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Hi ha tantes definicions de mentories com a projectes que s’imple-
menten i depèn també al col•lectiu al que va dirigit. Amb tot, quan es 
tracta de mentoria social aquesta pretén millorar la situació de grups 
en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social. 

Segons l’equip mentoring.es “la mentoria és una eina destinada 
a millorar el potencial de les persones, basada en la transferència 
de coneixement i en l’aprenentatge a través de l’experiència. Tot 
això s’estableix dins d’un procés predominantment intuïtiu en què 
s’estableix una relació personal i de confiança entre una perso-
na (mentor/a) que guia, estimula i orienta a una altra (mentorat/
da) segons les seves necessitats perquè pugui treure el millor de si 
mateix a nivell personal i/o professional1“.

La mentoria social, segons la Carta Europea de Mentoria Social 
és “un instrument d’intervenció social que promou la relació entre 
persones que voluntàriament s’ofereixen per proporcionar un su-
port individual a una altra persona que es troba en risc d’exclusió 
social. Aquesta relació està motivada i tutoritzada per un profes-
sional2“.

Els principis emmarcats en la Carta Europea de Mentoria Social són:

El procés d’acompanyament reuneix dues parts que mostren el 
compromís de compartir la seva experiència i coneixement, amb el 
suport d’una tercera part.

És un procés voluntari per a totes les parts, que es basa en la con-
fiança i el respecte mutu, del qual tots els principiants n’obtenen 
un benefici.

1. tipus de programes

1 Extret de www.metoring.es 
2 La Carta Social de Mentoria és resultat d’un projecte de dos anys (2008-2010) emmarcat en el 
Programa d’Aprenentatge Permanent finançat per la UE. El grup d’entitats que ha desenvolupat 
el projecte està format per organitzacions socials de diferents països europeus. La Carta repre-
senta un punt de partida per a la creació d’una plataforma europea d’entitats de mentoratge 
que aglutini més programes arreu d’Europa i faciliti l’impuls de nous projectes, per tal d’esten-
dre aquesta pràctica com a una eina d’intervenció social eficaç i de cohesió social. 
Extret de https://puntdereferencia.files.wordpress.com/2010/11/cartaeuropeamentoring_cat.pdf 
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Les entitats garanteixen que la persona que rep l’acompanyament 
lideri el seu procés, de manera que les seves necessitats, decisions 
i objectius marquin la base d’intervenció i aquesta sigui acordada 
per totes les parts.

El compromís es fixa per un període de temps determinat, acordat 
per totes les parts implicades.

El procés d’acompanyament ha de ser confidencial. S’emmar-
ca en els límits establerts per cada entitat, a més dels propis de 
les circumstàncies personals. Totes les parts accepten el respecte 
d’aquests límits.

L’acompanyament dóna a totes les parts el dret a la protecció de 
possibles danys. Cada entitat ha d’implementar polítiques i proce-
diments per garantir el seguiment de pràctiques segures per part 
dels participants.

Les organitzacions formen els voluntaris eficientment per aju-
dar-los a desenvolupar el seu rol i supervisen regularment les seves 
funcions.

La supervisió de cada relació és responsabilitat de l’organització, 
per aquest motiu s’estableix un seguiment rigorós i continuat de 
cadascuna i s’estableixen processos d’avaluació. 

Es tracta d’un procés bidireccional ja que, d’una banda es pretén 
millorar el desenvolupament personal i professional de la persona 
mentorada, és a dir alliberar el seu potencial, alhora que busca capi-
talitzar el saber acumulat en les persones que hi ha a la societat i que 
poden aportar la seva experiència a favor d’altres. 

En l’acompanyament a les persones refugiades, la mentoria permet 
canalitzar i materialitzar en accions concretes la resposta solidària de 
la ciutadania, així com la seva predisposició a implicar-se activament 
en les polítiques d’asil.

Tipus de programes de mentoria: 

Segons el National Mentoring Partnership, els diferents tipus de 
programa de mentoria s’engloben en:
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Un relació un a un

- La mentoria un a un col•loca a una persona en relació amb una 
altra, segon interessos comuns prèviament definits.

- En el programa de mentoria s’especifiquen els objectius i les acti-
vitats a fer.

