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SALUTACIÓ
Un dels fets de 2017 més destacats per la nostra entitat 
ha succeït, curiosament, el 2018. L’11 de juny d’aquest 
any, en un acte solemne al Parlament de Catalunya, re-
bíem el Premi Solidaritat 2017 atorgat per l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya i lliurat pel Molt Hble. Presi-
dent Sr. Roger Torrent. Cal que ens sentim orgullosos per 
la tasca feta i cal que seguim treballant amb la convicció, 
l’entusiasme i la determinació que ens han dut fins aquí. El 
Premi Solidaritat és un reconeixement a totes les persones 
que han participat o han donat suport a l’entitat en algun 
moment des dels seus inicis, ja fa 20 anys.

El 2017 no ha estat un any fàcil: hem reestructurat l’equip 
professional, hem actualitzat models i eines de gestió i 
hem ampliat les nostres instal·lacions per tal de poder res-
pondre a l’increment de l’activitat. I ho hem fet sense dei-
xar de banda els nostres principals valors en l’acció social: 
la innovació i la qualitat.

L’equip tècnic ha impulsat programes nous molt rellevants, 
com el GR 16-18, que s’adreça a joves menors d’edat i 
proposa la mentoria grupal a través de la fotografia, i Men-
torHabilitats, un projecte de mentoria per millorar les ha-
bilitats sòcio-ocupacionals del jovent que atenem. També 
hem col·laborat amb la Coordinadora de Mentoria Social 
en el desenvolupament de l’aplicació mòbil App Messa-
genes, que ens permet monitoritzar millor les relacions 
jove-referent.

Treballar amb rigor i qualitat ens preocupa i ens ocupa. 
Per això, i també des de la Coordinadora de Mentoria So-
cial, hem impulsat i liderem la creació d’una Certificació de 
Qualitat dels programes de mentoria. 

Això no és tot; us convidem a llegir les següents pàgines on 
hi descobrireu tota l’activitat de Punt. Ens quedem, però, 
amb tres dades: s’ha duplicat el nombre de persones 
que s’acosten a la nostra entitat per fer voluntariat, 
s’ha incrementat en un 40% el de joves que volen 
participar en els nostres programes i, d’aquests, el 
28% hi arriben per iniciativa pròpia. Aquest és el mi-
llor premi.



L’ENTITAT
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EQUIP HUMÀ

2017
EN XIFRES

Junta Directiva 
President: Juanjo Ortega
Secretari: Joan Prat
Tresorera: Mònica Arús
Vocals: Isidre Carbonell, Carmen Netzel i Juan Oñate

Equip tècnic
Direcció: Rita Grané
Coordinació de Projectes: Laura Terradas
Projectes: Teresa Rodríguez, Alba Pi, Núria Martínez, Marta Roda, 
Marta Alfonso, Meritxell Pedro, Xavi Alarcón i Cristina Ruano
Gestió: Sílvia Nuñez
Comunicació: Berta Roig
Pràctiques: Andrea Mourelo

12
177
108
103
99

professionals

joves participant als projectes

dels quals, nous a l’entitat

persones voluntàries han iniciat l’activitat a l’entitat

persones sòcies i donants



LES I ELS JOVES
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El 2017 canvia tendències en l’edat
i el gènere de joves que participen
a Punt.

Distribució per edat
Dels 177 joves que han participat, el 50% 
són menors de 20 anys, baixant així la 
mitja d’edat habitual.

Distribució per gènere
Pel que fa al gènere, veiem que el nombre 
de noies, tot i que no ha augmentat en % 
respecte al total, perquè es manté en el 
16%, si que ho ha fet en xifres absolutes. 
Hem triplicat el nombre de noies que 
participen activament als projectes.

Distribució per procedència
Els orígens dels 177 joves que han partici-
pat regularment dels projectes són diver-
sos, repartits entre 20 països. La pobla-
ció d’orígen marroquí és majoritària, 
com també ho és entre la població atesa a 
l’Àrea de Suport al jove Tutelat i exTutelat.

Més de 24 anys 10% Fins a 18 anys 20%

De 18 a 20 anys 40%

Noies 16%

Àfrica del nord 61%

De 22 a 23 anys 12%

De 21 a 22 anys 17%

Nois 84%

Àfrica subsahariana 9%

Amèrica llatina 7%

Orient Mitjà 7%

Espanya 13%

Europa de l’est 3%



ELS NOSTRES
PROJECTES
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En aquest quadre sintetitzem l’organització per projectes a l’entitat.

PRIMERES ACOLLIDES

Projectes de suport socioeducatiu

JOVENT

ACOLLIDA

VOLUNTARIAT

PLA CATALÀ
DE REFUGI REFERENTS GR 16-18

EQUINOCCI

ACULLHABITATGE

MENTORIA
SOCIAL

PISOS ASSISTITS

MENTORHABILITATS

PRIMERES
ACOLLIDES TRAJECTE

SUPORT EDUCATIU

És la porta d’entrada de qualsevol 
persona a la nostra entitat.

Un servei d’acollida, informació i 
atenció a les demandes dels joves 
i d’orientació cap als recursos més 
adients i atenció i resposta a la 
demanda de persones que volen
fer voluntariat a l’entitat.

