacaya
Passeig de Sant Joan, 108

08037 Barcelona
Tel. 934 579 531

Horari d’atenció a l’usuari: 
De dilluns a divendres,

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Entrada i activitats gratuïtes

Servei d’Informació
de l’Obra Social ”la Caixa”

Tel. 902 223 040
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h

www.laCaixa.es/ObraSocial 
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La realitat desconeguda 
dels joves extutelats

La realitat desconeguda 
dels joves extutelats

Els valors
d’un projecte global

Farem una mirada sobre projectes, 
models d’intervenció, línies de recerca 
i iniciatives diverses que els ajuden 
en la integració social, 
el desenvolupament formatiu
i la incorporació al món laboral.

Una oportunitat de diàleg 
amb els protagonistes 

i les entitats implicades.
Un projecte amb continuïtat

i futur en el qual participen 
l’Administració pública, empreses,

universitats, centres educatius 
i teixit social. 

Espai
de trobada

Els joves extutelats sovint passen 
desapercebuts i quan se’ls coneix 

se’ls atribueixen erròniament 
unes etiquetes que no 

els corresponen. Ens apropem 
a ells i a tots els professionals 

i voluntaris que estan al seu costat. 

Mirada 
integral

Realitat
desconeguda

Tots tenim un paper 
sobre el qual reflexionar.

DEL 30 D’ABRIL AL 31 DE JULIOL DE 2013



L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
atén aquesta realitat des de l’Àrea d’Integració 
Social desenvolupant un projecte específic de 
suport al jove extutelat que té com a objectiu 
donar l’oportunitat als nois i noies extutelats
de continuar els estudis no obligatoris, 
anar a la universitat i formar-se per assegurar-se 
un futur millor.

Així mateix, el nou centre de reflexió i diàleg de 
l’Obra Social ”la Caixa”, el Palau Macaya, tracta
de connectar iniciatives existents per impulsar 
un diàleg i una reflexió entre els actors socials 
principals —l’Administració pública; la universitat; 
el teixit social i professional, i els propis implicats 
( joves i mentors)— que ens permeti avançar cap 
a una societat més justa.

PUNT DE REFERÈNCIA 
és una entitat que treballa per acompanyar els 
joves extutelats en el procés d’emancipació cap a 
la vida adulta. Des de fa més de 10 anys impulsa 
programes de mentoria, oferint a aquests joves 
una persona voluntària que actua de referent i que 
els acompanya en aquest camí de fer-se grans.

La realitat desconeguda 
dels joves extutelats

21 retrats i 7 relats que ens narren 
l’experiència de joves que 
han estat desemparats en

 un moment important de la seva 
vida i que han trobat algú que 

els ha fet costat i els ha acompanyat 
perquè no caiguessin 

en l’exclusió social. 

Una oportunitat per reflexionar, 
a través de la bellesa de les imatges

i dels textos de l’exposició, sobre 
la societat que hem creat i també 

per pensar quin és el nostre 
compromís amb la societat i amb 

els més desvalguts.

Fotografies de Joan Guerrero
Textos de Bru Rovira

No tots els joves tenen 
la sort de decidir quan 
i com s’emancipen. 
Els joves tutelats 
es veuen forçats a 
fer-ho als 18 anys. 

El projecte “MIRA’M” 
visibilitza aquesta 
realitat desconeguda i 
ens convida a reflexionar 
sobre com els 
podem acompanyar.

V
Et convidem a un diàleg pròxim i divers. Tant si ets ciutadà com 
empresari, professional del sector, docent... Sigui quin sigui el 
teu vessant o rol, pots enriquir el procés i enriquir-te’n.

Vine a trobar-te amb 
professionals i entitats 
relacionats amb joves per tal 
d’intercanviar mètodes, processos 
de treball, bones pràctiques 
i experiències.

Fes veure al teu alumnat que 
hi ha una realitat molt propera i molt 
diferent a la seva i que la tenen a tocar. 
Convida’ls a reflexionar i acostar-s’hi.

Vine amb els amics o la família 
i coneix altres formes de fer 
voluntariat. 

Coneix experiències i bones 
pràctiques en el món empresarial 
sobre la integració d’aquests joves. 

Visites-col·loqui
Visita la mostra d’històries de vida 
i aprofita l’oportunitat de dialogar 
amb els protagonistes i persones 
properes a aquesta realitat.

• Del 10 de maig al 30 de juny
• Divendres a la tarda, a partir de les 17 h
• Grups limitats a 25 persones
• Durada de la visita-col·loqui: 1 h
• Inscripció prèvia a la recepció del centre

Informa’t de la resta d’activitats al centre

· 2 de maig:  Le Havre. 
Aki Kaurismäki 
(Finlàndia-França, 2011)

· 16 de maig: El niño de la 
bicicleta. Jean Pierre Dardenne 
(Bèlgica-França-Itàlia, 2011)

· 30 de maig: Terraferma.
Emanuele Crialese 
(Itàlia, 2011)

· 13 de juny: Welcome. 
Philippe Lioret (França, 2009)

· 27 de juny: Wilaya. 
Pedro Pérez Rosado 
(Espanya, 2011)

Dijous, de 19 a 21.30 h. 
Obertura de portes, 18.30 h per 
veure la mostra d’històries de vida.
Col·loqui posterior amb la participació de 
persones properes a aquesta realitat.

C
in

ef
òr

um

“Mira’m”. 
7 històries de vida

Aquest projecte sorgeix d’una iniciativa de 
l’Associació Punt de Referència i la Fundació 
”la Caixa”, i ha suposat un punt de trobada entre 
entitats que treballen en aquest camp, com ara la 
Coordinadora Mentoria per a la Inclusió i l’Àrea 
de Suport  al Jove tutelat i extutelat de la DGAIA, 
per tenir una mirada múltiple d’aquesta realitat: 
social i professional.

Implica-t’hi i ajuda’ns 
a fer créixer aquest projecte.