- El/la mentor/a assumeix el paper de guia i suport i el mentor/a 
i la persona mentorada han de reunir- se periòdicament. Com a 
mínim quatre hores al mes durant un any.

- Cal precisar des del començament quant temps durarà la relació 
per tal que les persones mentores i mentorades puguin ajustar les 
seves expectatives d’acord al temps establert.

- La mentoria un a un està supervisada i coordinada por una 
entitat que s’encarrega de l’emparellament i del seguiment de les 
parelles mentor-mentorat. 

Grupals

- La mentoria grupal involucra a un mentor/a formant una relació 
amb un grup de fins a quatre persones mentorades. Generalment 
aquest tipus de programes es donen en l’àmbit educatiu, on la per-
sona mentora és adulta i el grup de persones mentoradas, joves.

- Al programa de mentoria s’especifiquen els objectius i les activi-
tats a fer.

- El mentor/a assumeix el paper de guia i suport i fa un compromís 
per reunir-se regularment amb el grup durant un període de temps 
prolongat i determinat prèviament.

- La majoria de la interacció és guiada per l’estructura de la sessió, 
la qual inclou temps per compartir amb cada persona.

- Algunes activitats de mentoria grupal poden tenir objectius es-
pecífics  (ensenyament, de reforç lingüístic etc.), mentre que altres 
poden ser simplement activitats de lleure o d’oci.
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En equip

- La mentoria en equip involucra diverses persones treballant amb 
grups petits de persones .

- En el programa de mentoria s’especifiquen els objectius i les acti-
vitats a fer.

- Els mentors/es assumeixen el paper de guia i suport del mento-
rats i es comprometen a reunir-se regularment amb el grup durant 
un període de temps prolongat i determinat prèviament.

Entre iguals o de companys
 
- La mentoria de companys brinda l’oportunitat què el mentor/a 
desenvolupi una relació d’orientació i acompanyament d’una altra 
persona amb afinitat o interessos comuns,  o mateixa edat, o ma-
teixa nacionalitat, etc. 

- En el programa de mentoria s’especifiquen els objectius i les acti-
vitats a fer. 

- Normalment una relació de mentoria entre companys, el mentor i 
l’aprenent es reuneixen freqüentment.

Electrònica 
(també coneguda com mentoria en línia, o tele-mentoria)

- En la mentoria electrònica la parella es connecta i comunica a tra-
vés d’Internet almenys una vegada per setmana durant un període 
d’entre sis mesos a un any.

- En el programa de mentoria s’especifiquen els objectius i les acti-
vitats a fer.

- En alguns programes es donen dos o tres trobades presencials, 
normalment una a l’inici de la relació, com esdeveniment “d’arren-
cada”, i una altra com a cloenda.

- Sovint en aquest programes el mentor serveix com un orienta-
dor o un conseller i és freqüent utilitzar-lo en àmbits escolars o 
en àrees relacionades amb estudis universitaris, per exemple, per 
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ajudar a un alumne a completar un projecte escolar o pensar sobre 
l’educació futura i les opcions d’estudis.

Experiències de mentoria social en altres països:

- Sud-àfrica, Ikamvayouth: Programa de mento-
ria per fomentar l’accés a l’educació de joves en 
risc d’exclusió social. Es desenvolupa en les prin-
cipals ciutats de Sud-àfrica, i consisteix en que 
estudiants de secundària negres puguin tenir més 
oportunitats d’accedir a la universitat a través de 
l’acompanyament d’un referent, mentor, que és 

universitari i de la mateixa comunitat. 
Els mentors acompanyen als estudiants, fora de l’horari de clase, 
per ajudar-los a fer la transició de l’educació secundària a la ter-
ciària. També els ajuden a cercar treball així com en el desenvolu-
pament d’habilitats de comunicació , autoconeixement i autoestima. 
  
http://ikamvayouth.org/programmes/mentoring/information-volun-
teers 
           

- Dinamarca, KVINFO’s Mentor Network: Kvinfo 
és una organització de dones daneses que fomen-
ta la inclusió social de la població migrant i els 
seus descendents. El Kvinfo’s Mentor Network és 
un programa de mentoria que promou l’ocupabi-
litat de les dones migrants i l’acompanyament a 

activitats formatives en diversos centres educatius, amb l’objectiu 
de millorar les seves expectatives laborals. Kvinfo té la particularitat 
que combina els mètodes comercials professionals desenvolupats en 
els departaments de recursos humans de grans empreses interna-
cionals amb els principis fonamentals del moviment de dones, que 
es basa en la creença que entre els interessos de les dones està el 
d’ajudar-se entre elles.
 
