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Benvolguts, benvolgudes, 

Em plau presentar-vos el resum de les accions realitzades al llarg del 2011. Aquest ha estat un altre 
any marcat per la crisi, que dia rera dia ha afectat a més joves i que ens ha exigit un sobreesforç a 
tots els nivells. Com bé sabeu, els joves es troben entre els col·lectius més afectats pels efectes de la 
crisi; pateixen un atur elevadíssim i una precarietat creixent de la que se’n deriva que un 67% dels 
joves a Espanya d’entre 18 a 29 anys visqui actualment amb els pares. Els joves extutelats no han 
pogut comptar amb aquest suport familiar –continuem exigint l’emancipació als 18 anys–, i han estat 
ràpidament exclosos del mercat de treball. Per això ells han de conviure, encara més intensament, en 
condicions de precarietat i d’incertesa, que els empeny cap a un horitzó amb molt poques oportunitats. 
Des de l’entitat, hem treballat amb esforç per oferir a cada jove un itinerari d’emancipació digne i hem 
establert aliances amb altres entitats per garantir una cobertura més àmplia de les seves necessitats. 
Encara hi ha, però, massa joves a qui no arribem i a qui els cal, més que mai, el nostre acompanyament.

El suport constant d’organismes, entitats i voluntariat a la nostra entitat faran possible que els nostres 
programes puguin executar-se a ple rendiment, tal i com ho hem pogut fer aquest any passat. Així i tot 
ens cal, encara més, unir esforços per superar els reptes que ens planteja aquesta crisi, generar sinèrgies 
i crear fronts comuns que ens facin ser més eficients. En aquesta línia, enguany hem decidit fer un 
pas endavant: Hem apostat per la creació d’una coordinadora d’entitats que aglutini projectes que 
utilitzen la mentoria com a eina d’acció social amb infants i joves. N’hem establert les bases, definint 
el document marc i consolidant el nucli promotor amb diferents entitats participants. Sens dubte un 
projecte engrescador en el que continuarem treballant el proper any.

Estem molt satisfets de la participació i el compromís dels nostres voluntaris, dels socis, donants i 
finançadors que s’han mantingut fidels al nostre projecte. En nom de l’equip i de la Junta Directiva de 
l’associació, vull donar-vos un cop més les gràcies per creure en els joves extutelats i en la nostra acció, 
i ajudar-nos a construir conjuntament una societat més responsable, justa i competent. 

Bona lectura, 

Marta Bàrbara
Directora
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L’entitat
La missió de Punt de Referència és 
afavorir la plena integració social,
la igualtat d’oportunitats i la millora
de la qualitat de vida dels joves 
extutelats, en risc d’exclusió social, 
acompanyant-los en el seu procés 
d’emancipació. 

Junta directiva

President Juanjo Ortega
Secretari Joan Prat
Tresorera Mònica Arús
Vocals Isidre Carbonell
 Jordi Canelles

L’equip humà de l’entitat:
Equip tècnic i de gestió

Direcció Marta Bàrbara
Gestió Dèbora Magre
 Mar Cobo
Programes Mercè Garet
 Pere Cobo
 Teresa Rodríguez
 Gemma Garcia

Trobada anual d’entitat.
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Els joves extutelats són nois i noies 
que han estat atesos pel sistema de 
protecció de menors de la Direcció 
General d’atenció a la Infància de 
la Generalitat de Catalunya, i que 
en arribar a la majoria d’edat han 
d’incorporar-se a la vida adulta sovint 
en condicions molt difícils. Joves que 
han d’emancipar-se molt abans que la 
resta de joves que es troben amb una 
situació normalitzada. 

De tots ells, els que atenem a l’entitat 
són nois i noies d’entre 17 i 23 anys, 
que han patit una situació de 
desemparament, catalans o d’origen 
immigrat, i que han d’emprendre 
l’itinerari d’emancipació amb poc 
suport i sense comptar amb els recursos 
suficients per garantir una emancipació 
amb èxit.

L’any 2011 hem atès a 174 joves
als programes de l’entitat.

Els joves de l’entitat
Treballem estretament amb l’Àrea 
de Suport al jove Tutelat i Extutelat 
(ASJTET) del Departament de Benestar 

i Família, i alguns dels joves venen derivats directament 
d’aquest organisme. Destaquem la bona coordinació 
professional i institucional entre l’entitat i l’àrea de 
suport, i l’estabilitat que garanteix als programes a partir 
d’un conveni de col·laboració estable al llarg dels anys.

Tal i com es constata en els gràfics, aquest any hem 
incrementat lleugerament la nostra intervenció amb 
les noies, que per primer cop supera el 10% del total de 
joves atesos. 

D’altra banda, destaquem la diversitat de procedènci-
es entre els joves d’origen estranger. S’ha disminuït la 
població marroquina atesa, i per contra s’ha augmen-
tat el nombre de joves procedents de l’Àfrica subsaha-
riana i de països del pròxim orient. 

Edat dels joves atesos

17 anys 

18-19 anys

20-22 anys

Més de 22 anys

Distribució segons gènere

Nois

Noies

Distribució segons procedència dels joves

Catalunya

Magreb

Àfrica subsahariana

Amèrica central

Pròxim orient

Europa de l’est

13%

86%

42,30 %

7,60%
2,10%

47,80%

2,10%

25% 52,10%

8,60% 9,70%

2,10%
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Els joves que han passat per l’entitat 
estan patint especialment el context 
socioèconòmic que ens envolta, i des
dels programes de l’entitat hem 
treballat molt acuradament amb cada 
cas, per poder sostenir la fragilitat amb 
la que s’emancipen. 

