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Per pensar sobre com és ser mentor d’una persona és important 
pensar entorn:

Els “mentors” que has tingut al llarg de la vida. 
Posa 3 exemples. 

Què t’han aportat? Defineix-ho amb 5 paraules

Què creus que pots aportar a una persona/família refugiada. I a la 
relació de mentoria?

Què creus que et pot aportar la persona/família refugiada?
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Durada del programa

Per tal que  la relació entre mentor i la persona refugiada mento-
rada sigui exitosa, caldrà que aquesta construeixin una relació amb les 
següents característiques:

- Informal
- Voluntària
- Flexible. Cal aprendre de cada situació
- Cal cercar espais de confort
- Basada en el respecte i la confiança
- Confidencialitat
- Enriquidora per ambdues parts, si bé el/la mentor/a condueix la 
relació
- Adquirir un compromís a priori sobre la relació, objectius d’aques-
ta i durada
- Tenir supervisió sobre la relació i les situacions que sorgeixin de la 
mateixa.

Durada i freqüència de les trobades

La durada de la relació de mentoria que es proposa és d’1 any. Amb 
trobades periòdiques, d’un cop a la setmana mínim, per tal d’anar 
creant una relació propera i de confiança. 

El programa de mentoria d’acollida a les persones refugiades preveu 
que hi hagi tres mentors/es per a cada grup familiar beneficiari. Per 
això és preveu 3 hores de trobades, mínim, a la setmana amb la per-
sona refugiada o família mentorada. Cada un d’ells té, preferentment, 
assignat un tipus d’acompanyament: el lingüístic, el formatiu-ocupa-
cional o el de lleure.

El lloc de trobada vindrà definit, en part, pel tipus d’acompanya-
ment que es realitzi. Es tracta que es vagin acordant espais de troba-
da, que facilitin emmarcar l’acompanyament a realitzar, flexible amb 
les necessitats de les persones refugiades, però que no sigui la zona de 

1. relació mentor/a - persona 
    refugiada
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confort ni d’una ni de l’altra part, almenys en els inicis de la relació. 
Cal crear una relació d’igualtat i això és més senzill quan ambdues 
persones es troben en un lloc “neutral” i/o que té a veure amb el tipus 
d’acompanyament que es realitza.

El lloc de trobada ha de ser acordada prèviament i dependrà, com 
s’ha vist, del tipus d’acompanyament i l’objectiu d’aquest. Així, possi-
blement en l’acompanyament ocupacional-formatiu s’anirà un dia a 
Barcelona Activa, al SOC, a un centre juvenil per accedir a internet, etc. 

L’acompanyament lingüístic es pot fer en un parc, en una plaça o en 
un bar, si així es decideix. Cal tenir cura, però, amb proposar activitats 
i/o llocs de trobada que tinguin un cost econòmic, ja que pot posar 
en una situació incòmoda a la persona mentorada si no disposa dels 
recursos per fer aquella activitat, o si sent que sempre se la convida i 
ella no pot retornar la convidada.

És important que la tasca d’acompanyament inclogui trobades 
informals tal i com, fer esport, anar a passejar, conversar, anar a veure 
un espectacle, etc. Aquest tipus de trobades, en un ambient distès, 
promouen la possibilitat de parlar de diferents temes i de conèixer-se 
més, fets que contribueixen a crear una relació de confiança.

Els contactes regular, i reunions de seguiment, entre Ambdrets i 
els mentors/es, per una banda, i Ambdrets i les persones refugiades, 
per una altra, tenen com objectiu contribuir a enfortir la relació mit-
jançant la supervisió de la mateixa, evitar possibles conflictes, ajudar 
a entendre a l’altre i reconduir la relació, en aquells casos que siguin 
necessaris.

Pel mentor/a és important prendre una posició d’escolta activa 
amb la persona refugiada que s’acompanya, com també, una actitud 
empàtica que suposa la nostra capacitat d’entendre a la persona en el 
seu context així com la capacitat de transmetre aquesta comprensió. 
L’empatia es pot demostrar fent preguntes, mostrant interès per l’altre, 
mostrant que s’ entén allò que se li explica, etc. A més és important 
mantenir una actitud no valorativa i lliure de judici amb la persona 
refugiada amb qui fem la mentoria.

Cal tenir en compte, també, que la intervenció del mentor/a té 
límits: no és una relació professional, no pot “salvar” a la persona o 
família refugiada mentorada, no es poden crear expectatives de coses 
que després no es podran complir, etc. En el compromís que les men-
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tores/s adquireixen són tan importants les responsabilitats que s’assu-
meix com els límits de la relació perquè aquesta sigui exitosa.

