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La mentoria és una potent eina d’intervenció social, per tant, qual-
sevol persona refugiada pot ser acollida en un programa de mentoria 
per acompanyar-lo en el seu procés d’integració social i gaudir dels 
beneficis d’aquest model d’intervenció. 

Els països que implementen programes de mentoria i/o de patrocini 
privat en programes de reassentament s’interroguen entorn:

Limitar l’elecció a persones refugiades amb vincles familiars?  o 
d’algun altre tipus amb el país d’asil?

Limitar l’elecció a persones refugiades d’orígens específics o de 
persones que es troben en països limítrofes específics?

Les persones refugiades han de trobar-se fora del seu país 
d’origen?

Quin perfil han de tenir les persones refugiades que s’acull:

-  Han de demostrar que tenen la capacitat d’establir-se amb “èxit” 
en el país d’acollida: facilitats per aprendre l’idioma, recursos per-
sonals i potencials per trobar una feina?

- Ha d’anar dirigit a persones amb una urgent necessitat de 
protecció? perquè la seva vida, la seva llibertat o la seva seguretat 
física està sota amenaça immediata, i si no es protegeix, la perso-
na pot patir el risc de ser assassinada, sotmesa a tortura, violència 
sexual o presó arbitrària; retornada al seu país de nacionalitat o de 
residència habitual.

- Han de ser persones refugiades vulnerables? Que tenen una ma-
jor necessitat de protecció que altres sol.licitants de protecció en el 
estranger perquè les seves circumstàncies particulars suposen un 
major risc per la seva seguretat física? 

1. qui pot ser acollit 

  en el programa de mentoria

1

2

3

4



6

Les persones refugiades han de ser reconegudes com a refu-
giades per l’ACNUR o per algun altre estat per tal de poder ser 
acollit en un programa de reassentament  a través de mentoria 
i/o patrocini privat? O directament serà el país d’acollida qui reco-
negui l’estatus de refugiat?

I per últim, cal interrogar-se en si es possible acollir a través 
d’aquest model d’intervenció a una persona refugiada que ja 
està en el país d’asil. Els programes estatals dels diferents països 
que tenen programes de patrocini privat no contemplen aquesta 
opció. Com que és una modalitat de programa en l’acollida de per-
sones refugiades a través de programes de reassentament s’obliga 
que les persones es trobin fora del país d’asil, i en cap cas, pot 
acollir-s’hi algú que ja hi és. Així ho fa Canadà, Alemanya, Aus-
tràlia, Islàndia, Argentina, etc.

Catalunya, a través del Programa català de refugi de la Generalitat 
de Catalunya, ha iniciat una prova pilot d’acollida de persones refugia-
des en programes de mentoria dirigit a persones refugiades que ja es 
troben a Catalunya i que han finalitzat l’acollida en el programa estatal. 

Si bé des d’Ambdrets celebrem la iniciativa, i participem en ella, ja 
que des de finals del 20151 estem defensant la mentoria en l’acollida 
de persones refugiades com a una oportunitat d’enfortir la institució 
d’asil a casa nostra i implicar a la ciutadania en l’acollida de perso-
nes refugiades i en la política d’asil, i conscients que les competències 
d’asil són exclusives de l’Estat, pensem que entre tots hem de seguir 
insistint, i pressionant, per aconseguir que pugui existir un programa 
de mentoria en paral•lel al programa estatal i dirigit a reforçar els 
programes de reassentament i reubicació en el nostre país.

Entorn la vulnerabilitat en els criteris de selecció

Els programes de reassentament, per definició, prioritzen a les 
persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social ja que 
són les que més necessiten de l’acollida d’un tercer país, segur, que els 
garanteixi la possibilitat de continuar el seu projecte vital amb certes 
garanties. Per tant, els programes de mentoria i/o patrocini privat han 
de vetllar perquè persones refugiades que es troben en una situació de 
vulnerabilitat se’n puguin beneficiar.
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1 http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Estendre-ma-persones-
refugiades_6_458164218.html
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Per situació de vulnerabilitat s’entén la manca de cobertura de les 
necessitats bàsiques, tenint en compte els factors de gènere i gene-
racionals i altres diversitats; la situació en l’accés als drets bàsics; el 
seu entorn familiar i social; així com la manca de relacions personals i 
amb l’entorn. 