Per cada jove atès a l’entitat 
s’ha dissenyat un pla de treball 
individualitzat i un seguiment periòdic, 
adequat a les seves necessitats. 

En cada un dels nostres programes hem 
repensat les nostres actuacions per tal 
d’ajustar-les a les necessitats dels joves, 
i hem enfortit les nostres coordinacions 
amb altes entitats. Un treball en xarxa 
eficient que ens ha permès donar 
respostes adequades a les necessitats 
dels nostres joves. 

Àrea de programes

L’equip a la oficina.
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Tenir una persona que voluntàriament t’ofereix el seu suport i t’acompanya en el dia a dia 
és una gran oportunitat per aquells joves que no poden comptar amb els seus referents 
naturals.
Durant el 2011 25 joves i 28 voluntaris han participat en el programa.

Programa REFERENTS

El programa Referents ha facilitat la vinculació entre 
joves i voluntaris, amb un balanç molt positiu. En-
guany s’ha fet especial incidència en la millora de les 
competències dels joves per a garantir una emancipa-
ció amb el màxim de garanties. En aquest sentit s’ha 
millorat la capacitació en matèria d’ inserció laboral, 
hi ha hagut un augment del nivell formatiu, un millo-
ra significativa de les competències lingüístiques, una 
millora significativa de les competències relacionals, 
l’ampliació de la pròpia xarxa social, una vinculació al 
territori, i més estabilitat i benestar emocional. 

Els voluntaris referents han pogut conèixer una reali-
tat propera però força desconeguda per a ells i s’hi han 
pogut implicar de manera compromesa, responsable 
i segura, amb la formació rebuda per part de l’entitat 
i el seguiment de la relació en el primer mig any de 
la relació. Han compartit l’experiència amb altres vo-
luntaris del mateix programa, enriquint, així, el seu 
bagatge com a ciutadans socialment implicats i com 
a mentors de joves extutelats. Les funcions han estat 
molt diverses, tal i com ja preveu el programa: acom-
panyaments mèdics, acompanyaments en qüestions 
jurídiques, suports en la recerca de feina, millora de les 
competències lingüístiques i relacionals,  suports en la 
formació i en la definició d’un itinerari formatiu i la-

En Manel i en Mamadou.

boral, suport emocional i ampliació de la pròpia xarxa, 
acompanyament en qüestions relatives a la salut i un 
oci sa i responsable, etc.

Tal i com se’n desprèn de les dades, hi ha tres volunta-
ris que no continuat la seva implicació amb l’entitat i 
s’han donat de baixa després de finalitzar la formació, 
per qüestions personals. 

Volem destacar finalment, la coordinació amb el servei 
SAEJ de la Fundació Mercè Fontanilles per a la deriva-
ció de joves tant al programa Referents com l’Acull, i el 
compromís de col·laboració que hem inciat aquest any 
amb el Casal dels Infants per la derivació de joves cap 
a aquest programa.

• el 24% dels joves atesos que no tenien feina 
inicialment han trobat una feina després de 
participar al programa Referents i un 80% dels 
joves han estat realitzant accions formatives 
amb èxit.

• Un 77% dels joves continuen la seva relació 
amb el seu referent després d’un any.
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L’experiència de l’Umar.

Em dic Umar Bangura, sóc de Sierra Leone i tinc 19 
anys i vull escriure sobre la meva experiència i el 
que he guanyat des que sóc a l’associació PUNT DE 
REFERÈNCIA. 

Crec que aquesta és una de les associacions que 
són realment d’ajuda pels joves que han anat es-
tat tutelats per la DGAIA, tant si són espanyols o 
estrangers.

Fa 7 mesos que els conec, i durant aquest temps he 
après moltes coses de com afrontar el meu futur. 
A més, han trobat la manera d’integrar-me amb 
els catalans, que millori la llengua, i el que en sé de 
la cultura. Puc dir que aquestes són algunes de les 
coses més importants per un immigrant: conèixer 
la gent d’aquí i tractar de parlar el seu idioma i 
aprendre de la seva cultura.

Vaig conèixer l’ Associació quan estava a Sabadell 
amb la Fundacio Eveho i un dels educadors em 
va fer entrar en contacte amb la Mercè, la meva 
educadora a Punt de Referència. En aquell temps 
portava 5 mesos fent recerca de curs de formació 
o treball, 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 Barcelo-
na Activa, on he estat estudiant pràcticament tot 
un any, amb pràctiques incloses. Això m’ha donat 
la oportunitat d’aprendre un ofici i saber què vull 
fer en un futur. 

Alhora, també em van ajudar a conèixer una Re-
ferent, una mena de “germana gran” que és diu 
Mercè M. Ella treballa en una escola i té una filla 

La veu dels joves

L’Umar i la Mercè.

de 12 anys. És una persona molt bona, de qui he 
après molt. M’ ajuda en els estudis, la llengua, a 
conèixer la cultura i em tracta amb respecte i “ca-
rinyo”. He guanyat molt amb ella, ja que sempre 
està disposada acompanyar-me als llocs on vull 
anar i a donar-me a conèixer llocs, gent i experièn-
cies diferents. Realment no tinc cap família amb 
mi, però sento, cada vegada que estic amb ella, 
que estic amb la meva família. Per com em tracta, 
penso que està molt contenta amb mi, i això em 
fa feliç. 