L’acolliment professional va dirigit a atendre:

• Joves extutelats i/o en risc d’exclu-
sió social: joves que arriben a l’entitat 
amb la intenció de fer una demanda 
concreta en relació a la seva emancipa-
ció o perquè volen participar en algun 
dels nostres projectes.

 Hem observat una tendència a rebre 
cada vegada més joves que venen per 
iniciativa pròpia. Aquest any aquesta ha 
estat la via d’arribada del 28% del jovent.

510

108

402

persones ateses

joves (un 40 %més 
que l’any anterior)

voluntaris/es 
(el doble que l’any 
anterior)
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• Persones voluntàries: les persones 
interessades a participar en els projec-
tes de l’entitat s’hi posen en contacte.

 Hem fet una campanya de captació de 
voluntariat al setembre al voltant d’un ví-
deo en el que han participat mentores i 
mentors dels diferents projectes, gràci-
es a la col·laboració desinteressada de 
la productora Help It.

TRAJECTE
Dona suport professional a 
l’emancipació de joves i facilita el 
procés de canvi per tal que siguin ells 
i elles qui aconsegueixin millorar la 
seva situació.

El procés de canvi es planteja en una àrea 
concreta de la vida del jove (formativa, la-
boral, salut, jurídica, habitatge, econòmica 
o emocional) o en diverses a la vegada.

En aquesta edició hem donat un nou 
enfoc a les activitats grupals, que han 
passat a formar l’embrió d’un futur projec-
te: Jovesxjoves.

150

25

persones ateses

joves amb qui es realitzen 
tutories individuals
de suport en els àmbits:

Tipus de suport %

Socioeducatiu i emocional 72%

Formatiu 44%

Laboral 40%

Habitatge 36%

Jurídic 32%

Administratiu 28%

Econòmic 24%

Salut 12%



MEMÒRIA 2017  PUNT DE REFERÈNCIA  11

44 joves han participat
a jovesxjoves

JOVESxJOVES
Ofereix un espai de participació obert a tot 
el jovent dels diferents projectes de l’enti-
tat, de creació de grup més enllà d’un pro-
jecte concret, d’ampliació del grup d’iguals 
i d’acció comunitària.

L’horitzó del projecte és que els mateixos 
joves siguin motor i executors de les acti-
vitats que ells mateixos plantegin. Aquest 
any hem començat formant-los en proces-
sos de presa de decisions i de planificació.

Enguany s’han dut a terme 13 activitats 
lúdiques, culturals o de retorn social, 
algunes molt puntuals i d’altres que han 
estat més llargues en el temps.

Destaquem les de major impacte:

• Torneig de futbol solidari amb la missió 
de recaptar Fons per la Caminada So-
lidària Barcelona Màgic Line de l’Obra 
social Sant Joan de Déu.

• Voluntariat i Caminada Solidària Barce-
lona Màgic Line

• Barbacoa i partit futbol-platja.
• Casal d’estiu: reformem el pis del Poble-

nou
• Camp de Treball a Guadalajara (en col-

laboració amb l’Associació Vasija)
• Classificació d’aliments al Gran Recapte 

del Banc dels Aliments

“Volem que els joves que participin 
d’aquestes activitats, obtinguin el valor 
afegit que entenem que es genera amb
aquesta manera de funcionar. La millora
de l’autoestima quan dones, l’agraïment 
pel reconeixement que es rep, i el 
sentiment de vinculació personal i de 
formar part d’un grup.”

Teresa Rodríguez, tècnica del projecte
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REFERENTS

Projectes de mentoria

Novament el projecte Referents 
ha facilitat que 50 joves, que per 
diversos motius no poden comptar 
amb els seus familiars, hagin pogut 
incorporar a la seva vida un referent. 
Es tracta d’una persona propera, de 
confiança amb qui poder comptar en 
el seu procés de créixer i esdevenir 
una persona adulta.

La novetat del projecte ha estat l’activitat 
Referents 2.0. Aquesta activitat dona res-
posta a la petició de bona part del volunta-
riat que ha participat del projecte Referents
al llarg dels anys, qui demana un suport de 
caire puntual més enllà dels 6 primers me-
sos, i per altra banda, per la inquietud de 
l’equip tècnic de saber què succeeix amb 
les parelles de referents que inicien en el 
marc del projecte; en relació a oferir segui-
ment a les parelles que en facin la petició, 
l’avaluació i la comunicació.

Referents 2.0 es tracta d’un espai de tro-
bada i seguiment a llarg termini per les pa-
relles de Referents que continuïn la relació
més enllà dels 6 mesos inicials. Es concep
com a voluntari i vol recollir la diversitat de
característiques i interessos de les parelles
de referents existents i futures.

Gràcies a aquesta activitat hem pogut con-
tactar amb 130 Referents que varen par-
ticipar al projecte abans de 2016, de les 
quals continuen trobant-se 53, és a dir, 
un 40,76%. Dels grups de Referents 
d’aquest any 2017, passats els 6 mesos 
de relació el 53,33% dels i les joves conti-
nuen la relació de mentoria.