http://kvinfo.org/mentor 
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- Xile, ComunidadMujer: Programa adreçat a 
fomentar l’apoderament i la participació de les do-
nes: El programa està dirigit a dones empresàries 
o emprenedores que vulguin potenciar el seu lide-

ratge personal, el desenvolupament de la seva carrera professional, 
o la formació de xarxes. Aquest programa, des d’una perspectiva de 
gènere, aporta eines per apoderar a les dones participants, identifi-
car els obstacles de la seva trajectòria laboral i impulsar la planifi-
cació de la seva carrera. 
 
http://www.comunidadmujer.cl/liderazgo/programa-mentores/ 

A Catalunya existeixen també diferents programes de mentoria com 
els de:

- Punt de Referència Projecte Referents, 
Mentoria social per a joves ex tutelars i 
en risc d’exclusió social. 

 
El programa referents ofereix als joves ex-tutelats una persona 
voluntària que els dóna suport, els orienta i els acompanya en el 
seu procés d’emancipació. L’entitat facilita el contacte entre jove 
i voluntari/a i orienta la relació per tal que sigui el més favorable 
possible per ambdues parts.

El referent ofereix al jove suport emocional, lúdic, lingüístic i so-
cial, a més d’un acompanyament en la inserció laboral i en la cerca 
d’habitatge i per que puguin desenvolupar plenament les seves 
competències formatives, socials i emocionals.

- Mentoria par a nens i joves escolaritzats Projec-
te “EnTàndem” de AFEV Barcelona.  

       
Projecte de mentoria social i educativa que reuneix un/a estudiant 
universitari/a, mentor, i un infant o jove en risc d’exclusió social o 
amb dificultats socials i/o personals en un apropament d’educació 
no formal on el mentor/a promou les capacitats, l’autonomia, la 
confiança personals, l’autoestima i motiva l’interès del jove o infant 
per a estudiar. 

L’objectiu general d’aquest projecte és doble: per una banda, fomen-
tar el voluntariat social entre els i les estudiants universitaris/es i 
paral•lelament, acompanyar, d’una manera integral, en l’educació 
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d’infants i joves amb dificultats, fent-los partícips de la seva pròpia 
educació, augmentant les igualtats d’oportunitats tan educatives com 
socials. El projecte procura fomentar l’intercanvi entre la comunitat 
i el voluntariat; i es procura que l’acompanyament traspassi el marc 
escolar per abordar problemàtiques com la manca de motivació, de la 
confiança en ell mateix, de l’obertura cultural, de la mobilitat, etc.

- Universitat de Girona. Projecte Rossinyol 
  

Consisteix en què estudiants universitaris men-
tors acompanyen periòdicament un nen/a d’origen 
estranger per tal que conegui diferents espais de la 
ciutat, llocs d’oci i de diversió, etc. Per tal d’afavo-

rir el  seu procés d’integració social. El nombre d’universitaris que 
participen en el projecte va creixent, així com el nombre d’infants 
mentorats. Actualment  el projecte rossinyol porta deu edicions i 
comprèn, a més del projecte de mentoria assenyalat, l’establiment 
d’una línia de recerca sobre mentoria que abraça tant l’àmbit na-
cional com l’internacional amb reconeixement de la Xarxa Europea 
Nightingale (Nightingale Mentoring Network) 

- Fundació Èxit Projecte Coach   

Es tracta de una iniciativa de voluntariat corporatiu que pretén 
millorar l’ocupabilitat de joves en risc d’exclusió social a través 
del Coaching i del Mentoring. Està dirigit a empreses socialment 
responsables que volen involucrar el personal de l’empresa en una 
acció solidària concreta durant un temps limitat i amb uns resultats 
assegurats.

