


1. 
El 
programa 



El programa neix per donar resposta als nous reptes 
que plantegen els canvis socio-demogràfics a la 
societat actual. 
 
L’Obra Social “la Caixa” impulsa, de la ma de Creu 
Roja a Catalunya, el programa “Sempre 
acompanyats”, amb l’objectiu d’abordar les 
situacions de soledat no volguda en les persones 
grans.  
 



S’implementa en col·laboració amb els ajuntaments de 
cada municipi, i de la ma de Creu Roja, a través d’un equip 
d’intervenció format per dos persones a cada territori.  

Inici del programa com prova pilot a finals del 2013. 

Territoris: Girona, Terrassa i Tortosa 

Es realitza l’avaluació del procés a càrrec de l’IGOP 
(Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona).  



Model de programa  

Pal·liar les causes i conseqüències 
negatives que té la soledat en la salut de 
les persones grans i en la societat en 
general 

Objectiu general 

Model d’intervenció, centrat en la persona i amb vocació 
comunitària, a través de la creació d’un grup de treball format 
per l’administració i les entitats locals, per abordar la soledat no 
volguda en les persones grans des de la complementarietat i 
l’aprofitament del conjunt de  recursos que ofereix una 
comunitat, complementant-los amb la creació d’aquells necessaris 
per abordar el fenomen, sensibilitzant i fomentant la participació 
de la població. 



Ens locals: 
Ajuntament Entitats 

Equip 
d'intervenció 

Comunitat:  
el Barri 

Guia i facilita en 
l’execució, en 
clau de relació 
entre 
l’Administració i 
les entitats locals 
per a crear una 
estructura de 
treball sòlida i 
duradora. 

Serveis 
socials 

Àrea salut 

Policia de 
proximitat 

… 

ONG 

… 

Establiments, 
farmàcies 

Associacions 
de veïns i 
comerciants 

Ciutadania 

… 

Escoles 

Associacions 
de gent gran 

Qui són els implicats 



Què? 

Qui? 

Prevenció i sensibilització 

Població en general 

Què? 

Qui? 

Prevenció i sensibilització 

Persones grans en situació d’envelliment 
normalitzat 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

Què? 

Qui? 

Intervenció directa 

Persones grans que estan en situació de 
soledat no volguda 

TERCIARIA 

Nivells d’intervenció 



Grupo d’Acció 
Social (Caràcter 
mixt (tècnic i 
ciutadania). Se 
organitza en 
comissions / grups 
de treball 

Administració 
Pública 

Entitats/ 
Associacions 

+ 

Com s’estructura? 

Facilita: 
Equip 
d’intervenció 

Desenvolupament 
d’activitats 

Acollida de 
casos 

Detecció 
d’usuaris 

Difusió i 
sensibilització 

Espai 
Participatiu  
(Entitats, caràcter 
tècnic) 

Relació i intercanvi per a 
millorar la visió global del 
programa i la presa de 
decisions. 

Espai Institucional 
(Ajuntament, FBLC, Entitat 
gestora) 

Seguiment del conveni i objectius, 
així com de les propostes realitzades 
en els altres espais.  



Grup 
d’Acció 
Social 

• Campanya de 
sensibilització 

• Coordinació i 
supervisió 

Detecció 
de casos 

• Ens locals 
• Entitats 
• Agents 

formals 
• Agents 

informals 
• Voluntaris 

de barri 
• Persones 

grans 

Equip 
acollida 

• Equip d’una 
entitat o 
ens locals 

• Equip 
Soledat 

Deriva a 

Acollida 
Pla de 
treball 

Realitza 

 

Recursos i 
Activitats 

 

• Equip ens 
locals  

• Entitats 
• Realitzades 

per l’equip 
d’intervenció 

Deriva 

Seguiment 
i 

coordinació 



ACOLLIDA I PLA DE TREBALL 

Entrevista  a la persona gran 
amb indicis de soledat no 
volguda, per tenir una visió 
global de l’estat de la persona, 
expectatives i demandes 

Pla de treball de manera 
conjunta segons les seves 
necessitats i preferències 

Equip d’acollida: 
• Professionals municipals d’atenció primària 
• Professionals de l’equip d’intervenció del 

programa 
• Ens locals i/o Entitats (opcional) 



3 Dimensions de treball 

Prevenció Reforçar 
els vincles 

Seguretat i 
benestar 

• Activitats que s’estiguin duent a terme en el territori. 
• Activitats que són necessàries per al desenvolupament del programa i 

no hi ha cap entitat que les realitzi. 
• Creació de noves activitats per a donar cobertura a necessitats 

detectades.  



2. 
Resultats 
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S’han derivat al programa 
303 persones, de les 
quals 133 han participat 
com a usuaris. 

Resultats 

S’han fet 344 accions de 
sensibilització, en les 
quals han participat 
10.042 persones. 



 S’estableixen nous vincles entre les persones beneficiaries, a 
partir de les quals s’estan començant a desenvolupar 
comportaments més autònoms, com és la necessitat de 
l’acompanyament a l’activitat, anar a passejar o fer un cafè fora 
de l’activitat setmanal. 

 Es percep un canvi en positiu en la cura i la imatge  
personal. De la mateixa manera, que en el seu estat d’ànim. 

 Es comença a percebre una disminució en les visites al 
CAP. 

 

Resultats usuaris 



 
Implicació de la ciutadania en el espais de treball, mitjançant la 
planificació d’accions de sensibilització, facilitant la relació positiva 
entre recursos tècnics i ciutadania, i aportant un plus de sensibilitat 
social i participació comunitària. 

 
Creació d’espais inèdits de coneixement, reflexió i treball 
conjunt entre una diversitat d’agents, que permeten una mirada més 
completa de les persones grans posant a la persona en el centre de 
l’atenció. 

 
La coordinació i treball transversal dels diferents ens implicats, 
provoca una agilitat en donar respostes integrals als beneficiaris 
segons la necessitat de cada moment, augmentat així el seu 
sentiment de suport i benestar. 
 

Respecte a la metodologia 



Sonia Hernandez 
sonia.hernandez@creuroja.org 
 Creu Roja a Catalunya 

MOLTES GRÀCIES 
 

mailto:sonia.hernandez@creuroja.org
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