La segona novetat al projecte ha estat ge-
nerar un focus grup per promoure la par-

ticipació de noies extutelades i en situa-
cions de risc social. Ha estat una constant 
històrica la baixa participació de noies ex-
tutelades al projecte Referents. Fa temps 
que tenim aquesta inquietud i, aquest any, 
ens hem plantejat fer una sèrie d’accions 
per saber l’opinió de diferents agents que 
fa anys que col·laboren al projecte: profes-
sionals, referents i joves; amb l’objectiu de 
fer una revisió del projecte i establir algu-
nes propostes de millora.

Els i les joves que han participat en el pro-
jecte han aprofitat les trobades per rebre 
acompanyament en:

Temes tractats a les trobades individuals de mentoria

Lingüístic
0

5

10

15

20

25

30

Laboral FamiliarFormatiu Emocional Perspectives
de futur
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GR16-18: MENTORIA GRUPAL A TRAVÉS
DE LES ARTS

L’objectiu del projecte és millorar els recursos 
per l’emancipació del jovent tutelat de 16 a 18 
anys acollit en recursos residencials a través d’un 
projecte de mentoria grupal i fotografia.

El projecte planteja la millora de la comunicació, l’auto-
coneixement, les relacions interpersonals, la gestió de les
emocions, la iniciativa, l’autonomia, la responsabilitat i la 
presa de decisions del jovent participant per a que estiguin
més preparats per assumir els reptes en arribar la majoria
d’edat. Les sessions grupals d’aprenentatge de fotografia
que s’han realitzat han aportat al jovent una nova manera
d’aprendre en grup, un espai segur on conèixer a altres 
joves tutelats i compartir interessos, un lloc on conèixer 
adults, i l’oportunitat de compartir projectes i motivacions.

En el projecte comptem amb la col·laboració de Photogra-
phic Social Vision, entitat promotora de la fotografia com a
eina d’expressió i canvi social. Les activitats les hem rea-
litzat en entorns molt apropiats per a fer aquests aprenen-
tatges, l’Espai Jove Boca Nord el primer semestre, i l’Espai 
de fotografia Francesc Català Roca a partir de l’octubre.

Els i les mentores i el jovent aprenen les tècniques fotogrà-
fiques treballant les següents temàtiques:

• Bloc 1: Del Selfie al Retrat
• Bloc 2: La joventut des de la joventut
• Bloc 3: Les xarxes socials online i off line
• Bloc 4: El procés creatiu

En aquestes sessions, l’aprenentatge de la fotografia faci-
lita el coneixement i contacte entre jove i mentor, en grups 
de mentoria de 2 joves per mentor. L’aprenentatge conjunt 
esdevé un vehicle per a la creació i construcció de vincles 
de confiança.

Tot el procés de mentoria és supervisat per la tècnica del
projecte i acaba culminant en una exposició fotogràfica 
conjunta.

Durant el 2017 han participat activament del projecte un 
total de 17 joves amb l’acompanyament de 9 mentors i 
mentores, organitzats en els 2 primers grups pilot.
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MENTORHABILITATS. MENTORIA LABORAL
Mentoria laboral per a treballar l’ocupabilitat del 
jovent extutelat o en situació de vulnerabilitat 
social, mitjançant tres espais d’aprenentatge: 
activitats formatives, trobades de mentoria 1 a 1 
i suport tècnic. L’objectiu: que el jovent millori les 
competències transversals, ampliï la seva xarxa 
social i s’aproximi al mercat laboral i als recursos 
d’inserció laboral existents.

Aquest 2017 s’han engegat tres grups de MentorHabili-
tats: de gener a octubre s’han dut a terme dues edicions 
dins el marc d’una prova pilot, executada conjuntament 
amb la Fundació Catalana de l’Esplai, la Fundació Mari-
anao i la Fundació Èxit, sota la coordinació de la Coor-
dinadora de Mentoria Social; i els dos últims mesos del 
2017 hem engegat una tercera edició des de Punt de 
Referència.

Aquest projecte té la particularitat de combinar activitats
dirigides:

• Activitats de coneixença i d’autoconeixement: hem 
treballat la identitat i la imatge que projectem als altres a 
l’hora de buscar feina a través de les xarxes socials.

• Activitats de tipus comunitari: partint de la idea que 
“s’aprèn fent”, joves i voluntariat han participat en la di-
namització d’una campanya de donació de sang en col-
laboració amb el Banc de Sang i Teixits amb l’objectiu 
d’aprendre a treballar en equip i a planificar, alhora que 
hem fet una activitat de servei.

• Activitats d’aproximació al procés de recerca de 
feina: joves i mentors/res han realitzat una sèrie d’acti-
vitats relacionades amb processos de selecció i l’enfor-
timent de la xarxa social: participació en una simulació 
d’entrevistes de selecció i una sessió de Speed Dating 
professional.