A Punt de Referència els dec, en part, el estar avui 
on estic. M’agradaria enviar aquest missatge a to-
tes les persones que estan donant suport a aques-
ta associació. MOLTES GRÀCIES i tant de bo es pu-
gui continuar fent la feina tant bé.

Umar.

M’aporta moltes coses positives: em fa somriure, 
la truco per a compartir coses, m’encomana ganes 
de fer coses noves... és una persona activa i alegre i 
això m’ho encomana. No sabria posar una etique-
ta a la Marta (la Referent), però és una persona 
important per a mi: la Marta és a part!  
        
Andrea.

Cal que el referent sigui una persona amb experi-
ència i recorregut vital, que sàpiga escoltar i estigui 
disponible, i sigui capaç d’orientar-me i cantar-me 
la canya quan em cal, però sempre confiant amb 
mi i les meves possibilitats.  

Andrian.
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Programa ACULL

L’acull és un programa de gran qualitat pels joves i les famílies que participen, però que 
manté dificultats per aconseguir persones disposades a ser acollidores. 
Durant el 2011, 5 joves i 8 voluntaris han pogut conviure en família.

Viure en família durant 8 mesos és una experiència 
excepcional no només pels joves sinó pels també pels 
voluntaris que hi participen. 

Tot i l’esforç que ens suposa any rere any d’aconseguir 
famílies disposades a acollir temporalment a un jove, 
hem pogut donar continuïtat al programa i amb aquesta 
ja són nou les edicions de l’Acull. Com a entitat valorem 
molt positivament aquesta trajectòria i en conjunt estem 
molt satisfets de l’impacte que ha tingut el programa en 
aquests joves, les famílies acollidores i altres persones 
properes que han viscut de prop aquesta experiència. 

Pel que fa als joves que han participat en aquesta 
edició, cal assenyalar que van entrar sense permís de 
treball i que en el moment de la sortida havien acon-
seguit un permís de treball i estan treballant. La resta 
disposen encara d’uns mesos d’acollida per a finalitzar 
la seva formació i iniciar un procés d’inserció laboral. 
Durant l’estada en família s’ha posat especial èmfasi 
en la millora de la pròpia confiança, l’autoestima i la 
capacitat per a superar dificultats, la frustració, etc. 
S’ha fet un acompanyament emocional molt significa-
tiu, i d’altra banda els joves han millorat les seves com-
petències socials, han desenvolupat habilitats socials, 
comunicatives i relacionals que els permetrà afrontar 
processos d’inserció laboral més preparats. 

L’ Abdenaim amb els seus acollidors.

• El 100% dels joves han pogut gaudir d’una 
pròrroga en la seva estada amb la família aco-
llidora.

• El 100% dels joves han estat realitzant accions 
formatives amb èxit, s’han pogut modificar 
dos permisos de residència a residència amb 
treball, i s’està tramitant una tercera modifica-
ció en el moment de tancar aquesta memòria.

El que més m’ha agradat del programa és el fet 
de compartir la vida al costat d’altres persones. Jo 
estava molt acostumat a fer la meva, a anar sol 
per la vida i ara em deixo ajudar més, m’ha agra-
dat compartir l’espai, el temps, les converses amb 
la meva família acollidora.

Mohamed.

La veu dels joves



10

Associació Punt de Referència 2011memòria

Programa TRAJECTE

Trajecte facilita als joves un espai tutorial de seguiment educatiu, per aquells joves que tot
i viure pel seu compte, encara requereixen del suport professional. El programa respon a una 
necessitat d’aquests joves i incrementa any rere any els seus beneficiaris.
Durant el 2011, 76 joves han estat atesos al programa. 

L’autonomia dels joves extutelats és molt fràgil i el 
context actual és molt complexe, per això, el fet de 
poder comptar amb un professional de referència que 
acompanyi aquesta autonomia és pels joves un suport 
inqüestionable. 

El programa s’inicia amb el disseny d’un itinerari 
que s’elabora de forma conjunta entre la tècnica del 
programa i el jove. El pla de treball ha estat enguany 
molt basat en pal·liar els efectes de la conjuntura 
econòmica: la recerca de feina i la formació, els su-
ports econòmics i l’habitatge. També s’han treballat 
aspectes relacionats amb qüestions jurídiques, salut 
i la gestió de les pròpies emocions. El pas dels joves 
pel programa trajecte ha suposat un augment de les 
competències dels joves per a afrontar l’emancipació, 
han augmentat la seva formació, i les probabilitats 
d’inserció laboral, les seves competències personals, 
habilitats socials i comunicatives i el fet de sentir-se 
acompanyats ha reforçat el seu benestar emocional, 
i els ha capacitat per a resoldre dificultats de present 
i futur. 