Per a això, la Fundació Èxit forma a voluntaris corporatius d’empre-
ses multinacionals líders i socialment responsables perquè puguin 
fer de “coach” a aquests joves. D’aquesta manera el jove coneix el 
món de l’empresa per dins, descobreix la seva vocació amb l’objectiu 
de motivar-lo per continuar la seva formació. El voluntari es forma 
en una tècnica que podrà aplicar en el seu dia a dia i, a més, coneix 
a un jove del qual també podrà aprendre molt i que l’obligarà a 
activar noves competències de comunicació, atenció a la diversitat, 
lideratge. El voluntari durant 6 sessions “mou” al jove per l’empresa 
presentant als seus companys i potenciant el treball en equip. 
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Mentoria en l’acollida de les persones refugiades 
a través de patrocini privat

En general, els països que compten amb programes de mentoria 
per a l’acollida de persones refugiades els tenen de patrocini privat en 
programes de reassentament per a persones refugiades que operen en 
paral•lel als programes d’acollida estatals.

Existeixen diferents tipus de programa, depenent del país. Les prin-
cipals característiques dels programes de patrocini privat de persones 
refugiades, però, són:

- Una persona, un grup o organitzacions  assumeixen la responsa-
bilitat d’oferir suport emocional, econòmic i social durant un perío-
de de temps determinat que normalment és d’un any o fins quan 
la persona refugiada és independent econòmicament, el que passi 
primer.

- Els patrocinadors tenen l’opció d’escollir a les persones refugiades 
reassentades a qui donaran suport.

- Es porta a terme a través d’un programa de mentoria. Les moda-
litats, termes i condicions les fixen les autoritats estatals encarre-
gades de la política d’asil i protecció internacional.

Alguns exemples

Des de la Guerra de Síria hi ha vàries iniciatives com aquestes 
a països europeus com Alemanya, Irlanda, o  Suïssa. També tenen 
programes de patrocini altres països com Canadà, Argentina, EEUU, 
Austràlia, etc.

Canadà, país que al 1986 va rebre la Medalla Nansen d’ACNUR 
com a reconeixement a la seva constant contribució a la causa de les 
persones refugiades, té un programa de patrocini privat de persones 
refugiades (Private Sponsorship Program).  Es tracta d’un programa 

2. què és la mentoria en l’acollida

de persones refugiades?



14

privat en el que diversos grups de persones o organitzacions canaden-
ques es responsabilitzen del reassentament de persones refugiades, 
proporcionant-los el recolzament emocional i econòmic necessaris 
perquè s’estableixin al Canadà. Els patrocinadors s’ofereixen volun-
tàriament en l’acollida de les persones refugiades perquè aquestes 
necessiten protecció i consideren que Canadà els pot oferir unes bones 
condicions de vida. 

Els patrocinador són associacions o entitats, o grups de cinc perso-
nes, no s’accepten patrocinis individuals, que adquireixen el compromís 
legal d’acompanyar a la persona refugiada el primer any, o fins que 
aquesta s’independitzi econòmicament, en coordinació amb els recur-
sos públics o privats existents de suport psicosocial, aprenentatge de 
l’idioma, recerca de treball, etc. En aquells casos de persones refugia-
des amb necessitats especials (víctimes de tortura, famílies nombroses, 
persones malaltes, etc.) existeix un programa de patrocini d’assistència 
mútua en que hi participa tant el govern com patrocinadors privats, 
per garantir que la persona rep l’atenció i l’acompanyament necessaris. 
Aquest programa de patrocini privat conviu al Canadà amb el progra-
ma d’acollida estatal.

Argentina: El Programa Síria “Programa Especial de Visat Humani-
tari per a estrangers afectats pel conflicte de la República Àrab Síria”, 
comunament denominat “Programa Síria”, va ser implementat a Ar-
gentina al 2014, com a resposta a la greu crisi humanitària que pateix 
Siria des de l’inici de la guerra. 

Poden optar pel programa les persones sirianes (o residents pa-
lestins a Síria) que vulguin ingressar a l’Argentina. Per fer-ho, una 
persona que està a l’Argentina ha de presentar la sol•licitud davant les 
autoritats migratòries argentines. Cal tenir en compte que Argentina té 
una important comunitat siria-libanesa amb forts llaços comunitaris, 
que van expressar el seu interès en acompanyar a persones refugiades 
síries en el procés d’acollida i integració.