Se sol considerar que les persones refugiades en situació de vulne-
rabilitat social, i per tant, en situacions de necessitats especials, són:

- Les famílies nombroses
- Les víctimes de tortura
- Dones en risc
- Persones que han estat en camps de refugiats durant períodes 
llargs
- Persones en condicions de salut especials
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2. ambdrets entorn la mentoria
en l’acollida de persones refugiades
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Les persones migrants i refugiades, a l’arribada al nostre país, es 
troben amb una sèrie de dificultats, derivades del fet migratori, que 
han d’afrontar: Com el desconeixement de l’idioma, de l’entorn, la 
situació jurídica, laboral, les dificultats per accedir a un habitatge, el 
desarrelament social i cultural, la falta d’una xarxa social sòlida, la 
xenofòbia de la societat receptora, etc.

En definitiva, com a migrants es veuen immersors en una nova 
realitat social, ideològica, lingüística, legal i laboral i d’identitat que 
es genera en la societat que han escollit per continuar el seu projecte 
vital. A aquesta nova realitat cal afegir les dificultats i/o situacions que 
han d’abordar les persones sol.licitants d’asil i les persones refugiades 
com a característiques específiques del col.lectiu: l’estrès post-traumà-
tic, per la situació soferta al seu país d’origen; la impossibilitat de 
preparar el viatge migratori, per la urgència en la sortida; i la impossi-
bilitat de retornar als seus països d’origen mentre perdura l’amenaça, 
persecució, conflicte2.

Les persones refugiades  ens enriqueixen amb els seus bagat-
ges i experiències3 

L’experiència de l’exili porta una càrrega de patiment. Un deixa de 
ser el que era: deixa la seva posició social, els amics, familiars, els 
drets de ciutadania, el dret a vot, etc. i es troba amb una nova realitat 
social on ha de començar de nou, on no es tenen drets, ni treball, ni 
reconeixement, ni amics, ni familiars, i amb tota una sèrie de dificul-
tats contingudes a la política d’asil de l’estat espanyol. Les persones 
refugiades pateixen l’experiència de incomprensió.

Però també es poden trobar amb experiències positives, de supe-
ració, i de resiliència. Les persones refugiades ens ensenyen cada dia 

2 A. SOL (2003) Article “Itinerari d’integració social dels immigrants a Catalunya” a la Revista de 
l’Associació catalana d’atenció precoç. Nº 21-22, pàg. 33 –45
3 A. SOL i 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

3. sobre les persones 
    refugiades
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que és possible sortir enfortit de l’experiència de l’exili, que és possible 
tirar endavant, de viure aquest horror que els ha tocat viure conver-
tint-lo en un impuls creatiu, en un fet de vida positiu.

En l’exili es dona la mobilització dels recursos personals, dels re-
cursos familiars, de pertinença a una determinada comunitat perquè 
aquesta experiència es transformi en una experiència constructiva.

El valor de les persones refugiades ens mostra el compromís social 
que s’arrela en la vida, i en què, en realitat, quan els contextos socials 
són violents, injustos, i totalitaris, cal comprometre’s per canviar-los, 
ens mostren responsabilitat social de fer-ho.
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És important establir les responsabilitats de cadascuna de les parts 
prèviament a  l’inici de la relació. Per a això és fonamental prestar 
especial atenció a les expectatives manifestades, tant pels mentors/es 
com per les persones mentorades i posar-les en comú, analitzar-les, 
definir els seus límits i abastos i les seves possibilitats de materialit-
zació. Unes expectatives raonables, mesurables, assolibles, realistes i 
ajustades en el temps són la millor fita a seguir.