A Trajecte és molt important la coordinació entre la 
nostra acció i la dels serveis socials i les entitats soci-
als. En aquest sentit enguany volem destacar les coor-
dinacions professionals amb diferents serveis públics: 
les distintes seus de Serveis Socials, el Departament 
d’ Empresa i Ocupació, el Departament de Benestar 
Social i Família especialment amb l’Àrea de Suport al 
Jove Tutelat i Extutelat en relació al suport jurídic, in-
serció laboral, habitatge i ajuts econòmics, així com l’ 
Espai Jove. Pel que fa a les entitats de la xarxa volem 
destacar especialment les derivacions i coordinacions 
amb Fundació Èxit, Fundació Comtal, Servei Solidari i 
Fundación Integra per a temes formatius i de recerca 
de feina. Les aliances i la suma d’esforços dels professi-
onals és clau per a poder garantir un itinerari coherent 
i viable per als joves.

• El 29% dels joves atesos a Trajecte han estat 
treballant durant el 2011 i el 41% han estat rea-
litzant una formació, amb èxit.

• El 16% dels joves atesos han rebut suport per a 
tramitar diferents prestacions econòmiques.

En Mamadou i la Mercè.
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Programa PISOS ASSISTITS

El pisos assistits ofereixen un espai de convivència on 
els joves poden millorar les seves capacitats relacio-
nals a l’hora que treballen aspectes fonamentals per 
a poder emancipar-se. L’acompanyament d’un profes-
sional que els hi dóna suport emocional i els orienta 
en els seu procés de creixement és clau per a poder 
consolidar aquest procés. La voluntat del jove de res-
pectar als seus companys i d’establir vincles de con-
fiança són imprescindibles per generar un clima de 
convivència que beneficiï clarament a tots els joves,  a 
l’hora de fiançar tots els seus processos personals de 
desenvolupament. Vetllem perquè els nostres joves 
creixin com a persones des del respecte i la cura per 
l’altre i és aquest aspecte el que dóna sentit a l’estada 
al recurs. 

El context actual ha condicionat els itineraris educa-
tius amb els nostres joves. El temps d’estada al recurs 
ha estat molt variable en funció de cada itinerari per-
sonal. 

Les dificultats per a poder accedir al mercat laboral 
s’han agreujat i els recursos econòmics dels joves són 
escassos. Els joves pateixen greus dificultats per a fer 

El Trampolí i del Pas són dos habitatges per a joves, un espai on poden rebre un suport 
global que els permet treballar les seves competències personals i laborals, amb el suport 
diari d’una educadora.
Durant el 2011, 12 joves han estat atesos al programa. 

• Durant l’estada als pisos el 100% dels joves han 
seguit una formació.

• Els joves han millorat les seves competències a 
l’hora de fer tràmits diversos per la seva docu-
mentació i gestions pròpies de recerca de feina.

Servei de primeres acollides

El servei de primera acollida atén a tots els joves extutelats que arriben a l’entitat per iniciativa 
pròpia amb la voluntat de rebre informació sobre els nostres programes, i poder beneficiar-se 
de les nostres accions.
Durant el 2011, 46 joves han estat atesos al servei. 

A l’entitat obrim les portes a tots aquells joves que es-
pontàniament arriben i mostren interès pels nostres 
programes i sol·liciten ajut. La majoria dels casos han 
arribat guiats per algun amic que ja participa a l’en-
titat. En funció de les seves demandes són atesos per 

nosaltres mateixos o bé derivats a altres serveis més 
adequats. Les demandes que ens han arribat enguany 
han estat relacionades majoritàriament en temes 
d’habitatge i inserció laboral, i en alguns casos hem 
constatat situacions de solitud i fragilitat emocional. 

front a les seves despeses bàsiques i aquesta inesta-
bilitat ha generat moltes dificultats per treballar una 
emancipació. S’ha prioritzat la formació dels joves, i 
s’ha treballat per millorar les pròpies capacitats i ap-
tituds que els permetin millorar la seva ocupabilitat 
de cara al futur. Així i tot, els joves es troben en una 
situació de fragilitat emocional important, i derivat 
d’aquestes dificultats van apareixent altres proble-
màtiques personals. Per aquest motiu, els itineraris 
d’emancipació han estat molt més intensos i comple-
xes.

Hem treballat estretament amb l’Àrea de Suport al 
Jove tutelat i extutelat (ASJTET) a partir d’un con-
veni de col·laboració, i una coordinació tècnica molt 
eficient.
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El Trampolí,
un pis sostenible
Compromesos amb el medi ambient, treballem 
per incorporar als joves actituds de consum res-
ponsable i la sostenibilitat. Ja fa més d’un any 
vam iniciar un projecte amb els nois del Trampolí, 
amb la intenció de fer-ho extensiu als joves dels 
altres pisos, progressivament. 

Durant el 2011 s’ha treballat especialment: 

• el compromís individual: estalvi d’aigua i ener-
gètic, recollida selectiva i incorporació d’acti-
tuds i pràctiques responsables. 

• La formació i sensibilització: sessions grupals de 
coneixement i anàlisi, participació en activitats 
des sensibilització i elaboració de propostes 
d’actuació. 

Soy M’Bark tengo 19 años, vine de Marruecos para 
buscarme la vida y ayudar a mi familia. Doy las 
gracias a Punt de Referencia por que me han aco-
gido en uno de sus pisos para poder seguir con mi 
camino. Estoy viviendo con dos compañeros más, 
tenemos algunos problemas de convivencia aun-
que yo siempre intento poner paz. 

