
30 anys
lluitant contra
la soledat 



[Les flors abans que el pa] 
Els inicis



1987–2017 
 

Amics de la Gent Gran 
som una organització 

de voluntariat que treballem 
per millorar la qualitat de vida 

de la gent gran. 

La nostra missió és 
lluitar contra la soledat 

i la marginació social de les 
persones grans, mitjançant 

l’acció de voluntàries i 
voluntaris que les acompanyen

 i la sensibilització 
de la societat.



Diferents camins 
per lluitar contra la soledat 

no desitjada (I)

PROGRAMES DE L’ENTITAT:

Acompanyament a Domicili 
i a Residències

———
Acompanyaments Esporàdics

———
Acompanyament 

en Situació de Malaltia



Diferents camins 
per lluitar contra la soledat 

no desitjada (II)

ACTIVITATS DE L’ENTITAT:

Tallers tertúlia
———

Tertúlies a Domicili
———
Sortides
———

Vacances Amigues



Diferents camins 
per lluitar contra la soledat 

no desitjada (III)

ACTES DE L’ENTITAT:

Sant Jordi
———

Sant Joan
———

Nadal en companyia



#ReescrivimlaVellesa







Conveni 
de col·laboració 

entre Amics de la Gent Gran 
i l’Obra Social la Caixa 

per, principalment, lluitar 
contra la soledat no desitjada 

a les quatre províncies 
de Catalunya i compartir 

els EspaiCaixa com a espais 
de socialització 

de les persones grans.



Jornada Internacional 
de Soledat 2011

Primera aproximació completa 
al fenomen de la soledat.

———
Consciència de la seva 

complexitat.
———

Coneixença dels principals 
projectes i estudis 
que hi treballen.



Jornada de Gent Gran 
i Crisi 2013

Situació de les persones grans 
en un context social difícil.

———
Ponències sobre pensions, 

habitatge, dependència 
i soledat.



soledat
observatori de la

L’Observatori de la Soledat 
és una iniciativa 

d’Amics de la Gent Gran 
que esdevé una 

plataforma d’anàlisi 
i un espai d’observació 
amb la finalitat de donar 

notorietat al fenomen 
de la soledat com 

a fenomen complex.



Funcions de l’Observatori de la Soledat
  

Ser un nucli de reflexió.
———

Donar a conèixer realitats i experiències.
———

Recollir la documentació escrita sobre estudis.
———

Informar de noves iniciatives i projectes.
———

Escriure i publicar sobre elements prioritaris.



Els objectius per aquest any 2017 seran:
  

Comprendre el fenomen de la soledat no desitjada
al llarg del cicle vital, en situacions de pobresa

i en contextos culturals diferents.
——— 

Recopilar les principals estadístiques i indicadors 
(quantitatius i qualitatius).

——— 
Conèixer els principals projectes relacionats amb la soledat
de les persones grans a nivell Europeu i d’Amèrica Llatina.

——— 
Analitzar els programes d’Amics de la Gent Gran

en funció de les conclusions extretes.



Comunicació 
a través del Twitter

@ObservaSoledad
———

#soledades #soledats


