
 

L’Associació Punt de Referència posa en marxa la 
campanya El meu referent per difondre 
l’acompanyament com a eina de suport als joves 
extutelats 
 
 
 
La campanya és una crida per captar nous voluntaris que vulguin exercir el 
rol de referents amb joves en situació de risc social que, en cumplir la 
majoria d’edat, surten dels sistemes de protecció de menors. 
 
El Mag Lari, la Roser Cadevila i el Tomàs Molina, entre d’altres personatges 
populars, donen suport a la campanya explicant-hi qui els va donar suport 
en les seves carreres professionals. 
 
 
 
El Mag Lari deu part del seu èxit al recolzament que 
va rebre per part d’una persona quan tot just 
començava la seva trajectòria en el món de 
l’espectacle. Aquesta persona va ser l’actor i empresari 
del teatre Ramón Teixidor, que va exercir de mentor 
d’un jove Mag Lari quan aquest actuava al Teatre 
Llantiol.  Segons el conegut showman, en Ramón 
Teixidor  “va ser un referent no només 
professionalment, sinó també com a persona”. Un 
referent  és una “persona generosa que sense 
coneixe’t t’ho dona tot”, diu el mag.  
 
Aquesta vivència està recollida en el bloc de la campanya El meu referent 
(www.elmeureferent.wordpress.com), impulsada per l’Associació Punt de Referència 
per reconéixer el treball voluntari de persones que, de manera altruïsta, s’ofereixen per 
acompanyar unes altres en moments de creixement personal o professional. 
 
Si bé “tots necessitem referents, persones en les que recolzar-nos”, com comenta la 
il·lustradora Roser Capdevila, les persones en situació de risc social encara les 
necessiten més. Aquesta necessitat l’expressen molt clarament els joves extutelats, nois i 
noies que, en complir els 18 anys, surten del sistema de protecció de menors i han 
d’enfrontar-se tot sols al repte de l’emancipació com a persones adultes. Sense suport 
familiar i en un moment de gran solitud, disposar d’una persona que els acompanyi en el 
dia a dia i els ajudi a estblir pont amb la societat els és de vital importància. Com diu en 



 

Pep Parés –president d’Aministia Internacional a Catalunya i director de la cursa Pirena-, 
un referent t’ofereix “obertura cap el món”. 
 
Altres personatges coneguts, com el meteoròleg Tomàs Molina o la investigadora Anna 
Veiga, voluntaris de l’Associació Punt de Referència i joves extutelats expliquen també les 
seves experiències en un bloc que vol ser una crida a la participació. En aquests 
moments, molts joves necessiten de persones que, simplement, els ofereixin una part del 
seu temps per estar amb ells i, així, sentir-se acompanyats.  
 
La Loubna El Jbary, una jove marroquina que va arribar a Catalunya sent menor d’edat, 
explica que per a ella la seva referent –una voluntària de Punt de Referència- és “com una 
germana gran, que l’ajuda molt, sempre està al meu costat quan la necessito i em dóna 
consells”  Integrar-se millor a la societat, veure més clar el seu futur. És així com els 
voluntaris referents ajuden a aquests joves a integrar-se a una societat i una cultura 
diferent a la seva d’origen, a aprendre una nova llengua o a veure més clar el futur, com 
diu el jove Abderrahim Ed Daqqoun, un noi marroquí que va viure durant 8 mesos acollit 
en una família catalana també voluntària de l’entitat. 
 
El meu referent és també l’aportació de l’Associació Punt de Referència per celebrar l’Any 
Europeu del Voluntariat i així difondre i reinvindicar el treball dels seus voluntaris. La 
campanya es centra en un bloc que convida a la participació de tothom per compartir-hi 
experiències. 
 
 
 
L’Associació Punt de Referència 
 
L’Associació Punt de Referència és una entitat sense ànim de lucre que es va crear el 
1997 per donar suport al col·lectiu de joves extutelats. Està declarada d’utilitat pública. 
 
L’Associació Punt de Referència ofereix suport a aquests joves oferint-los pissos assistits, 
i orientació i suport legal, formatiu i professional. Però el suport va més enllà i, amb 
programes pioners a Catalunya i l’Estat espanyol, Punt de Referència ofereix als joves un 
suport emocional a través de la figura d’un referent voluntari. L’Associació Punt de 
Referència és l’única associació de l’Estat que forma part de la xarxa europea ENCYMO 
(European Network for Children and Young Mentoring Organizations), que treballa per 
difondre la cultura del Mentoring&Bifriending a Europa. 
 
L’Associació Punt de Referència va ser guardonada amb el Premi de Voluntariat 2007 
de la Generalitat de Catalunya, per la contribució d’aquesta experiència d’acompanyament 
voluntari a la prevenció i suport als joves ex tutelats i en risc d’exclusió social, el tercer 
guardó dels Premis Federico Mayor Zaragoza 2008, de l’Associació d’Amics de la 
UNESCO de Tortosa, per fer visibles les aportacions positives que l’intercanvi entre 
persones de diferents cultures aporta a la nostra societat i potenciar models de 
convivència més plurals, i el Premi Acció 21 de l’Ajuntament de Barcelona, el 2010, per la 
tasca d’inculcar valors ambientals en els joves usuaris dels pisos assistits. 



 

 
 
Més informació: 
Marta Bàrbara  |     martabarbara@puntdereferencia.org 
Associació Punt de Referència    |      Tel. 93 329 74 27 
www.puntdereferencia.org        |      http://puntdereferencia.wordpress.com 
 