Hay algunas cosas que me preocupan, para estu-
diar una buena formación me piden tener estudi-
os de la ESO que no tengo, para poder trabajar me 
piden el permiso de trabajo que no tengo… a veces 
me deprimo. Otras veces intento tener paciencia y 
buscar soluciones. Tere me ayuda a buscarlas, a or-
ganizar el día a día en el piso y me empuja cuando 
me paro. Des de hace tiempo intento poner ganas 
y voy al Club de Feina para buscar cursos, aprender 
y mejorar, también voy a Via Laboral, estoy apren-
diendo catalán,… También me he apuntado a los 
Castellers del Poble Sec por que Awais del piso me 
invitó, y esto me ayuda a ocupar mi tiempo y no 
sentirme solo.

Testimonis



13

Associació Punt de Referència 2011memòria

DOMUS, pisos d’autonomia

DOMUS té com a objectiu donar una alternativa de vivenda digna i a preu accessible a joves
que mostren dificultats econòmiques malgrat tenir ingressos mensuals estables. 
Durant el 2011, 10 joves han estat atesos al programa.

DOMUS neix l’any 2009 com un recurs d’habitatge 
diferent als programes de pisos assistits, per a joves 
que ja han comptat amb un seguiment educatiu satis-
factori i que ja no requereixen l’acompanyament diari 
d’un professional. Un espai que els permet posar en 
pràctica els seus aprenentatges, però amb un suport 
puntual que els permet funcionar de forma autònoma.

Els joves han trobat a DOMUS l’espai necessari per 
acabar d’adquirir les eines i la maduresa necessària 
per enfrontar-se a la vida adulta. Joves que durant la 
seva estada al recurs, tot i passar situacions complica-
des, han pogut tirar endavant gràcies al suport pun-
tual dels educadors/es i als companys de pis. Així i tot, 
la situació socioeconòmica també ha afectat a alguns 
joves d’aquests pisos i s’han hagut de treballar algu-
nes qüestions de caràcter assistencial per pal·liar-ne 
les conseqüències. 

Aquest programa d’habitatge és compartit amb la 
Fundació Servei Solidari, i conjuntament repensem 
directius i coordinem actuacions per tal de garantir el 
bon funcionament d’aquest servei.

Soy Hamza y tengo 21 años, viví más de un año en 
un piso asistido de Punt mientras estaba estudian-
do y tramitando mi documentación. Cuando em-
pecé a trabajar, me ofrecieron entrar en el piso de 
DOMUS. En este tiempo he vivido buenos y malos 
momentos, durante un tiempo estuve sin trabajar 
y no tenía ingresos. Me ayudaron a buscar una 
ayuda temporal para poder vivir y pude continuar 
viviendo en el piso aunque sin pagar el alquiler. 
Estar en este piso ha sido bueno para mí, estoy con 
compañeros con los que tengo buena relación y 
caminos parecidos al mío, como Mohamed. Sigo 
teniendo apoyo de Punt y Servei Solidari y esto me 
hacer sentir más tranquilo. 

Yo soy Moha, y lo que buscaba era poder encontrar 
un piso tranquilo y de confianza, porque había es-
tado muy mal en un piso del Raval dónde había 
realquilado una habitación. Como había estado 
en el programa Acull de Punt, fui a preguntar. Me 
explicaron que podía entrar en el piso de Hospita-
let con otros chicos como yo. 
Ha sido un buen cambio... Ya llevo casi un año!

Testimonis

• Els joves atesos han estat 14 mesos de mitjana 
en aquests pisos d’autonomia. 

• El 80% dels joves atesos a DOMUS han estat 
treballant durant el 2011.
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El voluntariat a l’entitat

El voluntaris són imprescindibles per a assolir els objectius de l’entitat, sobretot en matèria 
de mentoria. Els voluntaris fan una tasca de gran qualitat amb els joves i saben divulgar la 
seva experiència de forma eficient. Per això moltes persones que s’interessen per l’entitat 
arriben de la mà de voluntaris en actiu.
Durant el 2011 hem pogut comptar amb 75 voluntaris.

Conèixer Punt de Referència m ‘ha agradat i enri-
quit molt. I la vostra manera d’ acompanyar-nos 
m’ ha encantat! Penso que el millor del projecte és 
l’oportunitat que dona a joves i referents per inte-
grar a les seves vides realitats diferents.

Pilar.

És una gran idea l’acompanyament a joves que 
per la seva situació necessiten suport emocional. 
Una eina senzilla i que pot ser molt eficaç que no-
més necessita de voluntat i una mica de temps. És 
un projecte que demostra sensibilitat envers als 
problemes actuals que en aquest cas es centre en 
joves, el futur i és digne d’admiració.  

Glòria.

Voldria que el jove se sentís a casa seva, com algú 
més de la família doncs aquests joves se senten 
sols. M’agradaria que això l’ajudés a construir la 
seva vida. Qui acull és converteix en un referent 
que pot orientar, ajudar a millorar els coneixe-
ments de català i castellà, acompanyar... Aquesta 
experiència de convivència i de mutu creixement 
és el que m’agrada compartir.

Enric.

La veu dels voluntaris

Xerrada informativa a l’Espai Jove la Fontana.

Alguns dels programes de l’entitat no serien possibles 
sense la contribució dels voluntaris. Actualment comp-
tem amb voluntaris en els programes de mentoria de l’en-
titat, i altres que donen suport en la gestió i la divulgació.  

