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E l 24 de desembre del
2008, Ferran Roca
es va presentar a una
cita a cegues amb en
Mamadou, un jove

tutelat per la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència que havia arribat uns me-
sos abans a Catalunya. La Mercè
feia temps que preparava la
reunió. Havia analitzat la per-
sonalitat de tots dos en diverses
trobades. “La Mercè –explica en
Ferran– va pensar que, tret del
detall que al Mamadou li entusi-
asma el futbol i a mi mai no m’ha
interessat, les nostres personali-
tats encaixaven. I la va encertar”.
La història d’en Ferran, enMa-

madou i la Mercè és un exemple
pràctic d’un triangle dementoria.
En Mamadou és un jove que ara
ja té vint anys, que va arribar a la
península des de Camasance
(Senegal) el 2008. Ferran Roca,
37 anys, és tècnic d’ocupació i tre-
balla a la Diputació de Barcelona.
És el voluntari que es va decidir
fer de mentor d’en Mamadou, i
ajudar-lo en el seu progrés. La
Mercè, que va encoratjar i moni-
torar la relació entre tots dos, és
una psicòloga de l’equip de Punt
de Referència i va ser qui va idear
la trobada entre tots dos. Dels
tres, és l’única persona que rep
una remuneració per la seva inter-
venció en aquesta experiència.
A Palafrugell (Girona) hi ha un

triangle molt semblant. L’Aralei-
xi. Gemma Boada i Nuria Aupí.
Totes tres participen en el progra-
maRossinyol, que té coma objec-
tiu que els estudiants de la Uni-
versitat de Girona s’impliquin en
la integració de menors que
viuen en entorns difícils.
L’Araleixi va arribar de Santo

Domingo fa només uns mesos en
un programa de reagrupament
familiar; la Gemma és llicenciada
en Ciències Ambientals i és la
mentora voluntària de l’Araleixi.
Nuria Aupí és la coordinadora
del programa.
La idea de la mentoria és molt

senzilla: es tracta de posar en con-
tacte joves, sovint tutelats, o fills

de famílies que travessen algun
tipus de dificultat, amb volunta-
ris que estan disposats a dedicar-
los el seu temps, assessorar-los i
animar-los a emprendre una exis-
tència autònoma.
En realitat, la mentoria recor-

re a una cosa tan antiga i intuïtiva
com la mateixa humanitat: la
transferència de l’experiència
dels uns als altres. El mateix que
passa des de fa mil·lennis entre
pares i fills o entre mestres i pu-
pils. Tot els elements de lamento-
ria es troben en la base del pro-
grés humà. La diferència és que
lamentoria promou aquesta rela-
ció en unes condicions inicial-
ment artificials.
En efecte, explicaMarta Bàrba-

ra, directora de Punt de Referèn-
cia, “té una virtut afegida i és que
crea uns vincles entre segments
socials que normalment no entra-
rien en contacte. No és habitual
que un ciutadà integrat social-
ment comparteixi la seva experi-
ència d’una manera regular amb
un jove que viu en una situació
de pràctica exclusió social”. “En
aquest sentit–puntualitza laMar-
ta– la mentoria apunta també a
un determinat model social”.
La relació entre en Ferran, el

mentor, i en Mamadou, el pupil,
amb què començava aquesta his-
tòria ha funcionat. Avui dia en
Mamadou és un ciutadà autò-
nom, capaç d’espavilar-se pel seu
compte a Barcelona. Té una feina
en una botiga de bicicletes i ha
aconseguit llogar un pis al Poble
Sec deBarcelona. Tot i que li hau-
ria agradat dedicar-se al futbol,
que va ser el que el va impulsar a
marxar del seu país –és un ex-
cel·lent esportista que juga en un
dels equips del Sant Andreu– ha
estat capaç de reorientar la seva
vida i crear el seu propi projecte
vital més enllà d’unes expectati-
ves que, commolts projectes mi-
gratoris delsmés humils, sobre el
terreny es van demostrar irreals.
“Si ho penso bé – explica el

seu mentor, en Ferran– jo no
l’he ajudat gaire a obtenir el que
ha aconseguit (en el pla materi-
al). Al principi estava molt ansi-
ós per ajudar-lo en tot. Vaig pro-
var de buscar-li feina i no ho vaig
aconseguir. Vaig voler crear-li

