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És una associació sense
ànim de lucre que promou
la integració de joves
tutelats

Dedicada a la inserció
laboral de joves en situació
de risc mitjançant acords
amb empreses

Promou la integració de
joves i adults amb l’objectiu
que assoleixin la plena
autonomia personal

Programa de la Universitat
de Girona que promou
la mentoria entre
els estudiants

INMA SÁINZ DE BARANDA

entre la universitat i les parelles
de mentoria del seu territori.
Per als qui viuen en famílies in-

tegrades on no han viscut ni de
bon tros cap dels patiments dels
joves que han entrat en aquests
programes, es fa difícil imaginar
que un adolescent vulgui escol-

tar els consells d’un adult. “Però
en aquests casos passa tot el
contrari –replica Rita Grané,
coordinadora de l’organització
Punt de Referència–, aquests
nois estan més disposats i inte-
ressats que ningú a escoltar i a
preguntar a algú que estigui dis-
posat a donar respostes”.
“Molts d’aquests nois no dispo-

sen de la xarxa informal (pa-
rents, amics, coneguts...) de què
gaudim la majoria de les perso-
nes”, conclou la Rita. La mento-
ria intenta reparar tant com pot
aquesta mancança.
Ferran Roca, el mentor d’en

Mamadou, ratifica l’asseveració
que fa la Rita. “En realitat lamen-
toria ofereix la figura d’algú en
qui confiar, amb qui saps que
pots comptar. Crec que, més im-
portant que l’ajuda que puguis
oferir, és el fet mateix que siguis
allà, disponible. Que sàpiga que
estàs del seu costat. En el fons,
això és el més important per a
qualsevol persona, per a ell, per a
mi i per a tots”.
No totes les experiències de

mentoria funcionen tan bé com
aquesta, tal com reconeix Mercè
Garet, la psicòloga que va forjar
la relació entre en Ferran i enMa-

madou. “Un trenta per cent de
les parelles fracassen a causa
d’abandonaments atribuïbles, en
la majoria dels casos, als joves
que per algun motiu canvien les
seves circumstàncies vitals en
poc temps o perquè no han acon-
seguit entendre de què anava tot
això”. “Cal sermoltmadur per en-
tendre i aprofitar l’oportunitat
–afegeix laMercè–. Quan es pro-
dueix un fracàs cal ajudar elmen-
tor i fer-lo entendre que nosal-
tres podemprovar de donar opor-
tunitats però no podem contro-
lar-ne el resultat”.
Però si funciona, la mentoria

pot encoratjar noves solidaritats.
En Mamadou ja ha començat a
ensenyar pel seu compte. Fa poc
va presentar un curt en què expli-
ca les difícils condicions de vida
d’alguns dels seus compatriotes,
els que recullen ferralla i viuen a
les barraques dels descampats
del Poblenou. Vol portar el seu
documental a Camasance per
explicar als joves que com ell vo-
len emigrar, en quines circums-
tàncies poden acabar vivint aquí,
a la pròspera Barcelona.c
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DEDIQUEU PART DEL VOSTRE TEMPS
LLIURE AL VOLUNTARIAT?

PROMOTORS
DE LA MENTORIA
A CATALUNYA

Dulé Hill, Charlie Young a The West Wing
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En un capítol de la quarta
temporada de The West
Wing (L’ala oest de la

Casa Blanca), la cap de premsa
de Jeff Barlett, C.J. Creg, con-
vençCharlie Young (l’actorDu-
lé Hill), ajudant del president
dels Estats Units, perquè assu-
meixi la mentoria d’Anthony
Marcus, un jove ambmolts pro-
blemes socials que, fins aquell
moment, tenia com a big
brother un agent de l’FBI mort,
Simon Donovan. Des d’una
perspectiva local
resulta curiós
que Aaron Sor-
kin, el guionista
d’una de les sèri-
es televisivesmés
famoses dels Es-
tats Units, es faci
ressò d’aquesta
pràctica social en
un dels personat-
ges centrals de la
trama. Però en re-
alitat, és lògic. La
mentoria és una
pràctica molt es-
tesa als Estats
Units i en general
a tot el món an-
glosaxó.
La primera

gran organitza-
ció de mentoria
del país, Big
Brother Big Sis-
ter (BBBS), té els
seus orígens a co-
mençaments del
segle passat a la
ciutat de Nova
York. En l’actua-
litat BBBS té
5.000 organitza-
cions a tot el país
i ofereix progra-
mes de mentoria
a més d’un milió de nens.
La popularitat d’aquest tipus

de pràctiques als Estats Units
està directament relacionada
amb la difusió de les tasques de
voluntariat en un país on el ter-
cer sector –les organitzacions
socials i cíviques i les empreses
sense ànim de lucre– assumeix
bona part de la càrrega dels
programes d’ajuda social que a
Europa van a càrrec de l’admi-
nistració.
Als Estats Units, la mentoria

es desenvolupa també en pro-
grames comunitaris, però és a
les escoles on ha trobat un gran
espai per desenvolupar-se. Els
alumnes poden comptar amb
el suport específic de volunta-
ris per millorar el seu rendi-
ment escolar i rebre ajuda per

al seu desenvolupament per-
sonal.
A Europa, malgrat que figu-

ra en totes les llistes de bones
pràctiques de totes les admnis-
tracions, la mentoria no està
tan estesa com als Estats Units.
Probablement la Gran Breta-
nya és el país on ha trobat un
camp d’acció més extens, cen-
trat essencialment en progra-
mes comunitaris per a sectors
de la població en situació de
risc (immigrants, antics reclu-
sos) i també a les escoles. Elmo-
viment va rebre un fort impuls

després dels incidents amb jo-
ves als carrers de Londres el
2011.
A França, l’organització que

reuneix totes les entitats de
mentoria (parrinage) en reco-
neix unes vint a tot el país. AEs-
panya les xifres encara sonmés
insignificants. I a Catalunya (ve-
geu la part superior d’aquesta
pàgina) noméshi ha quatre enti-
tats que s’hi dediquin.c

Esbusquen
voluntaris

Fundació Èxit

A Europa, malgrat
que es reconeix
com una bona
pràctica, la mentoria
és molt incipient

Punt de Referència

Els Estats Units, el país on el
mentor voluntari és més habitual

ComenCharlie,
unmilió

]L’organització Punt de
Referència ha assumit la
coordinació a Catalunya
de les entitats que fins
ara practicaven la men-
toria separadament. De
fet, tot i que el nombre
de parelles de mentors
encara és reduït, fa deu
anys que la pràctica
d’aquest tipus de volun-
tariat es desenvolupa a
Catalunya. Totes les or-
ganitzacions necessiten
ara voluntaris. Més in-
formació a:

info@puntdereferencia.com