El programa estava pensat, inicialment, per a acollir a persones 
amb vincles familiars, però va resultar que aquest requisit era de difí-
cil compliment. Llavors, a partir del 2015 es va flexibilitzar i es permet 
també a nacionals argentins o  organitzacions patrocinar a les perso-
nes refugiades sirianes.
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La persona que fa la crida assumeix el compromís de brindar assis-
tència en matèria d’allotjament i manutenció a les persones refugiades 
acollides, acompanyant el seu procés d’integració i autosuficiència du-
rant un any, o un termini menor, en cas que el beneficiari compti amb 
els mitjans necessaris per a la seva autosostenibilitat.

Alemanya3: té des del 2013 el programa d’admissió de persones 
refugiades sota la modalitat de patrocini privat, dissenyat particular-
ment per a permetre acollir a persones refugiades síries en situació de 
vulnerabilitat, provinents de Siria o dels països limitrofes.

Aquest programa s’ha implementat en 15 dels 16 Estats fede-
rats. Les persones patrocinadores han de ser principalment ciutadans 
alemanys o sirians4 residents a Alemanya durant més d’un any i que 
vulguin portar a familiars seus sirians  que busquen protección, i que 
no reuneixen els requisits del reagrupament familiar.

Els patrocinadors han de cobrir els costos dels viatges i l’estada a 
Alemanya i han de demostrar que compten amb els recursos neces-
saris. Les autoritats alemanyes no especifiquen quina és la quantitat 
mínima que ha de complir el patrocinador/a però ha de poder garantir 
la subsistència de la persona beneficiària, incloent l’atenció sanitària, 
així com les despeses per un possible retorn.

El procediment previ a l’entrada a Alemanya involucra a les autori-
tats locals i a la missió diplomàtica alemanya competent. La primera 
envia una autorització provisional a la missió diplomàtica que entra 
en contacte amb la/les persona/es per fer una entrevista personal. Les 
persones admeses reben un permís de residència de fins a dos anys, 
segons el que estableix la Llei de Residència, renovable.

 Entre 2013 i 2015  van entrada a Alemanya 21.500 persones 
refugiades sirianes a través del patrocini privat . Aquest programa es 
va mantenir durant al 2016 a Berlín, Brandenburg, Hamburg, Saxònia, 
Schleswig-Holstein.

3 Federal Office for Migration and Refugees. “Resettlement and Humanitarian Admission Pro-
grammes in Germany”. Focus-Study by the German National Contact Point for the European 
Migration Network (EMN). Janne Grote, Maria Bitterwolf i Tatjana Baraulina,  2016.
4 En alguns Estats federals,  els patrocinadors poden fer una declaració de compromís i no es 
requereix l’acreditació de vincles familiars. La responsabilitat en cas d’una declaració de com-
promís és de cinc anys, en general. Extret Federal Office for Migration and Refugees. “Resettle-
ment and Humanitarian Admission Programmes in Germany”
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Existeixen altres iniciatives particulars d’acollida de persones 
refugiades com:

A Itàlia Càritas va crear al 2013 el projecte de mentoria ‘Refugiats 
a casa meva’, on 40 beneficiaris van rebre allotjament. Es va donar 
suport a famílies italianes perquè oferissin allotjament a les seves ca-
ses a persones refugiades i sol•licitants d’asil. L’objectiu del programa 
és utilitzar la capacitat d’un entorn familiar per ajudar a les persones 
refugiades a viure d’una manera més independent, ser menys depe-
nent dels serveis assistencials i del suport institucional, i afavorir la 
construcció de les seves pròpies xarxes socials. 

A Alemanya la Colonia Action New Neighbours és una iniciativa 
dirigida per l’arxidiòcesi de Colònia, en col•laboració amb Càritas. Es 
basa en els valors fonamentals de l’acceptació i la voluntat d’ajudar 
a les persones refugiades, i la creença que “el contacte i l’intercanvi 
signifiquen que els estranys es converteixen en veïns’. El programa 
ofereix, per iniciativa de diferents parròquies, petites donacions de 
recepció i benvinguda, incloent l’habitatge, l’aprenentatge d’idiomes 
i accions de sensibilització. Action New Neighbours té com a objectiu 
complementar les estructures existents per a l’acollida i la integració 
de les persones refugiades mitjançant ampliar el tipus de recursos 
d’acollida i de suport d’integració disponibles.