És important deixar clar a les persones refugiades, que si bé el pro-
grama de mentoria és una eina d’intervenció social molt potent i amb 
molts avantatges, presenta una sèrie de limitacions pròpies a la seva 
naturalesa. 

La relació de mentoria no substitueix el treball professional de les 
entitats especialitzades, ni dóna resposta a les responsabilitats políti-
ques, ni facilita l’obtenció del reconeixement de l’estatut de refugiat. 

Alhora, les persones refugiades que participen en el programa de 
mentoria, si bé adquireixen el compromís d’acceptar la relació de 
mentoria durant un any, aquesta decisió ha de ser del tot voluntària, 
i aquesta es pot trencar en el cas que la persona ho requereixi perquè 
no es compleixen els acords previstos. Participa en una relació de men-
toria no pot ser, en cap cas, part del pla de treball que s’acorda amb la 
persona refugiada com a prestació a una prestació econòmica.

La persona refugiada inscrita en el programa de mentoria, tenint 
en compte les previsions de la Llei de voluntariat, ha de tenir, com a 
mínim, els següents drets4:

- Rebre una acció de mentoria, en el cas que ens ocupa, que respecti 
la seva dignitat i intimitat personal i familiar i les seves conviccions 
polítiques, religioses o de qualsevol tipus, evitant tota discriminació.

4. responsabilitats 
de les persones refugiades en el 
    programa de mentoria

4 Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme



- Disposar d’informació actualitzada sobre el programa de mentoria 
i de les actuacions que l’afecten, prèviament i/o en qualsevol fase 
del procés.

- Aconseguir la intervenció de l’entitat responsable de la relació de 
mentoria en el supòsit que sorgeixin conflictes amb el/la mentor/a. 
I comptar amb l’entitat en el seguiment de la relació i en allò que 
consideri.

- Sol•licitar i obtenir la substitució del mentor/a assignat si exis-
teixen causes que així ho justifiquen.

- Participar activament en l’avaluació dels programes de mentoria 
del què ha estat beneficiari.
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Xarxa i organitzacions de suport 

Les persones refugiades que arriben al programa de mentoria, o la 
majoria d’elles, han passat, abans, pel programa estatal d’acollida. Du-
rant aquest temps, se suposa, que han assistit a classes de castellà i/o 
català, han realitzat activitats de coneixement de l’entorn, cursos de 
formació ocupacional o reciclatge professional en empreses, han iniciat 
els tràmits per homologar les seves titulacions acadèmiques, etc.

Si bé Ambdrets defensa l’acollida en programes de mentoria des 
de l’inici, a través de programes de reassentament. La prova pilot que 
s’inicia es dóna un cop finalitzat el programa estatal, 18 mesos des-
prés de l’arribada, aproximadament.

Així doncs, de moment, quan una persona refugiada inicia la relació 
de mentoria ha passat ja per un procés que intenta afavorir el procés 
de integració social, i està autoritzat a treballar, donat que s’autorit-
za a les persones sol•licitants d’asil des dels 6 mesos de la data de la 
sol•licitud fins a la resolució de la petició, en aplicació de l’art. 32 de la 
Llei d’asil 12/2009.

Múltiples factors poden fer, entre ells les dificultats del propi progra-
ma estatal, i la situació de crisi econòmica, que passat els 18 mesos 
del programa estatal les persones refugiades necessitin, encara, d’algun 
tipus d’acompanyament en el seu procés de integració social. El progra-
ma de mentoria ha de servir, també, per veure en cada cas quina és la 
situació en què es troba la persona refugiada, i quin itinerari ha seguit, 
per poder proposar, conjuntament, com a ciutadania activa, millores del 
model d’acollida de persones refugiades a l’Estat espanyol.