Pel que fa a programes hem pogut comptar amb per-
sones voluntàries als programes Referents i Acull i han 
desenvolupat la funció de mentors de joves extutelats. 
Cal destacar la qualitat humana de tots, persones amb 
un alt nivell de compromís i convicció amb del rol que 
desenvolupen, en confiança i adaptabilitat, en esforç 
i motivació. Això ens ha permès disposar d’una acció 
voluntària excel·lent.

D’altra banda hem pogut comptar amb voluntaris en 
l’àmbit de comunicació i difusió. La seva participació en 
espais de divulgació ens ha permès donar a conèixer 
a la societat catalana els nostres programes i la reali-
tat dels joves extutelats, en primera persona. Agraïm 
especialment la contribució dels voluntaris en aquest 
aspecte, ja que les seves vivències ens permeten visibi-
litzar una realitat de forma molt més propera i eficaç.  

Finalment hem pogut comptar també amb voluntaris 
en l’àmbit de gestió, que ens han ofert un cop de mà 
en aspectes diversos d’aquest àmbit. Enguany, la col-
laboració rebuda ha estat al voltant de l’àmbit lingü-
ístic, informàtic i en relació a la gestió de subvencions. 

Gràcies per la vostra dedicació! 
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Àrea de comunicació
Estem presents a la xarxa d’acció social 
participant en accions de divulgació, 
i espais de debat. Volem donar a 
conèixer la mentoria al conjunt de la 
ciutadania, visibilitzar el col·lectiu de 
joves extutelats i prendre consciència 
col·lectiva de la importància de 
l’acompanyament per reduir l’exclusió 
social.

Per això utilitzem els diferents canals 
de comunicació que tenim a l’abast; 
des de xerrades informatives, espais 
de participació professional, com els 
mitjans de comunicació i les eines 2.0.
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Any europeu del voluntariat
Des de l’associació hem volgut participar d’aquest 
any europeu del voluntariat posant en valor la tasca 
de tots els voluntàries i voluntaris que s’han posat al 
costat dels joves extutelats. A través del Bloc El meu 
referent hem volgut difondre i reconèixer la seva ac-
ció, i animar a altres persones a participar d’aquesta 
mentoria.

http://elmeureferent.wordpress.com 

QUI HA ESTAT EL TEU REFERENT? Quan parlem de refe-
rents tothom hi té alguna cosa a dir. Qui no ha tingut 
mai algú a prop que l’acompanyés en moments im-
portants? Algú que amb el seu cop de mà l’ha ajudat a 
prendre decisions o l’ha influenciat en la seva manera 
de ser?

Així comença un bloc ple d’històries personals de joves 
i voluntaris, i de personatges populars com en Carles 
Capdevila, el MagLari, en Tomàs Molina, l’Anna Veiga, 
la Roser Capdevila, en Pep Parés, el Ferran Carvajal o 
en Pere Arquillué, que ens han parlat dels seus propis 
referents. 

Gràcies a tots els que heu compartit amb nosaltres
petites històries de la vostra vida! 

Hem participat també en una Àgora d’experiències del 
II Congrés Europeu del Voluntariat.

Bloc Corda Fluixa
El bloc de l’entitat ha publicat mensualment informa-
ció, generant espais de reflexió i diàleg al voltant dels 
joves i la realitat que ens trobem cada dia. 

Fes-te subscriptor/a: puntdereferencia.wordpress.com

Facebook
Després de un any, estem molt contents de la nostra 
presència a la xarxa, cada vegada sou més els que ens 
seguiu des d’aquest espai! 

L’Apunt
El butlletí ha tingut dues edicions enguany, juny i de-
sembre, recollint les novetats de cada semestre.

Accions de divulgació
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Durant el 2011 hem estat presents en diferents mitjans 
de comunicació, d’entre els que us destaquem els se-
güents: 

Els matins de Tv3
http://www.tv3.cat/videos/3725710

L’informatiu de BTV
http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/04/concert-
benefic-a-favor-de-lassociacio-punt-de-referencia/

La Tribu de Catalunya Ràdio
http://www.catradio.cat/audio/568784/He-estat-en-
un-centre-de-menors

Notes de clàssica de Catalunya Ràdio
http://www.catradio.cat/audio/569024/Notes-de-
classica

16a Mostra d’associacions de Barcelona
El passat setembre vam participar a la Mostra d’entitats, un espai per donar-nos a conèixer entre la ciutadania,
i de relació entre els voluntaris, socis i amics de l’entitat.

Marketplace
La Federació Catalana del Voluntariat Social va pro-
moure un encontre entre el sector empresarial i el ter-
cer sector, per tal de crear ponts de participació i com-
promisos compartits. Hi vam participar juntament 
amb “cinc caves, cinc projectes”.

Visita del Conseller Cleries i la Violant Cervera a l’estand.
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Xerrades i espais de participació

Estudi MOVISIE
L’entitat holandesa Movisie va 
elaborar un document d’ex-
periències de mentoria arreu 
d’Europa, a partir d’un encàr-
rec de la fundació Roi Bado-
uin belga. 

L’equip de treball d’aquest 
document van estar molt 
interessats en conèixer la 
nostra experiència i van in-
corporar el nostre programa de Refe-
rents i Acull al document de bones pràctiques.