Algunes qüestions a tenir en compte alhora d’establir la relació de 
mentoria amb una persona o família refugiada1:

- Estar oberts a creences i a valors diferents i aprendre d’ells. És 
important no intentar comprendre o valorar des del propi context 
cultural o social. Per exemple, jutjar la seva religió, la seva manera 
de veure el món, etc. 

- Adaptar els continguts i el llenguatge, tenint en compte les 
característiques culturals, l’edat, el sexe, la situació, etc. de la 
persona refugiada. És important  no donar per fet que entenen els 
nostres valors, expressions, que es comparteixes els mateixos codis, 
etc. Per exemple música, aficions, gustos.

- Proporcionar suport fomentant l’autosuficiència i reforçant les 
habilitats i recursos propis. És important no adoptar una actitud 
excessivament paternalista i no obviar les possibilitats i recursos 
personals de les persones refugiades.

- Donar importància al vincle que generem, basant-lo en la con-
fiança i la proximitat. És important no tenir una actitud distant i 
freda a nivell emocional, ja que no ajuda a fomentar un vincle proper.

- Ser empàtics, mostrar una actitud no valorativa. És important 
no jutjar els seus sentiments o pensaments segons els nostres 
valors o creences. 

- Donar espai perquè la persona refugiada se senti lliure d’expli-
car-nos allò que consideri. Les persones refugiades són persones 
que sovint han viscut situacions de molta violència i/o traumàtics, i 
sovint els costa parla del que han viscut. És important no preguntar 
sobre els motius de l’asil, de què va passar al seu país, etc. i deixar 
que la persona se senti lliure d’explicar-ho quan li vingui de gust.

1 Guia para la Intervención Psicológica con Inmigrantes y Refugiados, Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid, 2016.
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2. compromisos

Les persones que participen al programa de mentoria que es pro-
posa, tant els/les mentors, com les persones refugiades adquireixen 
uns compromisos per tal que la relació funcioni i es compleixi amb 
l’objectiu de millorar la integració social de les persones refugiades a 
Catalunya.

Aquests compromisos són:

a) Pel que fa als mentors/es

- A mantenir durant 1 any la relació amb la persona o família 
refugiada

- Destinar les hores setmanals convingudes a la relació de mentoria

- Esdevenir una mentora per la persona refugiada que l’ajuda a 
conèixer l’entorn, resoldre inquietuds, practicar l’idioma, cercar 
treball, li dóna suport, l’acompanya, etc.

- Tractar a les persones refugiades amb respecte, dignitat i no 
discriminació

- Evitar intercanvis materials amb la persona o família refugiada 
mentre s’està creant la relació

- Assistir a la formació per ser mentor/a això com a les trobades 
mensuals de seguiment de la relació, un cop iniciada aquesta

- Explicar regularment, després de cada trobada, com els va la rela-
ció de mentoria i mantenir una relació transparent amb l’equip de 
coordinació del programa de mentoria i seguir les seves orientacions

- Desenvolupar les tasques de mentor d’acord amb els criteris ètics 
establerts en el programa

- Oferir col•laboració i informació quan sigui requerida
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- Informar de qualsevol dificultat, imprevist o incidència que pu-
gui aparèixer, com també si detecta una situació de risc greu en la 
persona refugiada

- Respectar la confidencialitat i vetllar pel compliment dels objectius 
del programa

- Fer l’acompanyament per a realitzar tràmits i gestions, en els 
casos que sigui necessari, especialment al començament de la 
relació i fins que el mentorat/da adquireixi coneixement de l’entorn 
i autonomia

- Donar suport afectiu: el mentor/a pot assumir un paper de conse-
ller o orientador i donar suport per a la realització d’accions, presa 
de decisions, inici de projectes o altres plans que vulgui realitzar la 
persona refugiada mentorada

- Fer l’acompanyament i donar suport lingüístic per tal que el 
mentorat/da conegui i es familiaritzi amb entorn i amb la societat 
d’acollida, amb l’objectiu d’afavorir la integració cultural, social i 
lingüística de la persona refugiada mentorada

- Compartir activitats d’oci i intercanviar experiències: també el 
mentor/a ha de poder ser un confident, amic, i com a tal compar-
teixen sortides i activitats
 
b) Pel que fa a la persona o família refugiada

- A participar en el programa de mentoria de forma voluntària, no 
sentint-se condicionat o obligat per cap situació i/o organització

- A mantenir durant un any la relació de mentoria

- Tractar al mentor/a amb respecte, dignitat i no discriminació 

- Oferir col•laboració i informació per  establir la relació de mentoria 

- Informar de qualsevol dificultat, imprevist o incidència que pugui 
aparèixer en la relació

- Sentir-se lliure per expressar qualsevol problema que pugui tenir 
en la relació de mentoria amb la coordinació del programa
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És important fixar les responsabilitats de cadascuna de les parts a 
l’inici de la relació. Els mentors/es requereixen una comprensió de la 
naturalesa de la relació i dels límits d’aquesta per tal de poder establir 
una relació satisfactòria i en la que se senti còmode.   