Avantatges d’un programa de mentoria en l’acompanyament en 
els processos de integració social de les persones refugiades

En primer lloc, suposa implicar a la ciutadania. Se’ls dóna un 
paper actiu en les polítiques d’asil, el que contribueix, al mateix temps, 
a controlar possibles respostes reactives en contra les persones refu-
giades. Indirectament, doncs, és un antídot contra la xenofòbia que 
pot provocar l’arribada de persones refugiades a un territori.

En la mateixa línia d’argumentació, fomenta la interculturalitat, 
al posar en relació a persones acabades d’arribar, de diferents països, 
amb ciutadans/es del país. 

Alhora, ofereix la possibilitat que els patrocinadors estableixin 
relacions amb persones de diferents parts del món que han sofert 
persecució i greus violacions de drets humans.
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En la modalitat de patrocini privat, la mentoria és, se’ns dubte, una 
oportunitat per al reassentament al millorar el nombre de persones 
que es poden acollir. Els governs estableixen un nombre de possibles 
reassentaments anuals, i el patrocini amplia aquest nombre, des de 
la iniciativa privada, donant l’oportunitat d’una nova llar a persones 
necessitades de protecció que d’altra forma no la tindrien. I és una via 
d’entrada legal i segura per a les persones que necessiten protecció 
internacional.

És una oportunitat per al reagrupament familiar de membres 
de la família que no compleixen els requisits normatius previstos per 
això. I permet identificar, com el programa de patrocini privat ca-
nadenc, a les persones refugiades que es vol patrocinar, perquè són 
persones d’especial interès perquè ells els coneixen o perquè es solida-
ritzen amb les seves causes i situació. 

És un important recolzament a la integració5, i en aquest sen-
tit, ofereix, se’ns dubte, més beneficis que els programes estatals al 
donar-se una integració personalitzada, un a un. Les relacions que 
s’estableixen mitjançant el programa de mentoria són més intenses i 
es facilita el contacte amb la societat d’acollida a través d’aquestes. 
Afavorint la integració com a via de doble direcció en la que el conjunt 
de societat s’ha d’implicar. 

Les persones refugiades acollides en programes de mentoria apre-
nen abans l’idioma i compten amb més capital social. Alhora els 
patrocinadors, a través de les seves xarxes, poden ajudar a les perso-
nes refugiades a trobar pis i treball. Tal com recull l’avaluació del pro-
grama de patrocini privat del Canadà, de 2007, fet pel CIC, les persones 
refugiades acollides en aquest programa s’independitzen abans, troben 
treball i es fan autosuficients abans que els acollits en el programa 
assistit pel govern. 

5  S’utilitza el terme Integració en la definició donada per Teresa San Román: “La integración se 
refiere a la posición de los individuos y/o de los grupos, de manera que una posición integrada 
es la que les permite hacer uso de los derechos cívicos como seres políticos o como entidades 
políticas de esa polis. Así pues el Islam poco tiene que ver con lo cívico en un Estado laico, pero 
el trabajo con un contrato en regla o el acceso de pleno derecho a los beneficios íntegros de la 
Seguridad Social, sí. (...) La integración social hace pues referencia a la inclusión de quienes se 
expulsa o margina de lo político, de los derechos cívicos, de manera que puedan dar respuestas a 
sus necesidades y acceso a sus derechos tal como se conciben y adjudican en nuestra sociedad.” 
Pàg. 131-132 De SAN ROMAN, T. (1996) Los muros de la separación. Ensayo sobre alterofobia y 
filantropía Madrid: editorial Tecnos.



18

Segons estudis del Migration Police Institut demostren com les 
persones refugiades acollides en programes de mentoria/patrocini 
tendeixen a valer-se per si mateix abans que els que  depenen de 
l’acollida dels governs. Tenen programes de mentoria Canadà, Argenti-
na, Islàndia, Alemanya, Regne Unit, etc.

Per últim, tenint en compte que els programes de patrocini privat 
es donen en països de llarga tradició i cultura d’asil, vol dir que un 
programa de patrocini privat enforteix la institució d’asil i el com-
promís d’un país, i de la seva ciutadania, amb les persones refugia-
des. En el cas de l’Estat espanyol, doncs, podria ser una oportunitat per 
enfortir la institució d’asil i centrar la protecció social de les persones 
refugiades que acull en el benestar d’aquestes.

