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Quan els nois i les noies ateses pel sis-
tema de protecció de menors per evitar
una situació d’alt risc social o perquè
són víctimes d’un context de pobresa,
de maltractament o de negligències
severes fan divuit anys, han de deixar
els centres per convertir-se en perso-
nes adultes autònomes; són el jovent
extutelat. Sovint, aquest col·lectiu s’as-
socia amb el jovent conflictiu i rebel o
amb problemes relacionats amb la  jus-
tícia, però el seu únic denominador
comú és el fet d’haver patit una situa-
ció de desemparament.

Per aquesta gent jove, emancipar-
se als divuit anys, després d’un temps
d’estar sota tutela, suposa l’inici d’una
cursa d’obstacles, ja que no compten
amb la maduresa, els recursos econò-
mics ni la xarxa social de suport neces-
sària per fer-ho amb garanties. Així
doncs, es troben en una situació de
desigualtat enorme respecte el jovent
de la seva edat sense problemàtiques
de risc social.

El context actual de crisi agreuja,
encara més, la seva condició. En gene-
ral, el jovent és un dels col·lectius més
afectats per la crisi econòmica, amb un
atur de més del 43% i una precarietat
laboral elevadíssima. A l’Estat espan-
yol, el 67% de la gent jove d’entre 18 i
29 anys viu amb el pare i la mare. Sal-
vador Cardús apunta que el “coixí fa-
miliar” és un dels elements clau que
frena el desencadenament d’una ex-
plosió social. La família i la xarxa social
evita que moltes joves caiguin en una
situació de precarietat greu. Però, què
passa amb el jovent extutelat, que no té
una família o una xarxa social de
suport? Pot comptar amb la solidaritat
institucional? Han canviat les condi-
cions d’emancipació per a ell?

Continuem exigint a aquestes jo-
ves que han viscut part de la seva
infantesa i joventut sota la protecció de
l’administració que, en un entorn de
risc d’exclusió, siguin prou fortes per
poder afrontar l’emancipació tot just
superada la majoria d’edat, sense tenir
en compte la manca de competències i
de suport social informal que pateixen.
Buscar un pis o una habitació on viure,

formar-se, accedir a un lloc de treball i
mantenir-lo, gestionar documents i la
pròpia economia, vetllar per una bona
xarxa d’amistats i de gent adulta, com-
prendre la pròpia família, conviure
amb el passat i saber construir el pre-
sent, són algunes de les qüestions que
han de resoldre aquestes persones.

Donar suport al jovent en el seu
procés d’emancipació –l’etapa de tran-
sició de la minoria a la majoria d’edat–
és clau per prevenir els riscos d’aquesta
autonomia precipitada i implica molt
més que dotar-lo de les eines necessà-
ries per superar una etapa de transició.
Per a moltes d’aquestes joves, suposa
una oportunitat per reconstruir les
debilitats i enfortir el potencial que
tenen inhibit, optimitzar els propis
recursos i facilitar la creació d’una xar-
xa de suport informal. En definitiva,

els ofereix una oportunitat d’incorpo-
rar-se a la societat com a adultes en les
mateixes condicions que qualsevol
altra jove.

Punt de Referència fa quinze anys
que treballa en l’acompanyament a l’e-
mancipació del jovent extutelat mit-
jançant programes de mentoria i d’ha-
bitatge que vinculen aquest col·le ctiu
amb altres ciutadanes que es troben
més ben posicionades i poden oferir-
los un suport informal.

Crear ponts de contacte entre rea-
litats diferents que ens permetin supe-
rar estereotips socials i equiparar o-
portunitats entre unes i altres és un
exercici de maduresa com a societat.
En un dels seus llibres, el filòsof J.A.
Marina ens convida a aprendre a con-
viure. Tal com postula, a les persones,
no ens resulten fàcils ni tan sols aque-

lles coses que ens són imprescindibles.
Per això ens encoratja a aprendre a
conviure, o sigui, “a augmentar les ale-
gries i reduir les asprors de la convi-
vència (...) La qualitat de la nostra vida
dependrà del sistema de relacions que
aconseguim establir i trenar-lo amb
bellesa és l’art suprem”. Marina ens
emplaça a una “autonomia vinculada,
una independència que sigui compati-
ble amb profundes vinculacions afec-
tives i ètiques”. Punt de Referència
creu que fomentar l’autonomia a tra-
vés de la vinculació afectiva pot tenir
uns resultats sorprenents.

La mentoria, una eina eficaç 
per reduir l’exclusió social
La mentoria és una eina d’intervenció
social que promou la relació entre per-
sones en la qual una d’elles, voluntària-
ment, s’ofereix per proporcionar suport
individual a una altra persona que es
troba en una situació de risc d’exclusió.
Aquesta relació és motivada i tutorit-
zada per una persona professional.

L’associació Punt de Referència
compta amb els programes Referents i
Acull. El primer ofereix al jovent una
persona voluntària que actua com a
referent i li dóna suport en les  activitats
quotidianes. En el cas del programa
Acull, la persona jove és acollida durant
vuit mesos a l’habitatge de la mentora
adulta. La relació entre jove i mentora
comença de manera artificial, però,

No tot el jovent decideix quan i amb qui s’emancipa. Algunes
persones no compten amb el suport familiar per construir el
seu futur i sentir-se acompanyades en el moment d’anar a

viure pel seu compte. L’associació Punt de Referència treballa
perquè el jovent extutelat pugui fer la transició al món adult en
unes condicions equiparables a les de la resta de la població.

