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NOTA DE PREMSA 
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Aquest dimecres al matí, la Casa Macaya ha acollit l’acte de 

presentació de la Coordinadora Mentoria per la Inclusió. 
 

Els programes de mentoria es consoliden a Catalunya,  amb més de 700 infants i 

joves acompanyats per un mentor. La crisi agreuja el risc d’exclusió, la mentoria 

ajuda a sortir-se’n.  
 

Els mentors són joves i adults que acompanyen de manera voluntària infants i joves 
sense família o sense xarxa de suport, que faciliten la igualtat d’oportunitats, la 
millora del seu desenvolupament personal  i la prevenció de la seva exclusió social.   
 

 

L’acte, presidit pel Conseller de Benestar Social i Família, Sr. Josep Lluís Cleries, ha suposat el 

tret de sortida per aquesta nova xarxa impulsada per l’Associació Punt de Referència, La 

Fundació Èxit, la fundació Servei Solidari i la Universitat de Girona. 

La Coordinadora Mentoria per la Inclusió, vol enfortir els 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 social. 

 

La Marta Bàrbara, directora de Punt de Referència, ha donat la benvinguda a l’acte i la Rita 

Grané, tècnica del programa, ha explicat detalladament les accions que tenim previstes que es 

basen a partir de tres eixos; la gestió del coneixement, la sensibilització social i la creació 

d’aliances. A més ha destacat les Jornades realitzaran al proper mes de juny de 2013 al voltant 

de la Mentoria, i l’expansió d’aquest tipus de programes en un 30% en el proper any. 

Per tal de conèixer de primera mà experiències dels diferents programes, s’ha pogut comptar 

amb la participació de voluntaris i joves del projecte Coach, el projecte Rossinyol i el 

programa Referents. El seu testimoni ha estat revelador. 

L’Òscar Prieto, coimpulsor del projecte Rossinyol de la Universitat de Girona, ha apuntat en el 

seu discurs els beneficis de la mentoria i l’impacte que té en infants i joves en risc d’exclusió, 

com ara la reducció dels nivells de delinqüència i consum i l’augment de més del 60% de 

l’èxit escolar. També ens ha donat a conèixer línies de treball internacionals. El Sr. Marc Simón 

ha exposat la sintonia entre les línies de treball de la Fundació la Caixa en relació als infants i 

joves en risc d’exclusió i els programes de mentoria  i finalment el Conseller Cleries ha tancat 

l’acte posant l’èmfasi en la importància de sentir-se acompanyats en les decisions que hem 

de prendre individualment, i del valor que té la mentoria per reconèixer les pròpies 

competències i poder assolir un bon creixement personal. 