El programa de mentoria inscrit dintre del Programa català de refu-
gi es planteja un acompanyament en grups d’acollida, de 3 mentors/es 
per persona/família refugiada, centrant l’acompanyament en tres àrees 
fonamentals:

5. l’acompanyament a 

les persones refugiades 
en el programa de mentoria
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Acompanyament lingüístic

El coneixement de la llengua i de l’entorn són fonamentals per 
l’adaptació i autonomia de les persones refugiades perquè cons-
titueix la garantia de la comunicació, de l’exercici dels drets i de 
les possibilitats d’integració. Sense un domini de la llengua, la 
comunicació queda molt dificultada, la persona refugiada té dificul-
tats per fer-se entendre i per entendre allò que se li diu i això va 
aïllant-lo i/o limitant-lo en les relacions que pot establir5. 
Per altra banda, el nivell d’aprenentatge de la llengua és un clar  
indicador del tipus d’interacció que estableix la persona refugia-
da amb la societat receptora. L’ús de la llengua és instrumental, 
s’aprèn en la mesura que es necessita i és una eina de relació. 
L’acompanyament lingüístic pretén, així, que la persona refugiada 
millori les seves destreses lingüístiques i pugui practicar la llen-
gua, a través de converses amb el/la mentor/a, i que pugui, alhora, 
incrementar la seva xarxa social.

Nombroses associacions i entitats realitzen classes de castellà. I el 
Centre de Normalització lingüístic realitza classes de català a cada 
barri i municipi de Catalunya, sent els cursos inicials gratuïts.

Acompanyament formatiu-ocupacional 

La inserció laboral, en condicions òptimes, és l’eix de la seva in-
tegració social, tot i que és una de les expectatives més difícils de 
complir.

La majoria de persones migrants i refugiades treballen en sectors 
econòmics precaris, en treballs poc qualificats i per sota de les se-
ves possibilitats laborals, amb independència de les qualificacions 
que tinguin, i en els sectors amb pitjors condicions laborals.

En general, es produeixen greus desajustos entre la formació que 
tenen les persones refugiades i les categories laboral que ocupen. I 
en el cas de les dones, s’observa un desajust major entre el nivell 
formatiu i el tipus de treball o en les condicions en que desenvolu-
pen el treball.

1

2

5 A. SOL (2003) Article “Itinerari d’integració social dels immigrants a Catalunya” a la Revista 
de l’Associació catalana d’atenció precoç. Nº 21-22, pàg. 33 –45



Les homologacions de títols són una dificultat afegida a que les 
persones refugiades puguin exercir les seves professions i puguin 
aportar els seus bagatges i experiències professionals.

L’acompanyament formatiu-ocupacional és bàsic per intentar 
millorar, doncs, les dificultats d’inserció laboral que les persones 
refugiades pateixen. Existeixen nombrosos serveis, públics o pri-
vats, que tenen agències de col•locació i realitzen prospeccions 
d’empreses. 

Amb tot, es pretén que el/la mentor/a que realitza l’acompanya-
ment ocupacional-formatiu l’ajudi a pensar en el seu full de ruta 
ocupacional, a mig/llarg termini, a valorar el seu capital social, a 
realitzar tràmits, a conèixer recursos, a la cerca activa de treball, i 
en la contenció i comprensió de les dificultats del mercat de treball, 
entorn les expectatives i les possibilitats, etc.

Acompanyament en el lleure

Les persones refugiades necessiten, com qualsevol altra persona, 
relaxar-se, divertir-se, conèixer l’entorn en que es troben, les activi-
tats i festivitats que si celebren, etc.

Aquesta àrea d’acompanyament és tan important com la resta 
ja que el lleure, sortir de les obligacions i responsabilitats durant 
una estona, sortir a passejar, visitar monuments i edificis, anar al 
teatre, veure un partir de futbol, anar a un concert, fer esport, etc. 
facilita el desenvolupament de la resta d’àrees de la vida ja que 
contribueix a rebaixar l’estrès.

Les activitats de lleure que es poden desenvolupar en la relació de 
mentoria són infinites i dependran, en gran mesura, dels interessos 
i motivacions de les persones refugiades. El lleure és, també, una 
potent eina per afavorir la integració social, ja que en un ambient 
distès és capaç d’afavorir aprenentatges, practicar la llengua, am-
pliar la xarxa social, etc. 
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