una xarxa d’empara, estimular-lo
perquè estudiés aquí el que va
deixar penjat al Senegal... Però
crec que realment va ser ell qui
es va espavilar pel seu compte.
Ha estat ell qui ha pres les seves
pròpies decisions. Què ha que-
dat de tot això? Quatre anys des-

prés som molt bons amics”.
Una cosa semblant passa entre

l’Araleixi i la Gemma. Cada dis-
sabte estan entre tres i quatre ho-
res juntes, un temps durant el
qual la petita ha descobert coses
que probablement, reclosa a ca-
sa, no hauria conegut mai. L’Ara-

leixi pertany a una família mo-
noparental femenina. La seva
progenitora treballa en una boti-
ga i està gairebé tot el dia fora de
casa i pot dedicar-li molt poques
hores a la seva filla.
“Si no fos per aquestes troba-

des de cap de setmana la nena es
passaria el dia tancada a casa
amb l’ordinador o la televisió”,
explica la seva mentora, la Gem-
ma, que comparteix ambellamol-
tes aficions com la lectura, el seu
amor per la natura i els animals,
ballar i nedar.
Per primera vegada, l’Araleixi

ha trepitjat una biblioteca, fins i
tot s’ha tret el carnet que li per-
met emportar-se llibres a casa
–l’últim, un d’intriga d’Edgar
Allan Poe editat en català– i ha
anat al teatre per veure una repre-
sentació d’Els pastorets. “Em va
encantar. Mai no havia vist la re-
presentació del naixement de Je-
sús en un teatre”, explica l’Aralei-
xi al blog (http://compartimple-
gats.blogspot.com.es) que laGem-
ma ha creat per difondre els seus
avenços com a mentora.
El blog el supervisa Núria

Aupí, responsable de l’àrea
d’Educació de l’Ajuntament de
Palafrugell, que exerceix d’enllaç

SELECCIÓ
L’aparellament entre joves i
mentors voluntaris és una
tasca confiada als coordina-
dors que durant el primer
any monitoren la relació. Al
principi els fan un segui-
ment intensiu –setmanal o
quinzenal– i, després, gra-
dualment, quan la relació
es consolida els coordina-
dors “desapareixen”, encara
que sempre estan disponi-
bles per si cal.

RESULTATS
Un 70% dels casos de men-
toria acaben en èxit, és a
dir, les parelles es consoli-
den al final del primer any
de monitoratge. Tenint en
compte que es tracta d’una
acció voluntària per les
dues parts i que, sovint, els
joves viuen en situacions
inestables, és un percen-
tatge prou alt.

BARCELONA

En Ferran ha estat
el mentor d’en
Mamadou, un jove
que ja és autònom

Una pràctica de voluntariat per orientar adolescents molt
comuna en la cultura anglosaxona s’obre camí a Catalunya

Ensenyarelque
lavidaensenya

MENTORIA
És un instrument d’interven-
ció social que promou les
relacions entre persones
voluntàries que s’ofereixen
per proporcionar suport
individual a persones que
es troben en una situació de
risc d’exclusió social. La
relació entre tots dos té
l’impuls i la tutela d’un
professional.

OBJECTIUS
Els programes de mentoria
són molt diversos. Els men-
tors poden acompanyar jo-
ves adolescents tutelats o
extutelats en el procés de
construir una vida autòno-
ma; poden fomentar la inclu-
sió social dels fills de famí-
lies en risc o, mitjançant el
voluntariat corporatiu en
empreses, promoure la inte-
gració de joves al món labo-
ral mitjançant la recuperació
de la figura de l’aprenent.

PALAFRUGELL

La Gemma es cuida
de l’Araleixi, que
va arribar de Santo
Domingo fa uns mesos

NOVES ALTERNATIVES SOCIALS

MENTORIA

Tendències

Amistat. L’Araleixi
confia que quan la
Gemma, la seva mento-
ra, acabi el voluntariat
continuï reunint-se amb
ella. La mentoria haurà
assolit el seu objectiu
final: la creació de
vincles socials.

Enquatre paraules