Apostant per un programa de mentoria en l’acollida 
de persones refugiades

Un model d’acollida per a l’acollida de persones refugiades ha de 
ser el suficientment flexible i adaptable a les diferents necessitats que 
puguin tenir les persones acollides. Per això, és necessari disposar de 
diferents programes que tinguin en compte les especificitats de les 
persones, ja que cadascuna d’elles té les seves experiències i singulari-
tats, i cadascuna d’elles enfronta l’exili amb  els recursos que disposa i 
els que se li ofereixen des de la societat d’ ”acollida”. 

Diu en Jorge Barudy6, en referència a aquesta qüestió, que tenint 
en compte la singularitat de cada persona, el nostre país té la respon-
sabilitat de facilitar el procés de integració a cadascú donat que l’exili 
és més fàcil quan la societat s’implica i ofereix recolzament afectiu i 
social, i la solidaritat que les persones refugiades necessiten. El pro-
grama de mentoria, al proposar un acompanyament individualitzat, 
o familiar, i oferir un recolzament emocional i social, compleix amb 
aquesta responsabilitat de facilitar els processos de integració a ca-
dascun, amb les seves singularitats i capacitats. I suposa la implicació 
de la societat en les polítiques d’asil. 

Des del principi de la gravíssima crisi de persones refugiades que 
estem vivint des de fa més d’un any des d’Ambdrets hem reclamat 
posar en el centre a les persones refugiades, i al seu benestar. La im-
portància de reconèixer-les, donar-los veu, implicar-nos socialment en 

6 J. Barudy “Col.loqui” en A. Sol y J. Ferrer (Coord.), L’enriquiment de la pèrdua. Aportacions i 
riqueses de les persones refugiades a Catalunya, Edición Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, 
2007, pp 29-70
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les seves causes, escoltar-los perquè ens expliquin: com se senten, que 
necessiten, com millorar les polítiques d’acollida i la institució d’asil, 
etc. són aspectes fonamentals per canviar la dinàmica de despreci cap 
a les persones refugiades i cap a la institució d’asil que aquest país 
mostra any rera any.

Acollir també és estendre la mà, donar la veu, reconèixer a les per-
sones refugiades, acompanyar en el seu exili, implicar-se en les causes 
que  els originen, denunciar les limitacions i les vulneracions dels drets 
de les persones refugiades al nostre país, etc. Tot això les persones 
refugiades també ho necessiten per guarir les seves ferides i sentir-se 
ben acollits. I en això la mentoria és una oportunitat per ajudar a 
refer, en la mesura que sigui possible, els seus projecte de vida. 
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Tipus

Un programa de mentoria per a l’acollida de persones refugiades 
necessita de diferents actors que s’impliquin per garantir el seu èxit:

 
En primer lloc, els/les mentors/es. Que poden ser tant persones 

tant físiques, de manera individual o grupal, com jurídiques, organit-
zacions socials.

Amb el suport d’altres institucions implicades perquè el programa 
de mentoria per a l’acollida de persones refugiades tingui èxit, com 
poden ser: 

Les universitats o altres centres educatius perquè les persones 
refugiades puguin reciclar o finalitzar els seus estudis.

Els empresaris i patronals que facilitin reciclatges professionals i  
la incorporació  al mercat laboral.

Les ciutats han de tenir un paper important en l’acollida de perso-
nes refugiades, no necessàriament com a mentors, però si creant un 
ambient propici que promocioni els avantatges de la mentoria. 

És interessant que les persones i organitzacions, municipis i admi-
nistracions publiques pugin participar directament amb el compliment 
de les responsabilitats  internacionals. Complint amb el Deure cívic i 
fomentant la Ciutadania crítica.

S’ha d’implicar i tenir en compte a: 

Persones o grups de persones

Associacions i entitats sense ànim de lucre

Organitzacions de persones migrants o refugiades

Universitats e institucions acadèmiques o centres educatius

Entitats corporatives i empreses 

3. qui pot ser mentor/a

1
2
3
4
5
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Municipis

Altres administracions públiques

Tots ells, en diferent grau i nivells de participació, es troben repre-
sentats en els diferents programes de mentoria existents als diferents 
països. I cal tenir-los en compte en la implantació d’un programa de 
mentoria que tingui com objectiu l’acollida i l’acompanyament de les 
persones refugiades a Catalunya.