43
22

joves han participat en el projecte

MENTORS I MENTORES (ORGANITZATS EN 3 GRUPS)
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ACULL

EQUINOCCI

Projectes d’habitatge

El projecte Acull té per objectiu 
crear un espai d’acolliment temporal 
amb una durada de nou mesos, 
prorrogable si les diverses parts 
ho valoren, per a joves extutelats 
migrants. L’objectiu d’aquest temps 
és permetre al jove situar-se en les 
seves expectatives i acompanyar-lo 
en la construcció del seu propi futur.
Alhora, valorem que els nuclis 
familiars que participin d’aquesta 
experiència puguin desenvolupar 
la figura de referent un cop finalitzi 
l’acolliment en si, per tal de poder 
continuar acompanyant al jove en 
la seva autonomia i no es trenqui la 
vinculació afectiva que s’ha construït.

En aquest projecte fem una discriminació 
positiva cap al col·lectiu immigrant, atesa 

La finalitat del projecte és oferir un
espai d’habitatge on el jovent pugui
consolidar la seva emancipació 
a partir del suport professional, 
l’acompanyament voluntari i 
la participació activa al teixit 
comunitari.

La clau de l’èxit del projecte és l’acompa-
nyament emocional i instrumental per part 
d’un grup de famílies voluntàries i una tèc-
nica de Punt de Referència.

Aquest ha estat un any de canvi al Projecte
Equinocci per la sortida dels tres joves que 
han viscut al pis durant un període llarg. 

la seva particularitat de no tenir cap refe-
rent familiar al territori, o familiars de segon
ordre en situacions de precarietat.

Aquest any participen del projecte Acull 5 
joves, d’entre 18 i 20 anys, procedents de 
diferents països majoritàriament del Pròxim 
orient. Tots ells han hagut de marxar del seu 
país per situacions de desastre natural o vi-
olència, encara que no tots ells han dema-
nat la protecció internacional a l’arribar aquí.

Durant l’any 2017, han participat 2 perso-
nes voluntàries al projecte Acull, que és 
el que està en actiu des de gener d’aquest 
mateix any i que van renovar el compromís 
el setembre. A banda, també han comen-
çat a participar en la selecció i preparació 
4 nuclis familiars més i un total de 6 per-
sones.
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Per aquest motiu els acompanyaments individuals amb els 
joves han estat principalment en relació a recerca de feina, 
cerca d’habitatge, gestions amb serveis socials, però so-
bretot suport emocional. L’aspecte més valorat pels joves 
que han deixat el pis ha estat l’estabilitat del sentir-se a 
casa, l’ haver fet una estada llarga que els ha facilitat anar 
construint el seu camí.

Durant el darrer trimestre de l’any s’han fet entrevistes 
amb joves interessats a ocupar les 3 places que han que-
dat lliures.

Aquesta nova etapa del projecte està destinada a nois i 
noies en situació de vulnerabilitat social que tinguin uns in-
gressos mínims estables que els permeten iniciar el seu 
projecte de vida independent. Els i les joves aporten un 
petit co-pagament amb els mateixos criteris de l’AS-

JTET per tal de cobrir les despeses d’habitatge (lloguer, 
llum, aigua, calefacció, internet...). Tant el menjar, com el 
transport i altres necessitats de cada jove son cobertes 
pels seus propis ingressos.

Alhora, els joves tenen inquietud per conèixer, aprendre i 
sentir-se partícips de l’entorn i la xarxa. Valorem també el 
nivell d’autonomia en relació a les tasques quotidianes 
(experiència prèvia en espais d’habitatge amb nocions bà-
siques sobre responsabilitats domèstiques) i que tinguin 
un projecte d’emancipació (tant a nivell formatiu com 
laboral).

PISOS ASSITITS
Fins ara, l’associació comptava amb
dos pisos assistits, el Trampolí a
Hostafrancs i el Pas al Poblenou, amb 
un total de 6 places per a nois. El 
desembre del 2017 hem obert un altre 
pis a Cornellà, el Fent Camí, amb 4 
places mixtes.

Els Pisos Assistits són un recurs on els i 
les joves assagen les implicacions de la 
vida adulta en un context de semiprotec-
ció. Són ells i elles mateixes qui han d’or-
ganitzar-se i anar gestionant la seva nova
condició de persones adultes autònomes
sota la supervisió d’una educadora, de 
qui reben suport emocional i pràctic.

La intervenció educativa al pis busca do-
nar eines als joves per aconseguir l’auto-
nomia personal i les eines necessàries per 
afrontar amb garanties la seva vida. Es 
treballen les habilitats personals, l’adqui-
sició de competències, la recerca de fei-
na, la gestió de l’economia, l’organització
de tasques al pis, la formació, el lleure, la 
salut, l’àmbit legal, etc. Amb cada jove es 
defineix un Pla de Treball Individualitzat, 

NOU:

CORNELLÀ

on es concreten els objectius marcats 
amb cada jove que es treballaran durant 
l’estada. L’educadora realitza un segui-
ment diari entre setmana mitjançant tuto-
ries, assemblees de pis i espais informals 
on es comparteix el quotidià.

Actualment la mitjana de temps d’estades
és de 21 mesos, el que afavoreix proces-
sos d’acompanyament llargs i intensos 
que han facilitat el fet d’establir vincles 
amb els joves que han volgut aprofitar el 
recurs i l’acompanyament professional.

