
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 

Punt de Referència contribueix en l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament 

Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015. 

Acompanyem al jovent tutelat i extutelat fent incidència en els següents objectius: 

 

Obj 1.3 Posar en pràctica en l’àmbit nacional mesures i sistemes 

apropiats de protecció social per a totes les persones, nivells 

mínims inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura 

per a les persones pobres i vulnerables. 

 

Accions: Demanar l’accés a la prestació per a jovent extutelat fins als 23 anys. 

Resultats: Aconseguim la modificació de l’article 19 de la llei13/2006 de Prestacions Socials 

de Caràcter Econòmic (equivalent a la Renda Garantida de Suficiència de Catalunya), que 

garanteix un ajut econòmic al jovent extutelat fins els 23 anys perquè puguin finalitzar els 

seus estudis. 

 

Obj 4.3 Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els 

homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de 

qualitat, inclòs l’ensenyament universitari. 

Accions: La formació és inclosa als plans de treball del jovent com a 

principal objectiu perquè puguin emancipar-se amb més oportunitats.  

 

Obj 4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes 

que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per 

a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria. 

Accions: Treballem les competències bàsiques, els hàbits d’estudi i el coneixement del 

mercat laboral des del projecte Atenea i l’espai d’estudi. 

 

Obj 4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés 

en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb 

discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a 

tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional. 

Accions: Proporcionem recursos formatius per a joves que no tenen accés a la formació 

universitària pel fet de no haver cursat l’ESO al territori. 



Resultats: Participant als projectes de mentoria: 

  - el 80% del jovent millora en competències transversals 

  - el 71,4% del jovent aprova els seus estudis 

 

Obj 5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les 

dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i 

l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació. 

Accions: Promovem la participació de les noies en els projectes de 

mentoria, conscients de la seva invisibilització també dins del col·lectiu 

de jovent tutelat i extutelat i procurem atendre-les i oferir recursos posant el focus en les 

seves necessitats. 

Resultats: Garantim que un mínim del 15% de places en els projectes de mentoria es 

destina a noies. 

 

Obj 8.6 Per a 2030, reduir substancialment la proporció de joves 

sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació. 

Accions: Combatem l’absentisme com a objectiu transversal en tots els 

projectes. El projecte Atenea es centra en la formació i el treball com a 

claus per al futur del jovent.  

Resultats: Un 71% dels i les joves participant als projectes de mentoria decideix continuar 

estudiant quan finalitza els seus estudis obligatoris.   

 

Obj 10.2  

Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i 

política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, 

discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o 

altra condició. 

Accions: La mentoria procura establir vincles entre el jovent i societat civil. L’ampliació de la 

xarxa de persones i recursos al voltant del jove fan que tinguin accés a més oportunitats. 

Resultats: El 100% del jovent que participa als projectes de mentoria aprèn la llengua, coneix 

el territori i els recursos que aquest ofereix. 

 

 



Obj 11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a 

habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i 

millorar els barris marginals. 

Accions: Fem front a una des les grans dificultats que el jovent de 18 

anys troba en els seu camí cap a l’emancipació, mitjançant les places 

que els oferim als pisos assistits durant 3 anys.  

Oferim, des del projecte Acull, llars d’acollida per a jovent migrant sense família al territori 

Resultats: El darrer anys hem: 

 - doblat el número de places en habitatges per a jovent extutelat. 

 - obert 6 noves places d’acolliment familiar per a jovent migrant sense suport familiar 

 

 

 

Obj 17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances 

eficaces en els àmbits públic, publico-privat i de la societat civil, 

aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos 

dels partenariats. 

 

Accions: Treballem amb xarxa amb administracions, entitats socials, culturals i empreses 

per sumar oportunitats per al jovent tutelat i extutelat i per fer incidència política i 

sensibilització ciutadana sobre el repte del jovent.   

Resultats:  

- El nostre model de treball passa pel treball en xarxa. A tots els nostres Projectes 

cerquem la complicitat de les administracions publiques, les organitzacions socials, 

el teixit empresarial, les fundacions privades i la ciutadania. 

 

- Hem impulsat la Coordinadora de Mentoria Social, una nova xarxa de projectes que 

tenen en comú la mentoria com a metodologia d’inclusió social.  

 

- Som membre fundador de l’European Center for evidence-based Mentoring 