Requisits per ser mentor/a

Les persones que es proposen ser mentores en programes d’acollida 
i acompanyament per a persones refugiades han de complir certs re-
quisits, genèrics, com la motivació, interès i creença, tant pel que fa al 
col•lectiu a acompanyar com a les potencialitats del programa. Alhora 
és necessària la comprensió de la naturalesa i les limitacions del seu 
paper i el suport per desenvolupar les habilitats, la informació i els 
recursos necessaris per dur-la a terme. Els mentors/es s’han de com-
prometre amb funcions específiques en base a  les seves habilitats, la 
idoneïtat, motivació i àrees d’interès.

El mentors/es han de reunir les següents característiques:

- Persones majors d’edat

- Voluntàries: són persones que realitzaran l’acompanyament sen-
se cobrar un sou, i sense replicar o substituint el treball del perso-
nal remunerat. La llei catalana de voluntariat defineix els voluntaris 
com: “les persones físiques que, d’una manera lliure, sense con-
traprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que 
els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur 
temps al servei dels altres o a interessos socials i col•lectius, per 
mitjà de la participació en programes de voluntariat que duen a 
terme entitats sense ànim de lucre –amb les quals formalitzen 
un compromís que dóna origen als drets i deures que regula 
aquesta llei– o bé per mitjà de l’associacionisme i la participació 
en els diferents projectes que en aquest marc es puguin dur a 
terme7”.

6
7

7 Llei catalana de voluntariat, 25/2015 de 30 de juliol ART 3, b).
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- Han de conèixer la societat en la que viuen ja que han de ser 
capaços d’informar, d’orientar, o derivar sobre determinats recursos 
i/o funcionaments, costums, etc. a les persones refugiades

- Han d’estar motivats per acompanyar a les persones refugiades:

- Han d’assumir la responsabilitat d’acompanyar durant un any a 
la persona refugiada a qui fa de mentora

- Han de respectar a la persona refugiada i respectar la confi-
dencialitat de les coses que li explica i acceptar els límits del seu 
acompanyament

- Han de tenir il•lusió de participar en les trobades, d’oferir el seu 
suport i  ganes d’aprendre, també, i de compartir experiències.

- Han de ser persones empàtiques, assertives, flexibles i amb 
capacitat de resoldre imprevistos o d’adaptar-se als canvis que es 
puguin presentar.

Responsabilitats del mentor/a:

Ja s’ha esmentat que el paper del mentor/a és clau per garantir 
la integració de les persones refugiades. Suposa la implicació de la 
ciutadania en les polítiques d’acollida de persones refugiades, preveu 
possibles reaccions reactives de a ciutadania, suposa l’oportunitat de 
convertir-nos en una veritable societat d’acollida, promou una societat 
intercultural, etc. 

Això suposa l’assumpció de certes responsabilitats com:

- Amb l’entitat que coordina el programa de mentoria:

- Participar activament en la formació 

- Participar amb responsabilitat i respectar les normes internes de 
funcionament de l’entitat, els seus principis i valors.  

- Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els oferei-
xin les persones refugiades o tercers per la seva actuació.

- Respectar els drets i la dignitat de les persones refugiades a qui 
s’acompanya.
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- Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes.

- En cas de renúncia, notificar-ho amb la suficient antelació, per tal 
que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudi-
cis en la persona refugiada a qui acompanya.

- Amb la persona refugiada o família:

- Fomentar l’intercanvi, per tal que permeti establir el contacte i la 
construcció d’una consciència mútua i xarxes entre la ciutadania i 
les persones refugiades

- Acompanyar a les persones refugiades o famílies en l’aprenen-
tatge de l’idioma, la formació i en la recerca activa de treball, i en 
activitats de lleure 

- Oferir la possibilitat que les persones refugiades coneguin la 
societat en la que han decidit continuar el seu projecte de vida per 
facilitar l’accés als seus drets, participar en la seva comunitat i 
viure de manera més independent