5
7

joves han participat en el projecte

VOLUNTARIS/ÀRIES

9 joves compartint habitatge



TREBALL EN XARXA
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Domus

L’entitat col·labora en aspectes pedagògics i de 
gestió quotidiana en aquest projecte de la Fundació 
Servei Solidari, format per tres pisos a l’Hospitalet 
de Llobregat que han atès a 9 joves durant el 2017.

Aquest és un recurs de pis adreçat als joves que ja han fet 
un bon itinerari d’emancipació però que no poden incor-
porar-se al mercat ordinari pel que fa a l’habitatge. Domus 
els ofereix un lloguer social i el poder comptar amb el su-
port puntual dels professionals, a fi que puguin continuar 
construint el seu itinerari personal i formatiu amb èxit.

El principal eix de treball 
de la Coordinadora de 
Mentoria Social és posar 
en valor el coneixement 
sobre la mentoria de 
les organitzacions 
amb experiencia i 
desenvolupar nou 
knowhow a partir de la 
recerca i la pràctica.

En aquest àmbit, la nostra aportació a la 
Coordinadora ha estat en:

• Formació:
– La Laura Terradas ha fet de formadora 

a la 3ª edició del curs de “Gestió d’un 
Projecte de mentoria” dirigit a professi-
onals que volen posar en marxa un Pro-
jecte de mentoria o s’hi incorporen com 
a tècnics/ques.

– Disseny de la versió online d’aquest ma-
teix curs, i la 1ª edició en format pilot.

• Certificació de qualitat: disseny del 
formulari online del sistema de certifica-
ció. Som una de les organitzacions que 
farem el test pilot.

• Crear nous models de mentoria:
– Formem part de la xarxa d’entitats que 

han dissenyat el Projecte mentorHabi-
litats, en el nostre cas aportant l’exper-

Coordinadora Mentoria Social

tesa en mentoria i alhora hem participat 
activament en els 2 grups pilot en xarxa.

– Hem participat del Projecte de mento-
ria del Pla Català de Refugi, aportant 
l’elaboració dels materials per a la sis-
tematització metodològica necessària 
per acompanyar els tècnics de mentoria 
d’altres organitzacions. Per fer-ho hem 
contractat, format i supervisat a 2 tèc-
nics de projecte, que juntament amb 
l’AFEV han estat els primers tècnics en 
supervisar relacions del model de men-

toria grupal que ha proposat la Genera-
litat de Catalunya.

• App Messagenes: Hem incorporat 
aquesta eina al seguiment de les acti-
vitats de les parelles del Projecte Re-
ferents. També hem col·laborat en el 
disseny de l’aplicació que facilitarà 
l’avaluació externa dels Projectes de 
mentoria.
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Hem participat a dos 
projectes europeus 
amb organitzacions de 
diferents països que 
promouen la mentoria
social amb infants i 
joves en situacions de
vulnerabilitat social.
Aquesta participació 
ens ha permès adquirir 
aprenentatges per 
millorar els projectes
de mentoria que 
desenvolupem, difondre
els nostres projectes i
coneixements adquirits 
al llarg de la trajectòria 
i fer-nos presents a 
l’escenari europeu, 
sent un referent per 
les entitats que volen 
impulsar projectes de 
mentoria amb jovent 
migrant.

Erasmus+ “Mentors without borders”, li-
derat per People in Need, de Replública 
Txeca, on vam ser convidats a participar 
com a expertes en mentoria social per a 
joves. En el projecte participava també una 
entitat holandesa, Mentorprograma Frieds-
land, especialitzats en acompanyament en 
el suport escolar a estudis professionals i 
universitaris a través de la mentoria; i com 
a entitat convidada, Perach d’Israel, es-
pecialitzats en mentoria escolar per a in-
fants de primària i secundària. Ens va oferir 
l’oportunitat de poder intercanviar experi-
ències a Praga i conèixer la diversitat de 
realitats, organitzar unes jornades a Barce-
lona on vam convidar diferents projectes 
de mentoria locals per ampliar la xarxa, i fer 
una estada d’estudi sobre els per a l’entitat 
txeca a Barcelona.

Xarxa Europea de Mentoria

Amb la participació a unes jornades sobre 
avaluació en projectes de mentoria, amb 
la investigadora Jean Rhodes, i un inter-
canvi bilateral a Bèlgica amb VAC Virginie 
Lovelinggebouw, experts en la inserció la-
boral i ocupabilitat. Ens ha permès poder 
implementar algunes millores al sistema 
d’avaluació dels projectes de mentoria i 
adquirir eines per un dels nous projectes, 
MentorHabilitats.

Erasmus +: Mentors
without borders

Learning network of men-
toring programmes for 
migrants
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El treball en xarxa 
forma part de la nostra 
manera de fer. Per això, 
agraïm a totes i tots els 
professionals d’altres 
organitzacions amb els 
que estem treballant de 
manera coordinada per 
atendre els i les joves. 
Amb elles, les nostres 
energies es multipliquen 
i podem oferir més 
oportunitats.