Agraïm la confiança que l’entitat holandesa ha diposi-
tat en els nostres programes, seleccionant-los a nivell 
europeu!

Xerrada a la jornada Effective 
Mentoring UdG 
La Universitat de Girona impulsa des de fa alguns anys 
el Projecte Rossinyol, vinculat al grup europeu Nothi-
ngalë. El passat mes de maig van organitzar les jorna-
des d’Effective Mentoring on es posaven de manifest 
diferents experiències mundials, i experts d’arreu van 
exposar les bases d’una mentoria d’èxit i l’impacte 
que això suposa en intervenció social. 

Des de l’entitat vam participar a les jornades i vam 
presentar el nostre projecte en un workshop. 

Xerrada a Santiago de Compostela 
L’entitat gallega Igaxes va convidar-nos a presentar el 
programa Referents per tal de valorar la possibilitat 
d’aplicar aquest programa al seu territori. L’aposta per 
aquest programa de mentoria s’ha materialitzat i en 
finalitzar l’any han engegat el projecte amb una pri-
mera selecció de voluntaris. 

La trobada anual de l’entitat
La trobada anual d’entitat, ja tradicional, ha omplert 
un any més el terrat de l’entitat i joves, voluntaris i 
amics de Punt vam compartir una bona estona. En 
aquesta edició es va fer una exposició fotogràfica. Aquí 
en teniu un breu resum:
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El per què de la mentoria
El per què de la mentoria:

Per què des de fa tant de temps ens entestem en 
apropar a persones tant diferents, 
… d’edats tant diferenciades,
…  nascudes en entorns tant desiguals, de vegades tant 
llunyans geogràficament els uns dels altres, 
… amb experiències vitals tant dispars, 
… amb maneres de pensar, molts cops, poc coincidents,
… amb estils de vida gens similars, 
… amb costums, de vegades, contraposades. 

Si el més fàcil és relacionar-se amb els que són com tu! 
Això no porta a tants malentesos, ni a la necessitat de 
mirar de negociar tant sovint, i és molt més fàcil posar-
te en la pell de l’altre!  

Doncs per què complicar-se la vida? 

Perquè quan aconsegueixes conèixer algú tant 
diferent a tu i hi connectes, 
… aprens que les coses no sempre són, necessàriament, 
com les entens tu.
… pots pensar en maneres de resoldre els problemes 
en les que mai hauries caigut.
… pots viatjar sense haver d’agafar cap mitjà de 
transport (ni prendre psicotròpics), només parlant.
… esdevens més intel·ligent (perquè s’ha demostrat 
que quan persones molt diverses deliberen, prenen 
decisions més encertades que les acordades per un 
grup de persones més uniformes).
… i ets més feliç (perquè ets sents socialment més 
competent, millores les teves dots de comunicació i 
relació). 

Has pogut veure algun element en comú en TOTES les 
fotografies? Somrius més! 

Recents estudis demostren que les persones que 
somriuen més estan més sans i viuen més anys, 
semblen més capaços i competents, tenen més èxit 
personal i professional i se senten millor. 

Així que, malgrat les adversitats, seguirem apostant 
pels nostres programes… i ara més que mai!
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Xarxes de participació i representació

La nostra acció federativa està vinculada a diferents 
entitats de segon nivell, locals, autonòmiques, estatals 
i europees:

FEDERACIÓ D’ENTITATS
AMB PROJECTES I PISOS  ASSISTITS

Hem treballat coordinadament 
amb diferents entitats i serveis:
ASJTET: Via Laboral i Servei Jurídic • Fundació Èxit • 
Fundación Integra • Fundació Servei Solidari • Fun-
dació Comtal • Fundació Privada Trinijove • Fundació 
Mercè Fontanilles-SAEJ • Fundació Eveho • FEPA: espai 
jove • Fundació Sant Pere Claver • Fundació Mensalus 
• Centre Mas Pins • Casal dels Infants per l’acció social 
als barris • Fundació Putxet • Xarxa d’Albergs Munici-
pals • Associació AMIC -UGT • Fundació Escó • Forma-
ció i Treball • Iniciatives Solidàries • Fundació ADSIS • 
Casal Braval • Serveis Socials d’atenció primària • AVBC 
• Centre CODA • Obra Social St Joan de Déu - SATMI 
• Bayt al Taqafa • ICÀRIA • Escola Pia Calassanci • Cà-
rites • Probens • Centre Penitenciari Quatre Camins • 
DINCAT • IES Vall d’Hebron • Escola d’Adults de la Bar-
celoneta • Femarec • IES Hosteleria • Salesians de Sar-
rià • TEB • In Via: Aurora Garriga • Escola Oficial d’Idio-
mes • Mescladís

Coordinadora Mentoria
per la inclusió. 
Durant el 2011 hem estat treballant per la creació d’una 
coordinadora d’entitats de mentoria, amb l’objectiu 
d’enfortir les programes de mentoria de les entitats 
perquè esdevinguin una metodologia eficaç per reduir 
la marginalitat i l’exclusió d’infants i joves en situació 
de risc d’exclusió social. 
 
De cara al proper any us donarem a conèixer el fruit 
d’aquest treball!

Àgora d’experiències del III Congrés del Tercer Sector.
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Àrea de gestió
Fer possibles els nostres programes 
diversificant al màxim els agents 
implicats, és la nostra prioritat.