-
Punt de Referència fa
quinze anys que treballa
en l’acompanyament a
l’emancipació del jovent
extutelat mitjançant
programes de mentoria i
d’habitatge
-

L’Asma va estar
acollida a casa la
Pietat l’any 2003
i encara mantenen
el contacte

En Choukri amb els
seus acollidors
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Experiències
Umar
Em dic Umar Bangura, sóc de Sie-
rra Leone, tinc dinou anys i vull
escriure sobre la meva experiència i
sobre el que he guanyat des que sóc
a l’associació Punt de Referència.
Crec que aquesta és una de les asso-
ciacions que realment ajuda els jo-
ves que han estat tutelats per la
DGAIA, tant si són espanyols com
estrangers. Fa set mesos que els co-
nec i, durant aquest temps, he après
moltes coses sobre com puc afron-
tar el meu futur. A més, han trobat
la manera d’integrar-me amb els
catalans i fer que millori el coneixe-
ment de la llengua i de la cultura.
Puc dir que aquestes són algunes de
les coses més importants per un
immigrant: conèixer la gent d’aquí,
tractar de parlar el seu idioma i a-
prendre de la seva cultura. Vaig co-
nèixer l’associació quan estava a Sa-
badell amb la Fundació Eveho i un
dels educadors em va fer entrar en
contacte amb la Mercè, la meva e-
ducadora a Punt de Referència. En
aquell temps, portava cinc mesos
fent recerca de cursos de formació o
de feina i no me’n sortia. Al cap de
poc temps de conèixer-me, em
van ajudar a trobar un curs d’In-
formador Turístic en una Casa
d’Oficis de Barcelona Activa, on
he estat estudiant pràcticament tot
un any, amb pràctiques incloses.
Això m’ha donat l’oportunitat d’a-
prendre un ofici i de saber què vull
fer en un futur. Alhora, també em
van ajudar a conèixer una referent,
una mena de germana gran, que es
diu Mercè M. Ella treballa en una
escola i té una filla de dotze anys. És
una persona molt bona de qui he
après molt. M’ajuda en els estudis,
amb la llengua, a conèixer la cul-
tura... i em tracta amb respecte i ca-
rinyo. Hi he guanyat molt, amb ella,
ja que sempre està disposada acom-
panyar-me allà on vull anar i a do-
nar-me a conèixer llocs, gent i expe-
riències diferents. Realment, no
tinc cap família amb mi, però cada
vegada que estic amb ella sento que
estic amb la meva família. Per la
manera com em tracta, penso que
està molt contenta amb mi i això
em fa feliç. Si avui sóc on sóc, en
part, és gràcies a Punt de Referèn-
cia. M’agradaria enviar aquest mis-
satge a totes les persones que estan
donant suport a aquesta associació:
moltes gràcies i tant de bo es pugui
continuar fent la feina tan bé.

Pilar
Conèixer Punt de Referència m ‘ha
agradat i enriquit molt. La vostra
manera d’acompanyar-nos m’ha
encantat! Penso que el millor del
projecte és l’oportunitat que dóna a
joves i referents d’integrar realitats
diferents a les seves vides.

Glòria
L’acompanyament a joves que, per
la seva situació, necessiten suport
emocional és una gran idea; una
eina senzilla que pot ser molt eficaç
i que només necessita voluntat i
una mica de temps. És un projecte
que demostra sensibilitat envers els
problemes actuals –en aquest cas,
els joves i el seu el futur– i és digne
d’admiració.

La família Tamayo
va acollir el
Mohamed i va
rebre la família del
Marroc

En Manel i en
Mamadou a la
Rambla del Raval

En Mohamed va
viure a casa l’Isabel
i l’Alex durant deu
mesos

amb el pas del temps, esdevé una rela-
ció de confiança; una relació que co-
mença, però no acaba.

La mentoria aporta grans beneficis,
no només al jovent, sinó també al
voluntariat i, de retruc, al conjunt de la
ciutadania. Pel que fa a les joves, cal
destacar l’aprenentatge vital que su-
posa la relació amb la persona que fa de
referent i l’accés a un coneixement al
qual no arribarien de manera espontà-
nia. L’estabilitat que els ofereix aquesta
relació, la incondicionalitat, l’exclusi-
vitat i l’equilibri entre l’autonomia i el
control són alguns dels aspectes que
faciliten la millora del seu capital emo-
cional, que es consolida amb el pas del
temps. La relació es converteix en el
punt de partida per la construcció d’u-
na nova xarxa social informal, al marge
de la pròpia xarxa d’iguals que podria
perpetuar la seva condició d’exclusió.
La persona referent i la jove s’acaben
convertint en nòduls d’unió de dues
realitats diferenciades, a partir dels
quals es teixeixen relacions noves i
s’amplia el capital social per ambdues
bandes.

El voluntariat també és beneficiari
directe d’aquesta pràctica; amb el seu
exemple, enforteix la convicció de
compromís amb l’entorn i esdevé un
agent de transformació social. El fet de
relacionar-se amb realitats diferents
l’obliga a utilitzar eines i estratègies de
comunicació diferents, a desplegar
altres habilitats i a fer un exercici d’em-
patia constant. L’aprenentatge que es
desprèn d’aquesta experiència és extra-
polable a d’altres situacions del dia a
dia, cosa que afavoreix l’augment de
les seves pròpies competències.

Tot plegat, un exercici de ciutadania
La mentoria és una aposta per la cons-
trucció d’una ciutadania compromesa
que acosta realitats diferents. La proxi-
mitat facilita el contacte, el reconeixe-
ment de l’altra persona i l’afecte, de la
mateixa manera que allunya pors, pre-
judicis i desigualtats. La mentoria per a
joves extutelades és una aposta per la
cohesió social.

INFORMA’T I PARTICIPA:

— www.puntdereferencia.org
— puntdereferencia.wordpress.com
— elmeureferent.wordpress.com