Associació In Via • Associació Isil • Casal dels Infants • CAUI Josep Pallach • CEAR • 
Centre d’Acollida Gaudí • Centre d’Acollida Talaia • CFA Francesc Layret • CFA Pere Cal-
ders • CNL Horta • CRAE Can Miralpeix • CRAE Casa Milà • CRAE Casa Solaz Infantil • 
CRAE Gaudí • CRAE La Llar • CRAE Mas Pins • CRAE Sant Josep de la Muntanya • El 
Castell • Fundació Adsis • Fundació Banc dels Aliments • Fundació Benallar • Fundació 
Èxit • Fundació IBN Batuta • Fundació Mambré • Fundació Maria Raventós • Fundació 
Marianao • Fundació Nous Cims • Fundació Obinso • Fundació Sant Pere Claver • Fun-
dació Servei Solidari • Fundació Solidaritat UB • Fundesplai • La caseta • Noves oportu-
nitats Barcelona • Passwork • Pisos Pont (Intress) • SAEJ • Sinergia

Formem part de les següents federacions i xarxes:

Col·laboració amb altres entitats

FEDERACIÓ D’ENTITATS
AMB PROJECTES I PISOS  ASSISTITS

Punt de Referència hem 
participat, per mitjà 
de la Coordinadora de 
Mentoria Social, en la 
posada en marxa de la 
proposta de Mentoria 
del Programa Català de 
Refugi:

Com a membres de la junta de la CMS, 
hem aportat la nostra expertesa assesso-
rant al Comitè per a l’acollida de les perso-
nes refugiades, en la fase de disseny de la 
proposta, inspirada en el model canadenc 
però implementada tenint en compte la 
singularitat de l’acollida de persones refu-
giades al nostre país. 

Per a realitzar el seguiment i suport de 
qualitat de les persones mentores un cop 
iniciades les relacions de mentoria, al se-
tembre es van incorporar a l’equip de Punt 
de Referència la Cris Ruano i el Xavi Alar-
cón. El seu rol ha estat tant acompanyar 
directament els grups d’acollida o grups 
de mentoria de les relacions derivades per 
Cepaim, com dissenyar la posada en mar-
xa d’un model de seguiment de relacions 
de mentoria grupal i posar-lo a disposició 
del tècnics de mentoria contractats per al-

Mentoria al Programa Català de Refugi

tres entitats. Tot això, amb l’objectiu d’im-
plementar un mateix model de seguiment 
en totes les entitats col·laboradores en el 
programa de mentoria del PCR.



EL VOLUNTARIAT
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2017 ha estat l’any en el 
que més persones han
volgut conèixer Punt de
Referència i formar-ne
part. Aquest any, 402
persones voluntàries han 
participat del projecte 
demanant informació.
Més que mai podem dir
que el voluntariat a Punt
de Referència és una de
les parts fonamentals de
la nostra acció.

Finalment, aquest any 2017, s’han incorporat com a 
part activa del voluntariat de Punt de Referència 99 
persones voluntàries.

D’aquestes el 59% han estat dones, per tant, està força 
equilibrada la participació per gèneres en els projectes. I 
l’edat mitja de tot el voluntariat està entre 30 i 50 anys.

Per donar a conèixer els projectes i les característiques 
del voluntariat que cerquem, hem fet 51 sessions infor-
matives, quinzenals o mensuals, segons han requerit els 
projectes.

Com a novetats també destaquem en aquest 2017:

• l’exploració d’un nou canal de crida de voluntariat, els 
col·legis professionals, i destacar un acord de col-
laboració amb el grup d’Acció Social i Voluntariat 
del Col·legi d’Enginyeria de Catalunya que fa difusió 
sobre els projectes.

• Xerrada informativa al personal tècnic dels equipament 
públics de la DGACC

• Difusió del voluntariat GR 16-18 entre escoles de foto-
grafia de Barcelona, i conveni amb l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya.



DIFUSIÓ
I COMUNICACIÓ
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Ens agrada interactuar 
i tenir informades les 
persones de l’actualitat 
que afecta al jovent 
extutelat i de les 
novetats i iniciatives 
que pren Punt de 
Referència.

Instagram: /Puntdereferencia
Facebook: /Puntdereferencia
Twitter: @puntdereferenci
Linkedin: /company/punt-de-referència
Blog: https://puntdereferencia.wordpress.com/

L’essència de punt, a les xarxes socials

Per estar al dia de tot el que 
passa, butlletí mensual

Xerrades
A Punt també ens agrada explicar-nos 
de tu a tu per a sensibilitzar en primera 
persona. Per això fem xerrades explicant 
la nostra tasca a universitats, o en actes 
com el que va tenir lloc el Dia Mundial de 
les Persones Refugiades, organitzat per 
Barcelona Ciutat Refugi.

Cada mes fem un envia-
ment al correu electrònic 
de les persones que volen 
rebre les principals nove-
tats i notícies destacades.
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Punt als mitjans

Exposició: Mira’m continua en ruta

La nova cara de punt

L’exposició que recull les 
vides de 6 joves extutelats 
en imatge i text, s’ha po-
gut veure en diverses po-
blacions on arriba la Xarxa 
de Biblioteques de Catalu-
nya, en un format renovat. 
L’abast del Mira’m s’am-
pliarà a més poblacions 
també el 2018.