Per tal d’assolir els compromisos que 
ens vam plantejar per al 2011,
l’entitat ha treballat per implicar al
major nombre de col·laboradors
possibles en l’obtenció dels recursos
necessaris per fer front les despeses dels 
nostres programes.

Enguany, hem tingut molt bona
resposta per part de la massa social
de l’entitat, que amb el seu compromís
i la implicació constant, ens han ajudat 
a tirar endavant campanyes de captació 
de fons.
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Acte Benèfic “La música de les llums”
El passat 3 d’octubre el teatre Romea va ser l’esce-
nari del concert que, amb la direcció artística de la 
soprano Begoña Alberdi a més de solista destacada, 
va tenir molt bona acollida entre el públic assistent. 
Els músics del Coralberdi i tot l’equip del concert 
van treballar molt per garantir un concert de gran 
nivell, per la qual cosa volem agrair-los un cop més 
en aquest espai de resum anual la seva contribució 
amb l’entitat. Gràcies també al Mingo Ràfols per la 
seva col·laboració com a presentador de l’acte.

El concert ens va suposar una recaptació de 6.970,50 €.

La campanya “Mi grano de arena”
Hem iniciat una col·laboració amb la Fundació Real 
Dreams i a partir de la seva eina de captació de fons, 
“Mi grano de arena”, hem tirat endavant una campa-
nya per recaptar fons. Voldríem donar les gràcies a to-
tes aquelles persones que ens han donat el seu suport.

Vam aconseguir el nostre objectiu recaptant 1.600 €.

implicació de socis i sòcies
Els socis i sòcies de l’entitat han participat en l’Assem-
blea Ordinària que es va celebrar el dia 17 de juny de 
2011. Es van aprovar la liquidació de comptes de l’exer-
cici 2010 i el Pressupost per a l’any 2011. També es va 
presentar la Memòria del 2010.
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Ingressos
Hem tingut un ingrés total de 196.614,85 euros.

Un 74,39% corresponen al suport de les administraci-
ons públiques (Generalitat de Catalunya, Ajuntament 
de Barcelona i Diputació de Barcelona). Un 5,65% han 
estat aconseguits gràcies a les obres socials de les en-
titats financeres i les entitats privades. Finalment un 
19,96% han provingut dels ingressos propis de l’entitat 
(quotes de socis/sòcies i donacions).

Despeses
Hem tingut una despesa total de 193.924,13 euros.

Un 85,02% corresponen a la partida de la realització 
dels programes i de l’activitat de l’entitat. Un 8,01% 
han estat despeses generades per l’activitat de sensi-
bilització social i un 6,97% són despeses vinculades a 
l’activitat de gestió de l’entitat.

Fons Propis
39.242,60 €

Fons Públics
146.261,85 €

Fons Privats
11.110,40 €

Ingressos

Programes
164.866,06 €

Gestió
13.515,31 €

Sensibilització social i difusió
15.542,76 € 

Despeses

19,96%

6,97%

8,01%74,39% 85,02%

5,65%

Dades econòmiques
L’entitat treballa cada any per fer possible el pressu-
post anual previst, que enguany reflectia la nostra in-
tenció de mantenir i fer front als nostres programes 
d’actuació. En temps de crisi, gestionar les nostres ex-
pectatives pressupostàries ha estat un repte difícil. 

Durant tot l’any, s’ha realitzat un seguiment econòmic 
exhaustiu per tal de poder donar resposta a les despe-
ses més necessàries dels programes i s’ha treballat per 

aconseguir la màxima implicació de la massa social en 
l’obtenció de recursos. El compromís de les entitats, 
empreses, administracions, socis i sòcies i voluntaris i 
voluntàries ens ha permès poder tancar l’any amb un 
resultat positiu que recompensa tot l’esforç realitzat i 
ens ajuda a seguir treballant en aquesta línia.

L’entitat ha tancat l’exercici amb un resultat econòmic 
positiu de 2.690,72 euros.

Pel que fa als ingressos, cal destacar la contribució de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat
com a principal finançador de l’entitat, que enguany ha estat de 83.865,29€.

Pel que fa a les despeses, cal assenyalar que la despesa de l’equip professional ha estat la més 
significativa amb un cost total de 137.420,60€.
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Hem pogut comptar amb el suport de les següents administracions, empreses i entitats:

Departament de Benestar Social i Família
- Àrea de Suport al Jove tutelat i extutelat
- Direcció General per a la Immigració
- Direcció General de Joventut
- Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
- Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

Departament de la Presidència

Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Secretaria d’Habitatge 

Departament de Treball

Joventut
Immigració
Acció Social
Participació i Associacionisme
Medi ambient
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Nom

Personalitat jurídica

CIF

Adreça

Telèfons

Fax

E-mail

Web

Blocs

Número de registre

Data i any de constitució

Data i any de la Utilitat Pública

PUNT DE REFERÈNCIA

Associació

G-61356689

c/ Sant Antoni Abat, 10 3r
08001 Barcelona

93 329 74 27
93 329 74 28

93 329 74 27

info@puntdereferencia.org

www.puntdereferencia.org

http://puntdereferencia.wordpress.com

http://elmeureferent.wordpress.com

19.707

30 de juny de 1997

9 de novembre de 2010

Fitxa tècnica de l’entitat