Per a això és fonamental prestar especial atenció a les expectatives 
manifestades, tant pels mentors/es com per les persones refugiades, 
i posar-les en comú, analitzar-les, definir els seus límits i abast i les 
seves possibilitats de materialització. Unes expectatives raonables, 
mesurables, assolibles, realistes i ajustades en el temps són la millor 
garantia d’èxit per una bona relació de mentoria i per tant, és la fita a 
aconseguir.

El programa de mentoria és una eina d’intervenció social molt po-
tent que millora, i així ho reflecteixen els diferents estudis ja esmen-
tats anteriorment, la integració social de les persones refugiades. Amb 
tot, el programa de mentoria no pretén substituir el treball professio-
nal, jurídic, psicològic, etc., que fan les organitzacions especialitzades 
amb les persones refugiades que atenen. 

El mentors/res no poden donar respostes ni poden oferir solucions 
que no estan al seu abast. Cal tenir present que la seva intervenció és 
fonamental per a millorar la institució d’asil i l’acollida al nostre país, 
i en aquest sentit el seu paper és de ciutadania crítica, però la seva 
pràctica, sovint, toparà amb la política d’asil de l’Estat espanyol que 
denega el 95% de les peticions d’asil a les persones refugiades que 
el sol•liciten, i amb una política d’acollida que dóna certs drets a les 
persones mentre estan en tràmit com a sol•licitants d’asil i els hi nega 
si els acaben denegant la sol•licitud. El seu exercici com a ciutadania 
crítica li ha de permetre, també, doncs, denunciar la situació de vulne-
rabilitat jurídica i social amb que es troben moltes persones refugiades 
durant el tràmit d’asil, i se’ns dubte, quan se’ls acaba denegant la sol.
licitud d’asil, que és en la gran majoria dels casos.

3. responsabilitats i limits    
      de la mentoria
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Amb tot, pel que fa a la relació de mentoria, estrictament, cal tenir 
present les limitacions d’aquesta. Així doncs: 

- Cal ser conscient de les pròpies limitacions: Malgrat les bones 
intencions, hi ha altres variables que interfereixen tant per al men-
tor/a com per a la persona  refugiada mentorada.

És important pensar en el micro, més que en el macro, especialment 
al principi. Evitar comprometre’s a més del que es pot donar. I tenir 
en compte i recolzar-se amb la resta de grup d’acollida en els casos 
que surtin imprevistos que dificultin les trobades acordades, etc. 
 

• Construir la confiança ràpidament. La confiança és una cosa 
que es cou a foc lent. Necessita de molta dedicació. Amb unes 
quantes trobades no n’hi ha prou per construir una relació. Cal 
dedicar-li temps, està pendent, voler aportar a la relació. Com 
amb totes les relacions, aquestes poden tenir els seus alts i 
baixos, cal ser constant i tenir paciència. Cal tenir present que 
les persones refugiades han viscut situacions molt difícils i que 
potser se’ls fa difícil, al principi, establir confiança.

• No adoptar el paper “d’expert” respecte a totes les necessi-
tats de la persona refugiada mentorada. Tenir present el paper 
de mentors/es com a “facilitador” des del principi de la relació. 
És important comentar les limitacions amb les persones refugia-
des, lliurament, i des de l’inici de la relació, i deixar clar que el 
mentor/a no té totes les respostes a la mà, sinó que espera que 
puguin aprendre junts, i cercar l’ajuda d’altres persones expertes 
en diferents temes que es requereixi.
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Document de compromís

Tenint en compte les previsions de la llei catalana de voluntariat2, 
la incorporació dels mentors/es als programes de voluntariat es for-
malitza per escrit, mitjançant un document de compromís, que ha de 
contenir, com a mínim:

• el caràcter voluntari i altruista de la relació
• les funcions i les tasques acordades
• la formació fixada com a necessària per l’entitat
• i l’existència d’una assegurança per al voluntari/a de riscos deri-
vats de l’activitat i dels danys que, involuntàriament, podrien causar 
a tercers per raó de llur activitat

Un cop formalitzat el programa de mentoria, el paper de la entitat 
coordinadora, Ambdrets en aquest cas, és fonamental per garantir el 
compliment dels objectius en les diferents etapes del programa en:

La selecció de les persones mentores.
És fonamental la selecció i definició de perfil de la persona mento-
ra, ja que d’ella depèn en gran mesura l’impacte que tindrà la re-
lació amb la persona refugiada. En aquest sentit, l’entitat encarre-
gada de la coordinació pot escollir lliurement al mentor/a d’acord 
la naturalesa i les característiques de la tasca d’acompanyament 
i suport que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de 
funcionament intern i els programes que s’han de desenvolupar.