Aquest any s’ha iniciat el llarg camí del canvi d’imatge i discurs de l’entitat, però serà al 2018 quan 
podreu veure’n els resultats: nou material de divulgació (flyers, carpetes...), noves presentacions dinà-
miques, nou material per al voluntariat, i nova web!

LA VANGUARDIA
Una cançó de rap per a en Martí, abril 2017

LA VANGUARDIA
Mentoria intensiva i en família per a joves extutelats,
desembre 2017

CANVI

D’IMATGE
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Trobada anual
Vàrem triar com a lema d’aquesta 
Trobada Anual “Nosaltres ja acollim”. 
Fa 20 anys que acollim i acompanyem 
als joves que han d’emancipar-se als 
18 anys sense la família al seu costat.

Ho vàrem celebrar al Centre cívic Mas Gui-
nardó combinant memòria històrica, mira-
da cap al futur i festa.

Memòria històrica fent una mirada als orí-
gens de l’entitat, amb Isidre Carbonell, 
Jordi Bach i Marta Bàrbara. Tots tres van 
explicar anècdotes que ens van ajudar a 
entendre els primers passos de Punt de 
Referència.

Mirant endavant veiem un camí ple de 
canvis. I la Carmen Netzel I la Núria Mar-
tínez ens van aportar la seva visió de cap 
a on volem anar. Un futur que segur que 
comptarà amb major participació dels 
joves a l’entitat.

Arribats al moment de bufar les espelmes, 
van sortir les coques amb les que ens va 
obsequiar el Daniel Jordà (Panes Creati-
vos). 20 persones, simbolitzades per l’any 
de la seva arribada a Punt de Referència, 
varen encendre una espelma i van expres-
sat el seu desig pels propers 20 anys de 
Punt de Referència. Bufada col·lectiva 
d’espelmes i foto d’equip.

I com calia per a una festa d’aniversari và-
rem tenir també un gran concert ofert per 
un grup sorgit del Taller de Músics: Moni-
que Makron & The Soul Titoo’s que van 
omplir de bona música i d’energia el final 
de la trobada.



GESTIÓ
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Organitzacions que ens donen suport
i ens obren oportunitats
El jovent que participa als nostres projectes necessita el suport d’una xarxa social forta, 
de la que no disposen. Però a Punt de Referència l’anem construint poc a poc. Aquest 
any moltes més persones i organitzacions s’hi han implicat. Aquesta implicació del sector 
privat forma part del nostre objectiu d’aconseguir millors oportunitats pel nostre jovent.

Concert de gòspel Sant Cugat
Diumenge dia 11 de juny a la parròquia de la Mare de Déu 
de la Bonanova es va celebrar un concert de gòspel a 
càrrec del Cor de Gòspel de Sant Cugat, dirigit per Erwyn 
Seerutton. Mitjançant el sistema de taquilla inversa i soli-
dària es va aconseguir una recaptació de 1.557,40 € per 
donar suport als programes de Punt de Referència.

“És un veritable plaer poder cantar per una bona causa 
com aquesta!” Carles Castell

Fundación 30-200-1000
La Fundació 30-200-1000 neix d’una idea del Jose Luis: 
que 30 persones aportin cada any entre 200 i 1000 eu-
ros per donar suport a projectes socials. Aquest any Punt 
de Referència hem tingut la sort de comptar amb el seu 
suport. Gràcies a ells el projecte “JovesxJoves” ha agafat 
empenta i comença a volar sol. El suport de la Fundació 
30-200-1000 ha anat directe als joves, els qui posant-hi 
il·lusió i esforç han organitzat i participat en 2 camps de 
treball, un a Barcelona, rehabilitant el pis del Poblenou, i 
l’altre a Guadalajara, en un camp de treball organitzat per 
l’Associació Vasija.

Festival Esperanzah
El Festival de música, espectacles de clown i sobretot ar-
tistes solidaris, sense ànim de lucre que vol contribuir a 
transformar el món amb les vostres aportacions destina 
la totalitat de les aportacions a les entrades a projectes 
socials, culturals i d’economia solidària. Punt de Referèn-
cia vàrem participar en la venda d’algunes entrades, i una 
part de l’import de la venda es va convertir en un donatiu 
pels projectes de Punt de Referència. 

GESTIÓ
El vostre suport dona 
impuls a la nostra 
feina. Moltes persones 
feu sentir la seva veu 
recolzant la nostra 
missió i poseu la vostra 
energia i imaginació al 
servei de la causa de 
Punt de Referència. 

Aquest any 2017 
hem comptat amb 90 
persones que us heu 
implicat, tant com a 
sòcies i socis o bé 
aportant donacions 
puntuals, ajudant-
nos econòmicament 
per a que puguem 
acompanyar el jovent 
extutelat per a que 
tingui les mateixes 
oportunitats que 
qualsevol jove per 
sortir-se’n en una 
emancipació forçada. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA
Els ingressos globals de l’any 2017, per origen, són aquests:
 
Fons propis // 86.922,54 € (25%)
Fons públics // 229.995,49 € (67%)
Fons privats // 26.153,89 € (8%)
TOTAL // 343.071,92 €

Llibres solidaris
En Carles i la Teresa han escrit uns llibres i han ofert ge-
nerosament els beneficis de la seva venda a Punt de Re-
ferència. “Els camps de la Torre Negra” i “Pensar no fa 
mal” aporten petits imports econòmics que després es 
transformen en ajut directe al jovent que no té recursos 
per emancipar-se.

