
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

Joves acollits en recursos residencials del sistema de protecció 

de menors es donen veu pròpia en l’ exposició fotogràfica 

‘Mirades de futur’ 

L’acte inaugural tindrà lloc el dia 11 de juny a les 18h a l’Espai de fotografia 

Francesc Català-Roca i celebrarà el final de curs amb el jovent del projecte 

GR16-18  

GR 16-18 és el projecte pioner en l’ús de la mentoria per a adolescents 

tutelats de 16 a 18 anys a Catalunya. 

 

Barcelona.- dimarts 4 de juny de 2019 - El proper dimarts 11 de juny a les 18h l’Espai de 

fotografia Francesc Català Roca acollirà la inauguració de l’exposició ‘Mirades de Futur’, una 

exposició creada per el grup de joves participants al projecte GR16-18 de l’Associació Punt 

de Referència. Aquest és el primer projecte de Catalunya que aplica la mentoria (amb 

mentores i mentors de 25 a 30 anys) per a jovent tutelat de 16 a 18 anys. 

Mirades de Futur és la mostra que permetrà als visitants entendre com el jovent ha treballat 

durant el curs mitjançant el vincle de l’equip i l’ús de la tècnica fotogràfica per expressar les 

seves preocupacions, reptes i somnis de futur en relació al seu procés d’emancipació.  

El grup de joves serà el protagonista d’explicar, en el marc de la inauguració i la cloenda del 

curs, la construcció del seu relat fotogràfic.  

• Inauguració: 11 de juny a les 18h a l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca 

• Horaris de visita: de l’11 al 25 de juny de 2019 

Dilluns, de 17 a 19 h 

Dimecres, de 12 a 14 h 

Divendres, de 17 a 19 h 

 

 

El projecte GR16-18 

L’any 2016 l’Associació Punt de Referència feia un nou pas cap a l’atenció del jovent que viu 

sota el sistema de protecció obrint el projecte GR 16-18 per atendre, per primera vegada, a 

jovent en la darrera fase de la tutela. Així passava a ser el primer projecte a Catalunya que  

aplica la mentoria per a joves abans de l’arribada a la majoria d’edat i donava sortida a 

les angoixes i mancances que el jovent havia manifestat.   

GR16-18 va ser guardonat amb el Premi Civisme a la Innovació 2018 pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

 

http://www.puntdereferencia.org/project/gr-16-18/
http://www.puntdereferencia.org/project/gr-16-18/


 

 

L’Associació Punt de Referència  

Associació sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport al 

col·lectiu de jovent extutelat que ha d’emprendre la seva vida adulta un cop surten dels centres 

on han viscut sota la tutela de la Generalitat de Catalunya. Els programes d’acompanyament 

afavoreixen la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida 

dels joves en risc d’exclusió social. 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:   

Berta Roig     I  comunicacio@puntdereferencia.org      I 933 29 74 27 

www.puntderferencia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