Mentre que els voluntaris/es ofereixen el seu temps de forma soli-
dària, la coordinació s’encarrega que els recursos humans i mate-
rials siguin adequats i sostenibles. En aquest sentit, la coordinació 
pot demanar-li al mentor/a que dugui a terme la formació acor-
dada per a poder acomplir adequadament la seva tasca, i donat el 
cas, pot desvincular-lo, justificadament si incorre en l’incompliment 
manifest dels compromisos assumit en el seu dia.

4. formalització i procediments   
relació mentor/a - persona refugiada

2 Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, art.7 i 8

1
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La determinació dels rols, responsabilitats 
i els canals de comunicació acordats.
No només per a construir un programa de mentoria eficaç, sinó 
perquè sigui efectiu, és clau determinar de manera clara i anticipa-
da els rols de cada part involucrada, llurs responsabilitats, com els 
canals de comunicació acordats. El treball amb les persones refu-
giades pot ser un repte. En aquest sentit, la coordinació ha d’estar 
preparada pel cas que es puguin plantejar problemes i procurar el 
seu benestar. A més, els mentors/es han de sentir-se benvinguts i 
valorats, tant de forma individual, i mitjançant el reconeixement de 
les seves contribucions, com a escala organitzativa.  Alhora,  tenen 
dret a obtenir informació sobre la missió, la finalitat i el funcio-
nament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció 
voluntària i sobre el paper i l’itinerari que tenen dins l’entitat.

El respectar dels drets del mentors/es.
La llei catalana de voluntariat3 enumera els drets que tenen las 
persones que participen en un programa de manera voluntària de 
les què es destaquen les següents:

- Els/les mentors/es han de disposar de la informació de les acti-
vitats del programa, i dels mitjans i el suport per a poder acom-
plir-les convenientment.

- Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat, 
estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del 
programa que desenvolupen i poder-hi participar.

- Ser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per 
la seva condició i creences.

- Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el document de com-
promís corresponent.

- Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació 
dels programes i les activitats en què col•laborin, d’acord amb la 
naturalesa i la dinàmica interna de l’entitat.

- Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de la seva 
acció voluntària, el compromís de les tasques definides conjunta-
ment, la durada i l’horari i les responsabilitats de cadascú.

2

3

3 Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, art 8.
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- Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho consi-
derin pertinent.

- Els altres drets que els reconeix l’ordenament jurídic.

El desenvolupament de canals de comunicació fluids.
Desenvolupar canals de comunicació fluids i directes que permeti 
estar en contacte permanent amb totes les parts implicades. D’una 
banda, amb els mentors/es i mentorats/des per acompanyar i su-
pervisar el desenvolupament de la relació de mentoria. Per l’altra, 
amb les administracions autonòmica i locals per avaluar de mane-
ra periòdica els resultats del programa en general.

L’elecció de les “parelles” 

• Criteris imprescindibles: disponibilitat de les parts i proximitat 
geogràfica.

• Criteris importants: Interessos comuns i aficions; habilitats co-
muns i necessitats compartides.

• Criteris rellevants a considerar: característica de la personalitat, 
aspectes de la trajectòria de cadasún i preferències.

La supervisió o seguiment de la relació de mentoria.
La coordinació s’encarrega de supervisar la freqüència de les 
trobades i la durada, a través de reunions mensuals, tant amb els/
les mentors/es com amb les persones refugiades, i comunicacions 
quotidianes, si és necessari, per telèfon, email, skype o qualsevol 
altre mitjà. Per tal de donar seguiment a la relació de mentoria:

- Monitoritzant la relació o resolent inquietuds, dubtes i fins i tot 
possibles obstacles  que puguin anar presentant-se i, si escau rede-
finir els objectius.

- Estant al corrent de les activitats realitzades en cada sessió.

- Propiciant el desenvolupament d’una relació basada en la proxi-
mitat i la confiança.

- Donant suport, contenció i oferir informacions tant al mentor/a i 
el mentorat/da

4

5
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