Donatius particulars i d’empreses
L’equip de la Fundació Real Dreams ha posat en marxa el 
projecte donalo.org, un punt de trobada digital en el que 
algunes empreses fan donació de les seves restes d’stock 
i les entitats no lucratives ho aprofitem gratuïtament. Grà-
cies a la seva intermediació, no tan sols hem pogut equi-
par els nous llocs de treball de l’oficina amb taules, cadires 
i armaris als qui estem allargant la vida útil sinó que també 
estem donant una segona vida a ordinadors i pantalles 
que l’equip de donalo.org prèviament ha revisat i posat a 
punt. D’aquesta manera contribuïm activament a la dismi-
nució de la generació de residus, el que impacta directa-
ment en una menor dependència dels recursos naturals i 
energètics i una reducció de les emissions de CO2. 

Algunes persones també ens heu ajudat amb donatius per 
equipar els pisos dels joves. D’aquesta manera hem donat 
una segona oportunitat a alguns mobles de dormitori i de 
menjador, electrodomèstics i estris de cuina.

Totes aquestes aportacions i oportunitats es beneficien, al-
hora, de les desgravacions fiscals que expliquem en aques-
ta infografia.

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 de Punt de Referència 
han estat auditats per Senior Manager Auditors i Consultors S.L. Per a més 
informació sobre els resultats econòmics podeu consultar els comptes anuals 
i l’informe la nostra pàgina web.

€

€

€

€

€

€

Fons privats 8%

Fons propis 25%

Fons públics 67%

El repartiment de les despeses per àmbit d’actuació és 
aquest: 

Programes // 246.750,73 € (70%)
Sensibilització social i difusió // 31.518,16 € (9%)
Gestió // 74.436,31 € (21%)
TOTAL // 352.705,20 €

Gestió 21%

Sensibilització social
i difusió 9%

Programes 70%



TESTIMONIS
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A mi el que més m’ha agradat és
adonar-me de coses que no sabia, de
mi mateixa i dels altres. També em va
agradar que la meva família vingués a

la inauguració de l’expo. Va ser un
moment important per a mi.

Ariadna, GR16-18

Per a mi ha estat l’oportunitat
de conèixer uns joves molt valents,

amb grans reptes però també
amb molta fortalesa.
Un exemple a seguir.

Aina, mentora GR16-18
Después de vivir cuatro

años en un proyecto de Punt valoro
mi experiencia de manera positiva,

en estos años he tenido momentos muy
difíciles donde creía que no podría adelantar pero

he tenido suerte de encontrar personas que
me han ayudado mucho y me han dado ánimos,

motivación y la fortaleza para seguir
adelante y conseguir mis objetivos. Doy

las gracias a Punt de Referència, las
familias y la Tere por vuestra

ayuda, apoyo y tiempo.
Malik, Equinocci

L’experiència
d’organitzar la campanya
de donació de sang va ser
molt potent, va permetre
al jovent sentir-se útil.
Pere, mentor 2a edició

mentorHabilitats

Sobre mi experiencia en Punt de Referència, la verdad
que al principio no estaba muy convencida, pues como siempre las

cosas nuevas y diferentes asustan de primeras, pero con el tiempo nos
hemos cogido mucho cariño Aurora y yo. Al principio quedábamos
mucho con mi hijo Deivid y después intentaba buscar un espacio
para estar Aurora y yo y comentar mis dudas y hablar. Nos fuimos

a la montaña y a caminar, que me ha encantado, es algo que
no solía hacer porque decía que no había tiempo y con ella
la verdad que disfruté muchísimo, tanto Deivid que le ha

cogido muchísimo cariño como yo. Sin duda una
experiencia única, a día de hoy seguimos viéndonos

y quedando cada vez con más ganas y cariño.
Rita, Referents

Punt de Referència
en estos dos últimos años me ha acompañado
a superar y lograr mis metas, ha sido un pilar

muy importante para poder avanzar.
Por una parte me dieron la oportunidad de
conocer a Eloi, un referent, un amigo y una
persona que siempre está conmigo y me

anima a seguir logrando objetivos en el día a
día, estoy muy contento y gracias a él miro las
cosas con otros ojos y desde muchos puntos

de vista antes de rendirme.
Por otra parte Punt me ha ayudado,

tanto anímicamente, como ofreciéndome
información de becas para ayudarme

económicamente a través de otras entidades
como Fundació Nous Cims. Estoy contento

de cómo han confiado en mí desde el primer
momento y hacer que todo sea más fácil.

Gracias Punt y gracias Laura.
Moha Ouadi, Trajecte

He après a aprofitar
les oportunitats que m’han
posat al camí i que m’estan
facilitant el transcurs cap

a la vida autònoma.
Max, Pis assistit



Associació Punt de Referència
Entitat declarada d’utilitat pública

C. Sant Antoni Abat, 10, 2n pis
08001 Barcelona
T. 93 329 74 27

www.puntdereferencia.org


