
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

 
 

 
 

Neix el primer grup de voluntariat de Mataró que establirà 
vincles amb el jovent extutelat de la ciutat. Vols formar-ne part? 

 
L’Associació veïnal del barri de Rocafonda porta el projecte Referents, de 

l’Associació Punt de Referència a la capital maresmenca.  
 

Les persones interessades podran assistir a la sessió informativa del dia  
20 de setembre a les 18:30h a la Biblioteca Antoni Comas.  

 
 

 
Barcelona.- dimecres 15 de setembre de 2021 – L’Associació Veïnal Rocafonda i L’Associació Punt 
de Referència, entitat d’acompanyament al jovent tutelat i extutelat cap a l’emancipació, s’han unit 
per iniciar el projecte Referents Mataró, amb l’objectiu d’aportar els beneficis de la mentoria social a 
la ciutadania. 
 
 
Formar part del canvi social  
 
El Projecte Referents fa més de 24 anys que es du a terme a Barcelona, i ha generat al voltant de 58 
relacions de mentoria cada any, vincles entre persones adultes i joves que, tot i viure als mateixos carrers, 
difícilment s’haurien conegut. Aquest setembre, el projecte aterra a Mataró, una ciutat que els darrers 
ha vist créixer nois i noies als seus carrers, joves que han hagut d’emancipar-se amb tan sols 18 anys i 
a qui els ha faltat l’oportunitat d’establir vincles reals amb el veïnat.   
La iniciativa impulsada per l’Associació veïnal compta amb el suport del Centre de Prevenció i Formació, 
que acull alguns dels joves als seus pisos assistits, l'Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Informació pràctica per interessades en el voluntariat 
  
El primer grup de voluntariat té places disponibles per a persones interessades en formar-ne part.  
 
Requisits per a ser referent: 
• Disponibilitat de dues hores setmanals, des del mes d’octubre de 2021 al mes de juny de 2022.  
• Edat entre els 25 i els 65 anys 
• Coneixement de català i castellà, i es valorarà el coneixement de l’entorn de la ciutat de Barcelona 
• Ser empàtica i assertiva 
 
 
Vine a la sessió informativa del 20 de setembre a les 18:30h a la Sala d’actes de la Biblioteca 
Antoni Comas, de Mataró.  
Cal confirmar assistència enviat un correu a voluntariat@puntdereferencia.org 

 
 

https://www.facebook.com/associaciodeveins.rocafonda/
http://puntdereferencia.org/
http://puntdereferencia.org/
http://puntdereferencia.org/
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L’Associació Punt de Referència 

 
Associació sense ànim de lucre que ofereix acompanyament i suport al col·lectiu de jovent tutelat i 
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 de mentoria, d’habitatge i de suport 
socioeducatiu afavoreixen la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida dels joves en situació 
de vulnerabilitat social.   
 

 
 
 
 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
 

 

Berta Roig     I  comunicacio@puntdereferencia.org      I      648 418 044 
www.puntderferencia.org 

http://www.puntderferencia.org/

